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продовження у наступному номері

3. НАУКОВІ СЕМІНАРи-ПРАКТиКУМи

У публікації представлено концептуальні засади і дизайн «загальної» освітньої програми «Управлінська компетентність 
керівників з формування психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) як засобу роз-
витку конкурентоздатності.
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методичного забезпечення їх впровадження [3−18]. 
Пропонуємо здійснити короткий екскурс сторінками 
публікацій, в яких подано :

Дослідження «індивідуально-психологічних 
особливостей особистості»: 1 частина: представ-
лення загальної характеристики, історії створення 
та розробки, адаптації та стандартизації, особливос-
ті використання різних форм опитувальників тесту  

Продовжуємо висвітлення досвіду впроваджен-
ня в практику діяльності освітніх організацій різних 
типів моделей «Психолого-організаційної технології 
формування готовності персоналу освітніх організа-
цій до інноваційної діяльності» У попередніх випус-
ках журналу «Освіта та розвиток обдарованої осо-
бистості» у рубриці «Науковий-семінар практикум» 
нами здійснено опис комплексної системи науково-
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Р. Кеттелла, що подано в № 1 (44); 2 (45) 2016 р.;  
2 частина: представлення процедури проведення, 
опис тесту Р. Кеттелла (форма А), що подано в № 3 
(46) за 2016 р.; 3 частина: представлення діагностич-
ного компоненту дослідження «індивідуально-пси-
хологічних особливостей особистості» , що подано в 
№ 4 (47) за 2016 р.; 4 частина: аналіз та інтерпре-
тація результатів первинних факторів тесту Р. Кет-
телла (Форма А, що подано в № 5 (48) за 2016 р.;  
5 частина: представлення загального дизайну до-
слідження «індивідуально-психологічних особливос-
тей особистості» за тестом Р. Кеттелла (Форма А), 
що подано в № 6 (49) за 2016 р.; 6 частина: пред-
ставлення розумінням того, що будь-які емпірично 
отримані оцінки рис особистості виступають систем-
ним ефектом взаємодії конституційних, індивідних і 
особистісних рис. Акцентування уваги на тому, що 
більш адекватним способом вивчення психологіч-
них механізмів функціонування особистості, в ході 
інноваційної діяльності, є багатомірний системний 
підхід до аналізу даних. Представлення психологіч-
них механізмів особистісної детермінації «іннова-
ційності», як критерію сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкурентоз-
датності особистості, що подано в журналі № 7 (50) 
за 2016 р.; 7 частина: представлення особливостей 
професійно-орієнтованої трансформації особистості 
у процесі інноваційної діяльності для формування її 
конкурентоздатності (за тестом Р. Кеттелла), що по-
дано в № 8 (51) за 2016 р.; 8 частина: представлення 
структурно-змістовного аналізу латентних факторів 
16PF особистісної детермінації «інноваційності», як 
показників конкурентоздатності особистості (за тес-
том Р. Кеттелла та експрес діагностикою «інновацій-
ності» В. Чудакової), що подано в № 9 (52) за 2016 р.; 
9 частина: представлення результатів дослідження 
взаємозв’язку вектору «інноваційність» з факторами 
другого рівня тесту 16 РF – показників конкурентоз-
датності особистості (за тестом Р. Кеттелла та експрес 
діагностикою «інноваційності» В. Чудакової), що по-
дано в № 10 (53) за 2016 р.; 10 частина: представлен-
ня результатів дослідження психологічних механізмів 
«інноваційність» в системі взаємозв’язку базових 
рис 16PF – показників конкурентоздатності особис-
тості (за тестом 16PF Р. Кеттелла та експрес діагнос-
тикою «інноваційності» В. Чудакової), що подано в  
№ 11 (54) за 2016 р.; 11 частина: представлення від-
мінностей структурно-змістовного аналізу латентних 
факторів особливостей психологічної готовності до 
інноваційної діяльності персоналу організацій з по-
зитивною та негативною інноваційністю, як детермі-
нанти конкурентоздатності особистості, що подано 
в № 12 (55) за 2016 р.; 12 частина: представлення 
психологічних відмінностей персоналу освітніх ор-
ганізацій з позитивною та негативною інновацій-
ністю – показника конкурентоздатності, що подано  
в № 1 (56) за 2017 р.;

– Опис загального дизайну комплексного ем-
піричного дослідження «психологічної готовності 

персоналу організацій до інноваційної діяльності» 
як показник сформованості конкурентоздатності осо-
бистості, що подано в № 2 (57) за 2017 р.;

– Представлення особливостей реалізації, методів 
і компонентів експериментальної перевірки «моде-
лі експертизи внутрішньої психологічної готовності 
персоналу до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) 
як засобу формування конкурентоздатності особис-
тості, що подано в № 3 (58) за 2017 р.;

– Опис особливостей здійснення формувально-
го експерименту: 1 частина: представлення особ-
ливостей здійснення формувального експерименту 
впровадження авторської системи формування психо-
логічної готовності персоналу до інноваційної діяль- 
ності (В. Чудакової) − компонента конкурентоздат-
ності особистості, що подано в № 4 (59) за 2017 р.; 
2 частина: представлення особливостей здійснення 
формувального експерименту та етапи впровадження 
«Корекційної моделі створення сприятливого органі-
заційно-інноваційного середовища організації», скла-
дової авторської системи формування психологічної 
готовності персоналу до інноваційної діяльності 
(В. Чудакової) як компонента конкурентоздатності 
особистості, що подано в № 5 (60) за 2017 р.; 3 час-
тина: представлення методичної бази й особливостей 
впровадження «Корекційної моделі створення сприят-
ливого організаційно-інноваційного середовища ор-
ганізації», складової авторської системи формування 
психологічної готовності персоналу до інноваційної 
діяльності (В. Чудакової) як компонента конкурентоз-
датності особистості, що подано в № 6 (61) за 2017 р.; 
4 частина. Методична база та особливості впрова-
дження «Корекційної моделі формування внутріш-
ньої психологічної готовності персоналу організацій 
до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) – компо-
нента конкурентоздатності особистості, що подано в 
№ 7–8 (62–63) за 2017 р.; 5 частина: представлення 
концептуальних засад, загального дизайну, змісту та 
структури «індивідуальної» програми рефлексивно-
інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чудакової) для 
персоналу організацій  як засобів формування їх ін-
новаційності та конкурентоздатності у швидкозмін-
них умовах. У форматі реалізації авторської «системи 
формування психологічної готовності персоналу к 
інноваційної діяльності, компонента конкурентоздат-
ності особистості», що подано в № 9 (64); 6 частина: 
представлення змісту та особливостей впровадження 
«індивідуальної» програми рефлексивно-інновацій-
ного тренінгу, коучингу (В. Чудакової)  як засобів 
формування інноваційності та конкурентоздатності 
особистості, що подано в № 10 (65) за 2017 рік.

Метою цієї публікації є представлення змісту та 
особливостей впровадження «загальної» освітньої 
програми «Управлінська компетентність керівників з 
формування психологічної готовності персоналу орга-
нізацій до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) як 
засобу розвитку конкурентоздатності особистості. 

Дослідження було проведено в межах виконання 
науково-дослідних тем Інституту педагогіки НАПН 
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України: «Технологія формування готовності педа-
гогів до інноваційної діяльності в загальноосвітніх 
навчальних закладах»; «Науково-методичне забезпе-
чення формування готовності педагогів до діяльності 
в умовах освітнього середовища профільної школи»; 
«Науково-методичне забезпечення конкурентоздат-
ності особистості в швидкозмінних умовах».

Особливості впровадження складових  
«Психолого-організаційної технології»

В освітню практику нами було впроваджено комп-
лексну систему науково-методичного забезпечення 
реалізації «Психолого-організаційної технології фор-
мування готовності персоналу організацій до інно-
ваційної діяльності» (далі – «Технологія»). Техноло-
гічний підхід став її основою, головне призначення 
якого полягає в розробленні (проектуванні) та впро-
вадженні спеціальних гуманітарних (людинознавчих) 
технологій, різновидом якої є психолого-організацій-
на технологія, спрямована на розв’язання конкрет-
них проблем в організації. Результати впровадження 
«Технології» надали можливість здійснити психоло-
гічну допомогу психологам, педагогам, управлінцям 
всіх рівнів, спрямовану на вирішення певних психо-
логічних і організаційних проблем, пов’язаних як з 
інноваційними змінами, діяльністю й розвитком ор-
ганізації загалом, так і функціонуванням управлінців 
і персоналу організації. 

«Технологія» складається із двох взаємопов’яза-
них і взаємодоповнюючих частин [1−15]: 

І. Модель експертизи й корекції організаційно- 
інноваційного середовища освітніх організацій (зов-
нішні умови), складовими якої є: 1.1. Модель експерти-
зи організаційно-інноваційного середовища освітніх  
організацій; 1.2. Модель створення сприятливого ор-
ганізаційно-інноваційного середовища освітніх орга-
нізацій [1; 2; 3; 4; 5; 10; 11].

ІІ. Модель експертизи та корекції психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до іннова-
ційної діяльності (внутрішні умови), складовими якої 
є: 2.1. Модель експертизи психологічної готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності; 2.2. Корекційна модель формування внутріш-
ньої психологічної готовності персоналу освітньої 
організації до інноваційної діяльності» [1; 2; 5; 7; 8; 
12–14; 15].

Кожна з моделей «Технології» відповідає дослі-
дженню внутрішніх і зовнішніх умов упровадження 
інновацій і містить такі основні компоненти, як ін-
формаційно-смисловий, діагностично-інтерпретацій-
ний, прогностичний, корекційно-розвивальний.

«Технологія» є професійно містким, універсаль-
ним інструментом, що призначається для психоло-
гів, які мають базову підготовку, однак з економічних 
причин не всі освітні організації змогли ввести у свій 
штат психологів. З’ясовано, що за певних причин не 
всі психологи готові до роботи з керівниками і пер-
соналом організацій [1]. Нами розроблено «Техно-
логію», яку можуть використовувати та успішно за-
своїти в умовах відповідної спеціальної підготовки і  

консультацій (тренінгів-семінарів, коучингів) за допо-
моги та підтримки фахівців управлінців та спеціалістів 
по роботі з персоналом організацій, менеджери, педа-
гоги, методисти, викладачі, консультанти і всі, хто ціка-
виться питаннями організаційного розвитку й особис-
тої ефективності, а також ті, у чиїй діяльності зміни та 
розвиток окремих людей і груп відіграє важливу роль. 

У цій публікації продовжуємо розгляд однієї зі 
складових авторської «Технології» – «корекційної 
моделі формування внутрішньої психологічної готов-
ності персоналу освітньої організації до інноваційної 
діяльності» [1; 2; 5; 7; 8]. Предметом докладного обго-
ворення є реалізація корекційно-розвивального ком-
поненту «Технології», зокрема «загальної» програми 
для управлінців та керівників «Управлінська компе-
тентність керівників з формування психологічної го-
товності персоналу освітніх організацій до інновацій-
ної діяльності», в умовах впровадження «Технології» 
(В. Чудакової) як компоненту конкурентоздатності 
особистості [1; 5].

Впровадження «загальної» авторської програми
Проблема формування готовності персоналу ор-

ганізацій до інноваційної діяльності – це складна 
системна психолого-педагогічна та організаційна 
проблема цілісного розвитку особистості. Вона може 
бути розв’язана шляхом цілеспрямованого впливу на 
фактори і умови, що детермінують та впливають на 
інноваційну діяльність під час спеціальної психоло-
гічної підготовки з використанням тренінгових техно-
логій в умовах післядипломної освіти або в процесі 
психологічної діяльності в окремому загальному за-
кладі середньої освіти (ЗЗСО) на основі даних екс-
пертизи поточного стану та корекційного психоло-
гічного тренінгу, спрямованого на оптимізацію умов 
здійснення інновацій.

Для розв’язання соціально значущої проблеми 
забезпечення і підвищення ефективності педагогіч-
них інновацій, на нашу думку, необхідно вивчити 
та визначити систему відповідних ключових чин-
ників і психологічних компонентів та структури їх 
взаємозв’язків, особистісних детермінант і умов, що 
сприяють або заважають інноваційній діяльності пе-
дагогів. На сьогодні нами реалізовано нагальну по-
требу щодо розроблення, наукового обґрунтування та 
емпіричної перевірки комплексної системи науково- 
методичного супроводу організації та проведення 
експертизи і корекції психологічної готовності персо-
налу освітніх організацій до інноваційної діяльності 
як чинника вдосконалення їхньої професійної компе-
тентності й основою їх конкурентоздатності.

У поточній публікації розкриваємо зміст та особ-
ливості впровадження «загальної» програми для 
управлінців на етапах її розроблення, апробації та 
впровадження. На етапі формувального та узагаль-
нювального етапів поточного експерименту було здій-
снено апробацію «загальної» програми спеціальної 
психологічної підготовки та здійснено психолого-пе-
дагогічний моніторинг підвищення рівня інновацій-
ності персоналу освітніх організацій. З цією метою 
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На сучасного керівника покладено широке коло 
обов’язків. Одним із пріоритетних є підготовка спів-
робітників до виконання завдань професійної діяль-
ності в умовах інноваційних перетворень. Реалізуючи 
власні функціональні обов’язки, вони мають навчати 
і виховувати, поєднуючи високу вимогливість, прин-
циповість з довірою та повагою до людей, постійною 
турботою про них, допомагаючи їм виходити із жит-
тєвих і службових ситуацій.

Важливою передумовою формування необхідних 
якостей управлінця-професіонала є оволодіння зміс-
том спецкурсу «Управлінська компетентність керів-
ників з формування готовності персоналу освітніх ор-
ганізацій до інноваційної діяльності» [1; 2; 5; 12; 15].

Програма охоплює комплексну систему спеціально 
організованих розвивальних взаємодій між його учас-
никами та їх взаємозбагаченням. Вона спрямована на 
підвищення особистісної ефективності слухачів за різ-
них життєвих і ділових ситуацій взаємодії з людьми. 

Програма дає змогу безконфліктно: 
– витісняти стереотипи, байдужості, відокремле-

ності, безвідповідальності;
– здійснювати адаптацію спеціалістів до умов, що 

динамічно змінюються, до нових моделей, алгоритмів 
і технологій діяльності; 

– розкрити нові можливості для успішного інно-
ваційного вирішення багатьох завдань професійної 
діяльності, ефективного формування особистості зі 
задіянням особистих зусиль і резервів; 

– забезпечити пошук людиною мобілізуючих  
факторів для вирішення труднощів, екстремальних і 
проблемних ситуацій. 

Програма сприяє максимальному використанню 
особистісного творчого потенціалу в житті та профе-
сійній діяльності.

Програма спецкурсу «Управлінська компетент-
ність керівників з формування готовності персона-
лу освітніх організацій до інноваційної діяльності» 
спрямована на оволодіння певними компетенціями 
[1; 5], а саме:

– оволодіння комплексною системою науково-
методичного забезпечення впровадження в практику 
діяльності освітніх організацій різних типів, психоло-
го-організаційної технології формування готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності як чинника вдосконалення їхньої професійної 
компетентності;

– озброїти управлінців знаннями закономірностей 
формування психологічної готовності до інноваційної 
діяльності та розвитку особистості й педагогічного 
колективу;

– оволодіти методами діагностики та пізнання 
психологічних особливостей персоналу, ефективно 
впливати на самовдосконалення макрохарактерис-
тик кожної людини як індивіду, особистості, суб’єкта  
діяльності, індивідуальності; 

– оволодіти певними соціально-психологічними 
знаннями, вміннями, навичками в сфері спілкування, 
діяльності, власного розвитку та психокорекції, що 

ми проводили зрізи показників ефективності навчан-
ня. В результаті виявлено значну кількість недоліків, 
проблем, неузгодженостей, що заважали досягненню 
високого рівня інноваційності особистості. Суттєвим 
недоліком виявлено слабкий темп розвитку спеціаль-
них управлінських психологічних умінь у керівників, 
сформованих унаслідок непристосованості для цього 
традиційної методики з підвищення кваліфікації. Ді-
євим способом визнано розв’язання проблеми реаль-
ного розвитку управлінських умінь – використання 
інтерактивних креативних корекційно-розвивальних 
засобів соціально-психологічного тренінгу, що ство-
рює сприятливу атмосферу саморозвитку, забезпечує 
зниження опору особистості змінам, даючи змогу ба-
гаторазового повторення вправ, технік та інші пере-
ваги перед традиційною системою навчання. 

У процесі формувального експерименту було 
розроблено варіанти спецкурсів освітніх модулів і 
здійснено їх апробацію з метою знаходження опти-
мального за змістом і логікою варіанту програми. На 
цьому етапі було здійснено пошук більш прийнятних 
варіантів спеціальної психологічної підготовки, вияв-
лено й уточнено зміст типових управлінських питань 
керівниками щодо вдосконалення управління інно-
ваційними процесами на психологічному рівні та на 
засадах використання засобів і технологій організа-
ційної психології. У процесі апробації спецкурсу оці-
нювали стан задоволеності змістом, цілями, форма-
ми, умовами та іншими характеристиками навчання у 
процесі підвищення кваліфікації. Результати аналізу 
отриманих відомостей сприяли виявленню витоків 
незадоволеності частиною слухачів змістом і фор-
мами навчання, здійсненню корекції змісту навчання 
для попередження подібних проблем.

Підвищення ефективності управління інновація-
ми в системі освіти передбачає розроблення відпо-
відного змісту психологічної підготовки керівників 
освітніх організацій до управління процесом інно-
ваційної діяльності персоналу освітніх організацій.  
Це стало можливим за результатами розробленого на-
ми, апробованого та впровадженого в освітню практику 
«загальної» освітньої програми (спецкурсу) «Управ-
лінська компетентність керівників з формування психо-
логічної готовності персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності» [1; 5; 15]. Нині спецкурс впро-
ваджується в освітню практику та ретельно описується 
у наших публікаціях (програмах, статтях) [1–15].

Опис «загальної» програми для керівників
Здійснено опис авторської програми «Управлінсь-

ка компетентність керівників з формування готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності». Актуальність зазначеної проблеми та способи 
її розв’язання підтверджують реалії сучасної освіти, 
що безперервно змінюється. Внесення якісних змін 
у зміст системи освіти зумовлює необхідність роз-
роблення та реалізації нових філософських і психо-
лого-педагогічних підходів до розуміння особистості 
дитини і дорослої людини, учня, освітніх процесів, 
змісту освіти. 
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дає змогу розв’язати завдання ефективного здійснен-
ня професійної діяльності; 

– оволодіти технологіями використання інтерак-
тивних методів щодо самовдосконалення особистості 
та вирішення проблем організації. 

Програма спецкурсу «Управлінська компетент-
ність керівників з формування готовності персона-
лу освітніх організацій до інноваційної діяльності» 
спрямована на вирішення таких завдань [1; 5]: 

– вироблення вміння взаємодіяти з персоналом 
з метою підвищення професійної зрілості, розвитку 
моральних якостей, психологічної готовності вміло,  
з гідністю виконувати весь цикл соціальних і вироб-
ничих обов’язків;

– оволодіння технологією вирішення міжособис-
тісних протиріч і подолання конфліктних ситуацій;

– розвиток вміння адекватно сприймати себе і 
оточуючих, що дає можливість виробити та корегу-
вати норми особистої поведінки та міжособистісної  
взаємодії; 

– оволодіння методологічним і практичним ін-
струментарієм ефективної взаємодії та взаєморозу-
міння;

– розвиток комунікативних здібностей, тобто зді-
бності ефективної взаємодії та порозуміння з людьми; 

– розвиток емоційної стійкості в складних життє-
вих ситуаціях і здібності до швидкої адаптації; здат-
ності гнучко реагувати на ситуацію, швидко перебу-
довуватись у різних умовах і різних групах, виходити 
на новий рівень управління власними станами; 

– оволодіння технологією створення адекватної 
самооцінки та впевненості в собі; 

– оволодіння технологією створення нових ефек-
тивних способів поведінки в особливо важких ситуа-
ціях (переформування травмуючих спогадів, подо-
лання страхів, наслідків не конструктивної критики); 

– позбавлення від почуття провини, образи, комп-
лексів, залежностей, наслідків психологічних травм 
та інших психологічних проблем; 

– оволодіння стратегіями прийняття рішень, 
постановки та досягнення стратегічних і тактич- 
них цілей.

Зміст та структура «загальної» програми
Програма курсу містить 7 розділів, кожен з яких є 

логічним продовженням і завершенням попередньо-
го, має власний освітній розвивальний цикл. У комп-
лексі вони є системою підготовки і розвитку арсеналу 
особистої ефективності людини. Спецкурс розрахова-
но на 72 години аудиторних занять, із них 27 лекцій-
них, 45 практичних, тренінгових занять, коучинг та 
консультування [1; 5]. 

Спецкурс проводять з відповідно підібраними для 
цієї мети групами управлінців різних рівнів, директо-
рів освітніх організацій та їх заступників, психологів, 
методистів методкабінетів у міжкурсовий і курсовий 
період підвищення кваліфікації в умовах ЗНЗ, ВНЗ та 
системі післядипломної освіти.

Курс призначено для управлінців, менеджерів, ме-
тодистів методкабінетів, психологів, науково-педаго-
гічних працівників вишів, науковців, спеціалістів по 
роботі з персоналом, консультантів і для тих, у чиїй 
діяльності зміни і розвиток окремих людей і груп ві-
діграють важливу роль. Він покликаний сприяти під-
готовці фахівців до професійної діяльності не лише 
як професіонала до роботи в сучасних організаціях та 
забезпечення організаційного розвитку, а й у ролі ор-
ганізаторів навчання і виховання. 

Розглянемо зміст спецкурсу, зокрема, навчально-
тематичний план спецкурсу «Управлінська компе-
тентність керівника з формування готовності персо-
налу освітніх організацій до інноваційної діяльності» 
(табл. 1).

 Таблиця 1
Навчально-тематичний план спецкурсу

«Управлінська компетентність керівника з формування готовності персоналу освітніх організацій 
до інноваційної діяльності»

№ Розділи і основні теми  та підтеми курсу
Аудиторні заняття
кількість годин

Всього Л П
1 2 3 4 5

1.
Розділ 1. Концептуальні засади, алгоритм здійснення, і науково-методичний супровід пси-
холого-організаційної технології формування готовність персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності

1 1

2.

Розділ 2. Моделі експертизи організаційно-інноваційного середовища, і сформованості у персо-
налу освітніх організацій  внутрішньої психологічної готовності до інноваційної діяльності.
2.1. Діагностичний інструментарій експертизи організаційно-інноваційного середовища.
2.2. Діагностичний інструментарій експертизи сформованості у персоналу освітніх організа-
цій внутрішньої психологічної готовності до інноваційної діяльності

12 8 4

3.

Розділ 3. Інтерактивні креативно-розвивальні методи виявлення і вирішення проблем в орга-
нізаційно-інноваційному середовищі.
3.1. Корекційні методи створення сприятливого освітнього середовища. Метод мозкового 
штурму як засіб вироблення моделі вирішення проблем.
3.2. Практикум щодо використання інтерактивних корекційних методів для вирішення проблем.
Використання методу Дельфі (адаптованого В. Чудаковою) для вибору кращої альтернативної 
пропозиції щодо вирішення проблем.
3.4. Вироблення моделі вирішення проблем в організації

6 1 5
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 Продовження табл. 1
1 2 3 4 5

4.

Розділ 4. Представлення програми багаторівневого рефлексивно-інноваційного тренінгу 
«Психологічні засоби самовдосконалення і розвитку творчого потенціалу особистості:
1-й модуль: Ваш успіх у відкритті Ваших можливостей. 
2-й модуль: Методи подолання життєвих криз, розвиток стресостійкості, та здібності до швид-
кої адаптації.
3-й модуль: Сучасні психотехнології створення адекватної самооцінки, упевненості у собі, 
набуття здатності здійснювати новий можливий вибір.
4-й модуль: Ефективні стратегії: створення позитивної мотивації, відкриття своєї Місії, 
прийняття рішень і постановка цілей

3 3

5. Розділ 5. Сучасні корекційно-розвивальні технології вирішення психологічних  проблем особистості 

5.1.

Технологія ефективної взаємодії та взаєморозуміння між людьми.
Компоненти, структура і алгоритм побудови ефективної комунікації (ефективної взаємодії). 
Методологічний і практичний інструментарій технології взаєморозуміння і обміну точної ін-
формації
Практикум по розвитку комунікативної компетентності. Встановлення стосунків довіри та 
співробітництва.
Виявлення ознак маніпулятивної поведінки і оволодіння  методами її протидії.
Прийоми педагогічного менеджменту в активізації навчальної діяльності слухачів на заняттях

4 1 3

5.2.

Технологія оволодіння мистецтвом публічного виступу
Необхідні якості хорошого оратора.
Етапи виступу: Підготовка до виступу.
Структура виступу: встановлення  контакту,  підтримка контакту і передача інформації; вихід із 
контакту.
Зміст виступу. Ресурсні стани.
«Вступ» і його завдання. Використання прийомів для привертання уваги слухачів і запобігання 
типових помилок .«Основна частина» виступу і його завдання. Донесення інформації і прийо-
ми, які полегшують її сприйняття. Підтримка уваги й інтересу слухачів.
Процес презентації. Стратегії ефективної взаємодії з  аудиторією.
«Підведення підсумків». Робота із зауваженнями, як фактор успіху виступаючого. Як справи-
тись із важкими  запитаннями.
Як побороти хвилювання, тривогу і страх публічного виступу

7 2 5

5.3.

Технології якісного проведення дискусій (спорів)
Дискусія (різновид публічного спору): виявлення і співставлення різних точок зору, пошук і 
виявлення істинного погляду, знаходження правильного рішення спірного питання.
Культура спору. Поведінка та індивідуальні особливості  учасників.
Психологічні прийоми переконання  у спорі. Прийоми впливу. Запитання і види відповідей. 
Нейтралізація нечесних прийомів.
Психологічний практикум: Самодіагностика,
Використання різних видів аргументів для ефективного проведення дискусії. Правила які допо-
магають нейтралізувати  негативні аргументи.
Рекомендації бажаючому перемогти

7 2 5

5.4.

Технології та секрети ефективного проведення виробничих нарад.
Фактори, що впливають на ефективність проведення нарад.
Рекомендації щодо ефективного проведення виробничих нарад, засідань, зборів.
Типи виробничих нарад.
Формула ефективності нарад і п’ять орієнтирів для керівника.
Управління процесом підготовки, проведення і завершення нарад.
Джерела удалої та невдалої наради.
Ділова гра: Подолання бар’єрів які заважають ефективному проведенню нарад.
Рецепти нейтралізації людей які грають «блокуючи» ролі
Вісім ситуацій які загрожують успішності наради, і необхідні компоненти психологічно гра-
мотної поведінки ведучого.
Практичне заняття: Моніторинг ефективності нарад. Використання діагностичних методів для 
аналізу і моніторингу результативності нарад

6 1 5

5.5.

Професійний стрес і синдром професійного вигорання  персоналу і організації: шляхи профі-
лактики і подолання.
Професійний стрес як фактор зниження ефективності діяльності персоналу і організації. Функції стресу. 
Професійні стресові фактори у професійній діяльності. Форми стресів які виникають у профе-
сійній діяльності. Прояви професійного стресу.
Причини професійного стресу і синдром професійного вигорання  персоналу і організації.
Синдром професійного вигорання  персоналу і організації.
Методи профілактики і подолання професійного стресу і синдрому професійного вигорання

7 2 5
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Особливості впровадження «загальної» програми
У процесі засвоєння описаного вище спецкурсу 

слухачі самостійно здійснили впровадження «Техно-
логії» в освітній процес реальної освітньої організа-
ції, здійснюючи експертизу (діагностику, оцінювання 
та прогнозування результатів), а також корекцію ви-
явлених проблем – в організаційно-інноваційному 
середовищі та сформованості внутрішньої психоло-
гічної готовності персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності. 

Освітні модулі спецкурсу розведено у часі. Про-
тягом курсу навчання здійснюється постійний 
взаємозв’язок із автором (тренером-тьютером курсу) 
зі слухачами, зокрема за допомогою сучасних інфор-
маційно-комунікативних технологій. Періодично об-
говорюються та аналізуються звіти слухачів за ре-
зультатами впровадження курсу. Також здійснюється 
індивідуальне консультування з різних аспектів курсу. 
Після завершення курсу навчання слухачі проводять 

презентації та захист творчої дослідної роботи за 
аналізом власного досвіду та практичних результатів 
впровадження «Технології» у практику діяльності 
освітніх організацій різних типів. З’ясовують перспек-
тивність та можливість самостійної реалізації «Техно-
логії» та її моделей, а також доцільність і можливість 
використання результатів в освітній практиці [1; 5].

За результатами впровадження спецкурсу «Управ-
лінська компетентність керівника з формування готов-
ності персоналу освітніх організацій» з’ясовано, що 
моделі та «Технологія» є придатною для відтворення 
не лише автором, а й іншими фахівцями з можливістю 
досягнення запланованих результатів, не тільки пси-
хологами, а також під час спеціальної підготовки за 
названим спецкурсом, іншими фахівцями. 

Перспективність подальшої масової реалізації 
«Технології» та її складових

Говорячи про перспективність та можливість ма-
сової реалізації «Технології» та її структурних компо-

 Продовження табл. 1
1 2 3 4 5

5.6.

Технологія розвитку стресостійкості та здібності до швидкої адаптації 
Способи позбавлення від тривожних переживань, фобій, страхів та інших травмуючих спога-
дів. Подолання страху публічного виступу.
Сучасні психологічні технології: створення адекватної самооцінки і упевненості в собі; при-
дбання спроможності здійснювати новий можливий вибір.
Зцілення від психологічних травм і розвиток емоційної стійкості (переформування  відчуття 
провини, образ тощо).
Доступ до скритих внутрішніх ресурсів. Методи подолання життєвих криз. 
Розвиток уміння захищати почуття власної гідності та позбавлення від страху критики. 
Методи подолання депресії та песимізму

6 2 4

5.7.

Конфлікти в ділових і міжособистісних стосунках й шляхи їх врегулювання 
Форми комунікативних взаємодій в умовах конфлікту.
Причини ділових конфліктів.
Типи ділових конфліктів і комунікативні тактики у конфліктній ситуаціях.
Врегулювання конфлікту за допомогою адміністративних способів впливу.
Психологічні засоби регуляції ділових конфліктів.
Переговори у конфліктній ситуації і правила їх введення.
Тренінг: Оволодіння технологією подолання міжособистісних протиріч та врегулювання 
конфліктних ситуацій

5 2 3

5.8.

Ефективні стратегії постановки і досягнення цілей. 
Необхідні вимоги і умови щодо «добре сформульованого результату» як першооснови досяг-
нення цілей. 
Тренінг: Формування умінь оцінки оформлення результатів, на основі визначених стандартних 
показників.
Ефективні стратегії прийняття рішення і постановки цілей. 
Навчально-рольова гра: Формування готовності персоналу для досягнення цілей (або до вико-
нання любої діяльності). 
Опис і необхідні нюанси виконання техніки створення готовності. Формування готовності для 
досягнення цілей. 
Тренінг: Практика тактичного управління за цілями. Опис і умови проведення техніки створен-
ня образу бажаного майбутнього

5 2 3

6.

Розділ 6. Індивідуально-творча робота
Презентація і захист  написаної залікової письмової роботи з аналізу власного досвіду і прак-
тичних результатів упровадження «Технології» в практику роботи освітніх закладів різних 
типів

1 1  

7. Розділ 7. Підведення підсумків. Можливості реалізації «Технології» та перспективи її впрова-
дження

1 1

Контрольно-оціночні заняття. Підсумковий контроль 2 - 2
Всього 72 27 45
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нентів можна зазначити, що вони є придатними для 
відтворення не лише автором, а й іншими фахівцями з 
гарантією досягнення запланованих результатів). Для 
цього доцільно використати розроблену нами та пред-
ставлену у цій публікації програму семінару-тренінгу 
«Управлінська компетентність керівника з формуван-
ня готовності персоналу освітніх організацій до ін-
новаційної діяльності в умовах освітнього середови-
ща [1; 5]. Перспективність подальшого розроблення 
і можливостей масової реалізації технології полягає 
в гарантуванні досягнень запланованих результатів 
якісної освіти, професійного та морального задово-
лення від творчого процесу, самодостатності реалі-
зації особистісного потенціалу в освітньому процесі.

У наступній публікації цього видання буде пред-
ставлено результати ефективності впровадження ав-
торської «Психолого-організаційної технології фор-
мування готовності персоналу освітніх організацій 
до інноваційної діяльності» («Технологія»), зокрема:  
1) динаміку змін результатів дослідження стану орга-
нізаційно-інноваційного середовища освітньої орга-
нізації (зовнішні умови); 2) динаміку змін внутріш-
ньої психологічної готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності. «Технологія» 
постає показником сформованості конкурентоздат-
ності особистості у швидкозмінних умовах. 

Продовження публікацій у наступному номері.
Ми будемо Вам вдячні за зворотний зв’язок за 

адресою: nika777vera@gmail.com
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