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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСВІТЯН 

Цільова аудиторія : управлінці, керівники закладів середньої освіти, керівники структурних 

підрозділів, потенційні керівники. 
Запрошуємо Вас взяти участь у Програмі розвитку управлінської компетентності освітян. 

У Вас є можливість пройти всю програму або обрати окремі модулі, які зацікавили. 

 

Модуль 1: Інструментарій стратегічного планування 

Дата: 17 лютого 2018, 10.00 - 13.30 
• Розуміння поняття загальної стратегії 

• Алгоритм стратегічного планування 

• Стратегічний план та його складові 

• Інструменти стратегічного аналізу 

 

Юлія Бреус - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу, кандидат психологічних 

наук 

 

 

Модуль 2: Мотивуй правильно: особливості мотивації діяльності в сучасних умовах 

Дата: 03 березня 2018, 10.00 - 13.30 
• Стимули та мотиватори 
• Особливості мотивації працівників з різними типологічними особливостями 

• Варіативність використання мотиваторів у роботі педагогічного колективу 

• Джерела самомотивації 

 

Жанна Савич - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу 

 

 

Модуль 3: Стратегії подолання опору змінам 

Дата: 21 березня 2018, 14.00-17.30 
• Основні причини опору змінам 

• Стратегії ефективної поведінки в ситуації опору 

• Розвиток особистісної готовності до змін 

 

Валерія Міляєва - психолог, тренер професійно-психологічного тренінгу, доктор 

психологічних наук 
 

 

Модуль 4: Делегування і постановка задач 

Дата: 04 квітня 2018, 14.00-17.30 
• Делегування та постановка задач: розбираємось з поняттями 
• Типи співробітників та види задач 

• Делегування в стилі коучинг 

 

Неля Лебідь - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу, кандидат психологічних 

наук 



• 

• 

• 

Модуль 5: Якість зворотного зв’язку в професійній діяльності сучасного фахівця 

Дата: 21 квітня 2018, 10.00 - 14.30 

Зворотній зв’язок як елемент управлінської комунікації 

Моделі та алгоритм надання ефективного зворотного зв’язку 

Правила конструктивної критики та похвали 

Юлія Бреус - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу, кандидат психологічних 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6: Профілактика емоційного вигорання працівників сфери освіти 

Дата: 11 травня 2018, 14.00 - 17.30 
• Синдром емоційного вигорання: симптоми та наслідки 

• Діагностика рівня емоційного вигорання 

• Пошук особистісних ресурсів з метою профілактики емоційного вигорання 

 

Ірина Калюжна - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу 

 

 

Модуль 7: Управління конфліктами 

Дата: 23 травня 2018, 14.00 - 17.30 
• Конфлікт як рушійна сила до позитивних змін. 
• Врахування потреб особистості у конфліктних ситуаціях 

• Конструктивні способи вирішення конфлікту 

 

Жанна Савич - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу 
 

 

Модуль 8: Тайм-менеджмент 

Дата: 05 червня 2018, 14.00 - 17.30 

• Тайм-менеджмент як ключова компетентність сучасного фахівця 

• Час як ресурс: фактори втрати часу 

• Інструменти оптимізації використання часу 

 

Ольга Пристай - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу 

 

 

Модуль 9: Інноваційні методи проведення педагогічних рад в школі 

Дата: 15 червня 2018, 14.00 - 17.30 
• Нове бачення організації та проведення педагогічних рад. 
• Опанування сучасних методів проведення педагогічних рад. 

• Оцінювання ефективності проведення педагогічних рад 

 

Ірина Калюжна - психолог, тренер соціально-психологічного тренінгу 

     Вартість окремого модуля – 250 грн. 

Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1792MA0hZJ-164-FVLV4C80xaPbJIHER9Ploq_WpFheA/edit 

Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка  
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б, ауд. 99 (ННЦ культури лідерства) 
Додаткова інформація: (063)762-13-60, (044) 428-34-08, nnc.kl@kubg.edu.ua 

https://docs.google.com/forms/d/1792MA0hZJ-164-FVLV4C80xaPbJIHER9Ploq_WpFheA/edit
mailto:nnc.kl@kubg.edu.ua
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