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Коло наукових і професійних інтересів. Психологічна підготовка педагогічних 

працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів та роботи в умовах соціально-економічних змін. Формування конкуренто-

здатної команди освітнього навчального закладу. Психолого-педагогічні аспекти 

формування психологічного клімату в умовах навчального закладу. Управління 

впровадженням дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в 

навчальних закладах області. Інновації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці.  

Тематика навчальних занять  

Шевченко Антоніни Михайлівни на 2015-2016 н.р. 

 

1. Інновації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. 

2. Психологія конфлікту. Технологія управління конфліктом. 

3. Інноваційні педагогічні технології в сучасній освіті: коучинг, тренінг, менторінг. 

4. Психолого-педагогічні аспекти формування психологічного клімату в умовах 

навчального закладу. 

5. Профілактика синдрому «вигорання» у професійній діяльності педагога. 
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6. Технологія формування конкурентоздатної команди освітнього навчального 

закладу.  

7. Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність педагога: від теорії 

до успіху.  

8. Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

9. Технологія психологічної підготовки педагогічних працівників до роботи в умо-

вах соціально-економічних змін. 

10. Технологія психологічної підготовки педагогічних працівників до розвитку 

організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. 
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