Відкрите заняття
29 січня 2009 року в Києво-Святошинській районній класичній
гімназії в рамках науково-практичного семінару «Впровадження
диференційованих форм організації профільного
відбувся тренінг «Формування лідерських навичок».

навчання»

Це було «відкрите» тренінгове заняття (за аналогією з
відкритим уроком) психолога Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації Оксани Слєпової з учнями
старших класів гімназії.
Заняття почалося з самопрезентації учасників, метою якою було
встановити контакт з підлітками та створити позитивну
мотивацію для подальшого заняття. Потім тренер провела
динамічний змістовний «Мозковий штурм» щодо лідерства. Приємно
відмітити, що учасники заняття давали досить грамотні з
психологічної точки зору визначення щодо лідера та лідерства
взагалі. Непомітно тінейджери перейшли до нової дуже цікавої
вправи, у якій були продемонстровано різні стилі лідерства
(диктаторський, демократичний, партнерський). Працювали
учасники тренінгового заняття в парах. Цікаво, що більшість з
тінейджерів надали перевагу партнерському стилю лідерства.
На етапі інтерактивного спілкування підлітки дійшли згоди
стосовного того, що певні плюси і мінуси є у кожного із типів
лідерства, а який з них слід застосовувати, великою мірою
залежить від ситуації.

Потім підлітки працювали у групах, кожна з яких мала
підготувати своєрідну «рекламу» кожному з вищезазначений
стилів лідерства. Дві групи виконали завдання у вигляді
плакатів, а третя група зробила цікаву виставу. Кожна команда
влаштувала презентацію своїх напрацювань. Цікаво було всім – і

глядачам (учасникам семінару), і підліткам, і самому психологу
:).
Серед учасників семінару були начальник головного управління
освіти і науки Київської облдержадміністрації Віктор Бутник,
голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Ярослав
Добрянський, голова Києво-Святошинської районної ради Григорій
Косенко, начальник відділу освіти Києво-Святошинської
райдержадміністрації Микола Не руш. Від науковців були
присутні Наталія Клокар, ректор Київського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів (КОІПОПК), кандидат
педагогічних наук, доцент. Людмила Карамушка, завідуюча
лабораторією організаційної психології Інституту психології
ім. Г.С.Костюка АПН України, завідуюча науковою лабораторією
організаційної психології та проектного менеджменту КОІПОПК,
доктор психологічних наук, професор. Повний список присутніх
читайте далі.
Учасники

науково-практичного

семінару

«Впровадження

диференційованих форм організації профільного навчання» (29-30
січня 2009 року)
Бутник Віктор Григорович, начальник головного управління
освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації.
Клокар Наталія Іванівна, ректор Київського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Добрянський Ярослав Вікторович, голова КиєвоСвятошинської. Райдержадміністрації.
Косенко Григорій Михайлович, голова Києво-Святошинської
районної ради.
Неруш Микола Васильович, начальник відділу освіти КиєвоСвятошинської райдержадміністрації.
Линкевич Олександр Бернатович, начальник відділу освіти
Славутицької міської ради.
Карамушка Людмила Миколаївна, завідуюча лабораторією
організаційної психології Інституту психології ім.

Г.С.Костюка АПН України, завідуюча науковою лабораторією
організаційної психології та проектного менеджменту
КОІПОПК, доктор психологічних наук, професор.
Сушко Світлана Миколаївна, директор Києво-Святошинської
класичної гімназії.
Яременко Михайло Григорович, директор Державного ліцею
м. Білої Церкви, завідуючий науковою лабораторією
профільного навчання КОІПОПК.
Слободянюк
Наталія
Григорівна,
директор
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 м. Білої
Церкви, завідуюча науковою лабораторією особистісно
орієнтованого навчання та виховання КОІПОПК.
Вітюк Олексій Панасович, директор спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Білої
Церкви, завідуючий науковою лабораторією інформаційних
технологій навчання КОІПОПК.
Захлюпаний
Володимир
Миколайович,

директор

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 м. Ірпеня,
завідуючий
науковою
лабораторією
інформаційних
технологій навчання КОІПОПК.
Гутник Віра Дмитрівна, директор ЦТДЮ «Соняшник» м. Білої
Церкви, завідуюча науковою лабораторією позашкільної
освіти КОІПОПК.
Йовбак Юрій Юрійович, директор Щасливського НВК
Бориспільського району, завідуючий науковою лабораторією
інтерактивних технологій навчання КОІПОПК.
Цимбал Олег Іванович, начальник відділу освіти
Богуславської районної державної адміністрації,
завідуючий
науковою
лабораторією
інтерактивних
технологій навчання КОІПОПК
Косовський Анатолій Іванович, директор Володарської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ
ступенів.
Чубарук Олена Василівна, проректор з наукової роботи
КОІПОПК.

