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Додаток 3 

до наказу департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації 

від14 листопада  2017 року № 375 

ПРОГРАМА 

проведення експерименту регіонального рівня з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх 

організацій» на базі закладів освіти Київської області 
 

№ Заходи, спрямовані на реалізацію  

завдань експерименту 

Термін 

виконання 

Виконавець Очікувані результати 

Організаційно-підготовчий етап (жовтень 2017 року – серпень 2018 року): 

1.  Визначення учасників дослідно-експери-

ментальної роботи, конкретизація за-

вдань діяльності відповідно до мети до-

слідно-експериментальної роботи 

Жовтень 2017 року Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

2.  Розроблення заявки і програми проведення 

дослідно-експериментальної роботи 

Жовтень 2017 року Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Заявка і програма проведення до-

слідно-експериментальної роботи. 

3.  Планування реалізації програми дослід-

но-експериментальної роботи  

Жовтень 2017 року Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

План реалізації програми дослід-

но-експериментальної роботи 

4.  Визначення функціональних обов’язків 

членів педагогічних колективів експе-

риментальних навчальних закладів щодо 

вирішення завдань експерименту 

Жовтень – 

листопад 

 2017 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

5.  Теоретичний аналіз науково-методичної 

літератури з питання забезпечення пси-

хологічного здоров’я менеджерів освіт-

ніх організацій 

Жовтень 2017 року 

– серпень 2018 року 

6.  Розроблення теоретичної моделі психо-

логічного здоров’я менеджерів освітніх 

організацій 

Жовтень 2017 року 

– серпень 2018 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Теоретична моделі психологіч-

ного здоров’я менеджерів освіт-

ніх організацій 
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7.  Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з 

питання дослідно-експериментальної ро-

боти 

Жовтень 2017 року 

– серпень 2018 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

8.  Підготовка та публікація наукових статей за 

темою дослідно-експериментальної роботи 

Жовтень 2017 року 

– серпень 2018 року 

Наукові статті за темою дослід-

но-експериментальної роботи 

9.  Підготовка звіту про хід та результати реа-

лізації організаційно-підготовчого етапу 

програми дослідно-експериментальної ро-

боти 

Серпень 2018 року Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Звіт про хід та результати реа-

лізації організаційно-підготовчо-

го етапу програми дослідно-екс-

периментальної роботи 

Концептуально-діагностичнийетап  (вересень 2018 року – серпень 2019 року): 

10.  Розроблення діагностичного комплексу 

методик для дослідження психологічного 

здоров’я менеджерів освітніх організацій 

Вересень – жовтень 

2018 року  

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Діагностичний комплекс мето-

дик для дослідження психологіч-

ного здоров’я менеджерів освіт-

ніх організацій 

11.  Емпіричне дослідження рівня розвитку 

психологічного здоров’я менеджерів освіт-

ніх організацій та визначення типології 

менеджерів відповідно до векторів реалі-

зації психологічного здоров’я (стратегіч-

ний, просоціальний, творчий, духовний, 

інтелектуальний, сімейний, гуманістичний 

вектор, «я» вектори) 

Вересень 2018 року 

– серпень 2019 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Результати дослідження рівня роз-

витку психологічного здоров’я ме-

неджерів освітніх організацій та ви-

значення типології менеджерів від-

повідно до векторів реалізації пси-

хологічного здоров’я (стратегічний, 

просоціальний, творчий, духовний, 

інтелектуальний, сімейний, гума-

ністичний вектор, «я» вектори) 

12.  Емпіричне дослідження взаємозв’язку 

між рівнем розвитку психологічного здо-

ров’я менеджерів освітніх організацій та 

чинниками мезорівня: а) організаційно-

функціональні: тип навчального закладу; 

кількість працівників, які працюють у на-

вчальному закладі, термін існування на-

вчального закладу; б) психологічні: рівень 

Вересень 2018 року 

– серпень 2019 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Результати дослідження взаємо-

зв’язку між рівнем розвитку пси-

хологічного здоров’я менеджерів 

освітніх організацій та чинниками 

мезорівня: а) організаційно-функ-

ціональні: тип навчального закла-

ду; кількість працівників, які пра-

цюють у навчальному закладі, тер-
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організаційного розвитку навчального за-

кладу; психологічний клімат в колективі, 

згуртованість колективу, мобінг процеси 

в організаціях 

мін існування навчального закла-

ду; б) психологічні: рівень органі-

заційного розвитку навчального 

закладу; психологічний клімат в 

колективі, згуртованість колекти-

ву, мобінг процеси в організаціях 

13.  Емпіричне дослідження взаємозв’язку 

між рівнем розвитку психологічного здо-

ров’я менеджерів освітніх організацій та 

чинниками мікрорівня: а) особистісні: 

стресостійкість, тривожність, агресивність, 

фрустрація, ригідність, емоційна стійкість; 

б) професійні: креативність, мотиваційно-

творча спрямованість особистості, іннова-

ційність, саморозвиток, стиль управлін-

ня; в) соціально-демографічні: вік, стать, 

сімейний стан; г) організаційно-професій-

ні: посада в організації, рівень освіти, тип 

освіти, загальний стаж роботи, стаж ро-

боти на посаді 

 

Вересень 2018 року 

– серпень 2019 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Результати дослідження взаємо-

зв’язку між рівнем розвитку психо-

логічного здоров’я менеджерів ос-

вітніх організацій та чинниками 

мікрорівня: а) особистісні: стресо-

стійкість, тривожність, агресив-

ність, фрустрація, ригідність, емо-

ційна стійкість; б) професійні: креа-

тивність, мотиваційно-творча спря-

мованість особистості, інновацій-

ність, саморозвиток, стиль управ-

ління; в) соціально-демографічні: 

вік, стать, сімейний стан; г) органі-

заційно-професійні: посада в орга-

нізації, рівень освіти, тип освіти, за-

гальний стаж роботи, стаж роботи 

на посаді 

14.  Презентація результатів дослідно-експери-

ментальної роботи на міжнародних, всеук-

раїнських конференціях, семінарах, освіт-

ніх виставках 

Вересень 2018 року 

– серпень 2019 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

15.  Підготовка звіту про реалізацію концеп-

туально-діагностичного етапу програми 

дослідно-експериментальної роботи. 

Серпень 2019 року Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Звіт про реалізацію концептуально-

діагностичного етапу програми до-

слідно-експериментальної роботи. 
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Пошуково-формувальний етап (вересень 2019 року – серпень 2020 року): 

16.  Визначення психолого-організаційних 

умов збереження психологічного здоро-

в’я менеджерів освітніх організацій 

Вересень 2019 року 

– серпень  

2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

17.  Розроблення та впровадження технології, 

спрямованої на збереження психологіч-

ного здоров’я менеджерів освітніх орга-

нізацій 

Вересень 2019 року 

– серпень  

2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Розроблення та впровадження 

технології, спрямованої на збере-

ження психологічного здоров’я 

менеджерів освітніх організацій 

18.  Проведення методологічних сесій для 

учасників дослідно-експериментальної 

роботи з теми дослідження 

Вересень 2019 року 

– серпень  

2020 року 

Матеріали методологічних сесій 

для учасників дослідно-експери-

ментальної роботи з теми дослід-

ження 

19.  Визначення ефективності технології, до-

слідивши динаміку показників психоло-

гічного здоров’я менеджерів освітніх ор-

ганізацій 

Вересень 2019 року 

– серпень  

2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Показники психологічного здо-

ров’я менеджерів освітніх орга-

нізацій 

20.  Підготовка методичних рекомендацій 

щодо забезпечення психологічного здо-

ров’я менеджерів освітніх організацій 

Вересень 2019 року 

– серпень  

2020 року 

Методичні рекомендації щодо за-

безпечення психологічного здоро-

в’я менеджерів освітніх організацій 

21.  Презентація результатів дослідно-експери-

ментальної роботи на всеукраїнських кон-

ференціях, семінарах, освітніх виставках 

Вересень 2019 року 

– серпень  

2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

22.  Висвітлення результатів впровадження 

дослідно-експериментальної роботи на 

освітньому порталі  КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» та сайтах експери-

ментальних навчальних закладів 

Вересень 2019 року 

– серпень  

2020 року 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

23.  Підготовка звіту про реалізацію пошуко-

во-формувального етапу програми до-

слідно-експериментальної роботи. 

Серпень  

2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Звіт про реалізацію пошуково-фор-

мувального етапу програми дослід-

но-експериментальної роботи. 
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Контрольно-узагальнювальний етап  (вересень 2020 року – грудень 2020 року): 

24. Здійснення повторного діагностування що-

до визначення рівня розвитку психоло-

гічного здоров’я менеджерів освітніх 

організацій 

Вересень 2020 року – 

грудень 2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Результати повторного діагносту-

вання щодо визначення рівня 

розвитку психологічного здоро-

в’я менеджерів освітніх орга-

нізацій 

25. Поширення досвіду дослідно-експеримен-

тальної роботи з означеної проблеми, під-

готовка публікацій до друку у фахових ви-

даннях 

Вересень 2020 року – 

грудень 2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Реалізація завдань дослідно-екс-

периментальної роботи  

2. Презентація результатів дослідно-експери-

ментальної роботи на всеукраїнських кон-

ференціях, семінарах, освітніх виставках 

Вересень 2020 року – 

грудень 2020 року 

 Підготовка науково-методичного посібни-

ка «Забезпечення психологічного здо-

ров’я менеджерів освітніх організацій» 

Вересень 2020 року – 

грудень 2020 року 

Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М., 

учасники дослідно-

експериментальної 

роботи 

Науково-методичний посібник «За-

безпечення психологічного здоро-

в’я менеджерів освітніх органі-

зацій» 

27. Підготовка звіту про підсумки проведення 

дослідно-експериментальної роботи за те-

мою дослідження. 

Грудень 2020 року Карамушка Л. М., 

Шевченко А. М. 

Звітпро підсумки проведення до-

слідно-експериментальної роботи 

за темою дослідження. 

 

Наукові керівники:  

заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв'язків, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

  

 

 

Л. М. Карамушка  

   

старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КВНЗ КОР 

«Академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук 

  

А. М. Шевченко  

   
 


