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АНОТАЦІЯ 

Козлов Дмитро Олександрович. Теоретичні та методичні засади 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2020. 

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого обґрунтовано 

теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки. 

Обґрунтовано методологічні основи дослідження проблеми розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки та структурно впорядковано 

філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий та технологічний рівні 

розгляду досліджуваного феномену. Аргументовано, що застосований у 

дослідженні методологічний інструментарій забезпечує необхідні теоретичні 

можливості для цілісного, наукового, актуального розв’язання поставлених у 

дисертації завдань, ураховує міждисциплінарну специфіку предмета 

дослідження та положення провідних державних і міжнародних документів, що 

регулюють розвиток інновацій, інноваційної діяльності та інноваційної 

культури.  

Схарактеризовано проблему розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

в теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти. 

З’ясовано, що досліджувана проблема має міждисциплінарний 

характер, що включає континуум гносеологічних дискурсів, зокрема: 

філософсько-теоретичний, економічний, психолого-педагогічний, 

професійно-педагогічний.  
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Доведено наявність концептуального плюралізму в поглядах 

зарубіжних науковців щодо трактування поняття «інноваційна культура».  

Аналіз зарубіжної практики магістерської підготовки майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти дозволив констатувати, що 

магістерські програми закладів вищої освіти спрямовані на формування в 

майбутнього освітнього лідера високого рівня інноваційної культури.  

Виявлено чинники, функції та структурні складові інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. 

Класифіковано чинники розвитку досліджуваного процесу за такими 

рівнями: макрорівень (глобальний, державно-політичний, економічний, 

науково-технічний, аксіологічний та соціокультурний складники); мезорівень 

(інституційний складник, який представлено системою професійно-

педагогічної освіти) та мікрорівень (забезпечує інтеграцію до індивідуальних 

траєкторій особистісного та професійного розвитку майбутнього керівника).  

Виокремлено функції інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти, а саме: державотворча, стимулювально-

мотиваційна, аксіологічна, креативна, когнітивна, світоглядно-смислова, 

людинотворча (антропологічна), планетарно-особистісна, соціально-

стратифікуюча, інтегративна. Доведено, що структурними компонентами 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти є такі: пізнавально-практичний (методологічно-компетентнісна та 

процесуально-інституційна складові), аксіологічно-рефлексивний 

(телеологічно-стратегічна, аксіологічно-мотиваційна та когнітивно-

концептуальна складові) та креативно-прогностичний (емоційно-вольова та 

творчо-евристична складові). 

Розглянуто науково-теоретичні підходи дослідників до розуміння 

основних понять і категорій наукової розвідки. Констатовано, що відповідна 

терміносистема не має уніфікованих та однозначних визначень. Запропоновано 

визначення інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти як динамічну та системну цілісність, що містить пізнавально-
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практичну, аксіологічно-рефлексивну та креативно-прогностичну складові, та 

відображає готовність до вільного оперування знаннями, уміннями, навичками з 

обраної професії та характеризує здатність майбутнього керівника до вирішення 

управлінських завдань задля забезпечення конкурентоспроможності закладу 

загальної середньої освіти в ситуаціях невизначеності мінливих соціально-

економічних та освітніх умов. 

Визначено розвиток інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти як системно організований, науково-

методично забезпечений процес у магістерській підготовці, визначений 

потребами суспільства, держави й інших замовників освітніх послуг та 

інституалізований, що ґрунтує взаємозв’язок і взаємозалежність складових 

інноваційної культури керівника з етапами її розвитку, які корелюються зі 

змістом і педагогічно доцільними методичними системами професійної 

підготовки у закладі вищої освіти. 

Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель педагогічної 

системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти та виокремлено такі її складові: блоки (теоретико-

методологічний, конструктивно-методичний, контрольно-оцінний) та 

педагогічні умови її реалізації. Теоретико-методологічний блок відображає 

мету, завдання, методологічні підходи (системний, герменевтичний, 

кібернетичний, синергетичний, акмеологічний, аксіологічний, 

праксеологічний), принципи (цільового призначення, поліпарадигмальності, 

культуровідповідності, динамічності та гнучкості, студентоцентризму, 

різновекторності й нелінійності, вільного простору, діджиталізації, 

ергономічності), чинники розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти, функції та структурні компоненти 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти; конструктивно-методичний блок – забезпечує розкриття змісту та 

використаних методів професійної підготовки на виокремлених етапах 

(мотиваційно-когнітивний, професійно-практичний, креативно-діяльнісний, 
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професійно-релевантний) розвитку інноваційної культури майбутніх керівників 

закладів загальної середньої освіти; контрольно-оцінний блок – висвітлює 

критерії, показники, рівні й результати розвитку інноваційної культури 

майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти в процесі 

магістерської підготовки. 

Аргументовано доцільність застосування критеріїв (когнітивно-

функціональний, професійно-синергетичний, продуктивно-творчий) оцінки 

рівня (гармонійний (високий), агрегативний (достатній), сумативний 

(низький)) розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти. 

Обґрунтовано, що розвиток інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти буде більш ефективним за таких 

педагогічних умов: створення системи цілеспрямованого професійного 

розвитку викладача в інформаційно-розвивальному освітньому просторі 

закладу вищої освіти для забезпечення педагогічного керівництва розвитком 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти; створення багаторівневої практичної підготовки майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти на засадах взаємодії, 

співробітництва та співтворчості закладів вищої та загальної середньої освіти 

з використанням можливостей віртуального навчання; забезпечення 

конвертації знань, умінь, навичок і технологій навчання в інноваційну 

управлінську діяльність; запровадження педагогічного аудиту в діяльність 

закладу вищої освіти. 

Здійснено дослідно-експериментальну перевірку ефективності 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутніх керівників закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. 

Підсумки дослідно-експериментальної перевірки дозволили 

стверджувати, що теоретичне обґрунтування структурно-функціональної 

моделі педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 
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керівника закладу загальної середньої освіти та її імплементація в освітній 

процес професійної магістерської підготовки закладу вищої освіти 

забезпечила ефективність педагогічної системи розвитку досліджуваного 

феномену в магістрантів освітньої програми «Менеджмент освіти» 

спеціальності 073 Менеджмент. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: розроблено, науково обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність педагогічної системи розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки, а саме: обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади дослідження проблеми розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки на філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому та 

технологічному рівнях. Схарактеризовано проблему розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки в теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти, 

зокрема, визначено когнітивну, ціннісно-мотиваційну та поведінкову складові 

досліджуваного феномену. Виокремлено чинники розвитку (на макрорівні: 

глобальний, державно-політичний, економічний, науково-технічний, 

аксіологічний та соціокультурний складники; на мезорівні: інституційний 

складник, який представлено системою професійно-педагогічної освіти, та на 

мікрорівні: інтеграція до індивідуальних траєкторій особистісного та 

професійного розвитку майбутнього керівника); функції (державотворча, 

стимулювально-мотиваційна, аксіологічна, креативна, когнітивна, 

світоглядно-смислова, людинотворча (антропологічна), планетарно-

особистісна, соціально-стратифікуюча, інтегративна) та структурні 

(пізнавально-практичний (методологічно-компетентнісна та процесуально-

інституційна складові), аксіологічно-рефлексивний (телеологічно-стратегічна, 

аксіологічно-мотиваційна та когнітивно-концептуальна складові) та 

креативно-прогностичний (емоційно-вольова та творчо-евристична складові)) 
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компоненти інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти. Розроблено та науково обґрунтовано структурно-

функціональну модель, що включає теоретико-методологічний, 

конструктивно-методичний, контрольно-оцінний блоки й педагогічні умови її 

реалізації, та створено на основі означеної моделі педагогічну систему 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки. Окреслено педагогічні 

умови (створення системи цілеспрямованого професійного розвитку 

викладача в інформаційно-розвивальному освітньому просторі закладу вищої 

освіти для забезпечення педагогічного керівництва розвитком інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти; створення 

багаторівневої практичної підготовки майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти на засадах взаємодії, співробітництва та 

співтворчості закладів вищої та загальної середньої освіти з використанням 

можливостей віртуального навчання; забезпечення конвертації знань, умінь, 

навичок і технологій навчання в інноваційну управлінську діяльність; 

запровадження педагогічного аудиту в діяльність закладу вищої освіти); 

розроблено науково-методичний супровід (форми, методи, технології) та 

етапи (мотиваційно-когнітивний, професійно-практичний, креативно-

діяльнісний, професійно-релевантний) реалізації педагогічної системи 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки. Визначено критерії 

(когнітивно-функціональний, професійно-синергетичний, продуктивно-

творчий), показники та рівні (гармонійний (високий), агрегативний (достатній) 

та сумативний (низький)) розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти. Здійснено дослідно-

експериментальну перевірку ефективності структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 
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Уточнено та конкретизовано зміст і сутність ключових понять 

дослідження: «інноваційна культура», «інноваційна культура майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти», «розвиток інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки». 

Набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність і структуру 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти; зміст, форми, методи та етапи професійної підготовки майбутніх 

менеджерів освіти в межах магістратури закладів вищої освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що в практику закладів вищої освіти України впроваджено педагогічну 

систему розвитку інноваційної культури магістрів менеджменту освіти у 

процесі професійної підготовки; розроблено: навчально-методичні посібники 

(«Інноваційний менеджмент в освіті»; «Менеджмент організації»; 

«Моделювання в системі управління освітою»; «Психологія управління»; 

«Теорія організації»; «Трансфер технологій»; «Управління проєктами 

матеріального та нематеріального виробництва»); методичні рекомендації 

(«Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців»; «Загальна 

педагогіка»; «Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. 

(Спеціальність: 8.18010020 «Управління навчальним закладом»)); навчально-

методичні комплекси на паперових та електронних носіях із навчальних 

дисциплін («Інноваційна культура керівника закладу загальної середньої 

освіти»; «Інноваційний менеджмент в освіті»; «Менеджмент організації»; 

«Моделювання в системі управління освітою»; «Психологія управління»; 

«Теорія організації»; «Трансфер технологій»), що може бути використано у 

процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів освіти у ЗВО та в 

післядипломному навчанні керівників закладів освіти. 

Ключові слова: інноваційна культура, розвиток, система розвитку, 

теоретичні та методичні засади, майбутній керівник, заклад загальної 

середньої освіти, заклад вищої освіти, процес магістерської підготовки, 
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інноваційна культура майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти, розвиток інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти. 
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The contents of the abstract 

The thesis is a comlex research paper, where the theoretical and 

methodological bases of innovative culture development of the future manager of 

the general secondary educational institution in the masters’ training process are 

grounded. 

The methodological research bases of the problem of the innovative culture 

development of the future manager of the general secondary educational institution 

are substantiated and the philosophical, generalscientific, concretescientific and 

technological consideration levels of the researched phenomenon are structurally 

arranged. It is argued that methodological tools, used in the research, take into 

account the research subject, interdisciplinary specifics and the provisions of 

leading state and international documents governing the innovation development, 

innovation and innovation culture.  

The problem of the innovative culture development of the future manager of 

the general secondary educational institution in the theory and practice of domestic 

and foreign education is characterized. 

Characterization of the research state of the thesis topic in domestic and 

foreign scientific space allowed us to conclude about its interdisciplinary nature, 

which includes an epistemological discourses continuum, in particular: 

philosophical-theoretical, economic, psychological-pedagogical, professional-

pedagogical.  

The study proves the existence of conceptual pluralism in the foreign 

scholars’ views on the concept interpretation of “innovative culture”.  

The foreign practice analysis of masters’ training process of the future 

manager of general secondary educational institution allowed to state that the offer 

of master’s training programs of higher education institutions are aimed at forming 

in future educational leaders a high level of innovative culture. 

The factors, functions and structural components of the innovative culture of 

the future manager of the general secondary educational institution are singled out. 

Factors of researched process development are classified on three levels: macro 
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level (global, state-political, economic, scientific-technical, axiological and socio-

cultural components); meso-level (institutional component, which is represented 

by the professional and pedagogical educational system) and micro-level (provides 

integration into the individual trajectories of personal and professional 

development of the future manager). 

The functions of the innovative culture of the future manager of the general 

secondary educational institution are singled out, namely: state-building, 

stimulating-motivational, axiological, creative, cognitive, ideological-semantic, 

human-creating (anthropological), planetary-personal, social-stratifying, 

integrative. It is proved that the structural components of the innovative culture of 

the future manager of a general secondary educational institution are as follows: 

cognitive-practical (methodological-competence and procedural-institutional 

components), axiological-reflexive (teleological-strategic, axiological-motivational 

and cognitive-conceptual components) and prognostic (emotional-volitional and 

creative-heuristic components). 

Researchers’ scientific-theoretical approaches to understanding the basic 

concepts and categories of scientific intelligence are considered. It is stated that the 

corresponding terminology system does not have unified and unambiguous 

definitions. Modern interpretations of the leading research categories allow us to 

propose the definition of innovative culture of future manager of general secondary 

educational institution as a dynamic and systemic integrity that contains cognitive-

practical, axiological-reflexive and creative-prognostic components, and reflects 

readiness for free operation of knowledge, skills chosen profession, and 

characterizes the ability of the future manager solving management problems, 

ensuring the competitiveness of general secondary educational institutions in 

uncertainty situations of changing socio-economic and educational conditions. 

The thesis presents the innovative culture development of the future manager of 

general secondary educational institution as a systematically organized, scientific-

methodologically provided process in master’s training, determined by the society 

needs, state and other customers of educational services and institutionalized, which 
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substantiates the relationship and interdependence of components of innovation 

culture, which correlate with the content and pedagogically appropriate 

methodological systems of vocational training in higher education. 

The structural-functional pedagogical system model of innovative culture 

development of the future manager of general secondary education institution is 

theoretically substantiated and its following constituent blocks (theoretical-

methodological, constructive-methodical, control-evaluational) and pedagogical 

conditions of its realization are singled out. Theoretical and methodological block, 

which reflects the goal – the formation of a new type of a modern leader with a high 

level of professional competence and a significant share of the intellectual component 

in the human capital; methodological approaches (systemic, hermeneutic, cybernetic, 

synergetic, acmeological, axiological, praxeological), principles (purpose, 

polyparadigm, cultural conformity, dynamism and flexibility, student-centeredness, 

diversity and nonlinearity, free space); factors of innovative culture development of 

the future manager of general secondary educational institution, functions and 

structural components of the future manager’s innovation culture of general secondary 

educational institution; constructive-methodical block – provides disclosure of the 

content and methods of professional training at the selected stages of innovative 

culture development of the future manager of general secondary educational 

institution: the first – motivational-cognitive, the second – professional-practical, the 

third – creative-activity, the fourth – professional-relevant; control and evaluation 

unit – highlights the criteria, indicators, levels and results of the innovative culture 

development of the future manager of general secondary educational institution in the 

masters’ training process. 

The expediency of applying the following criteria for assessing the level of 

innovative culture development of the future manager of general secondary 

educational institution is argued: cognitive-functional, professional-synergetic, 

productive-creative. 
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The levels of innovative culture development of the future manager of 

general secondary educational institution are determined, namely: harmonious 

(high), aggregative (sufficient) and summative (low).  

It is substantiated that the innovative culture development of the future 

manager of general secondary educational institution will be more effective under 

the following pedagogical conditions: system creation of purposeful teacher’s 

professional development in the information and developmental educational space 

of a higher educational institution providing pedagogical guidance for the 

innovative culture development culture of the future manager of general secondary 

educational institution; multilevel practical training creation of the future manager 

of general secondary educational institution on the basis of interaction, cooperation 

and co-creation of higher and general secondary educational institutions with the 

use of virtual learning opportunities; ensuring the conversion of knowledge, skills, 

abilities and learning technologies into innovative management activities; 

pedagogical audit introduction in the higher educational institutions activities. 

An experimental test of the effectiveness of the structural and functional 

pedagogical system model of innovative culture development of the future 

manager of general secondary educational institution in masters’ training process. 

The results of the experimental research allowed to state that the theoretical 

substantiation of the structural-functional pedagogical system model of innovative 

culture development of the future manager of general secondary educational 

institution and its implementation in the educational process of professional 

master’s training at a higher educational institution ensured the phenomenon 

development in specialty 073 Management. 

The scientific novelty of the research results is that for the first time the 

pedagogical system of innovative culture development of the future manager of 

general secondary educational institution in the masters’ training process was 

developed, scientifically substantiated and experimentally tested, namely: the 

methodological research bases of the problem of innovative culture development in 

the masters’ training process; the problem of innovative culture development of the 
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future manager of general secondary educational institution in the masters’ training 

process in the theory and practice of domestic and foreign education is 

characterized; development factors (macro level (global, state-political, economic, 

scientific-technical, axiological and socio-cultural components)), meso-level 

(institutional component, which is represented by the system of vocational 

education) and micro-level (provides integration into individual trajectories of 

personal and professional development of the future) manager), functions (state-

building, stimulating-motivational, axiological, creative, cognitive, worldview-

semantic, human-creating (anthropological), planetary-personal, social-stratifying, 

integrative) and structural components (cognitive-practical-methodological-

institutional-competent), axiological-reflexive components (teleological-strategic, 

axiological-motivational and cognitive-conceptual) and creative-prognostic 

components (emotional-volitional and creative-heuristic) of the future manager’s 

innovative culture of general secondary educational institution; the structural-

functional model was created and on its basis the system of innovative culture 

development of the future manager of general secondary educational institution in 

the masters’ training process was created; outlined pedagogical conditions (system 

creation of purposeful teacher’s professional development in the information and 

developmental educational space of a higher educational institution providing 

pedagogical guidance for the innovative culture development of the future manager 

of general secondary educational institution; creation of multilevel practical 

training of a future manager of general secondary educational institution at higher 

and general secondary educational institutions with the use of virtual learning 

opportunities; ensuring the conversion of knowledge, skills, abilities and learning 

technologies into innovative management activities; pedagogical audit introduction 

at higher educational institutions activities) and stages (motivational-cognitive, 

professional-practical, creative-activity, professionally relevant) of system 

implementation of innovative culture development of the future manager of 

general secondary educational institution in the masters’ training process; criteria 

(cognitive-functional, professional-synergetic, productive-creative), indicators and 
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levels (harmonious) (high), aggregative (sufficient) and summative (low) of 

innovative culture development of the future manager of general secondary 

educational institution are determined; structural and functional pedagogical 

system model of innovative culture development of the future manager of general 

secondary educational institution in the masters’ training process. 

The content and essence of key research concepts are specified and 

concretized: “innovative culture”, “future manager’s innovative culture of general 

secondary educational institution”, “innovative culture development of the future 

manager of general secondary educational institution in the masters’ training process”. 

Scientific ideas about the essence and structure of the future manager’s 

innovative culture of general secondary educational institution were further 

developed; content, forms, methods and stages of professional training of future 

educational managers within the master’s degree at higher educational institutions. 

The practical significance of the study results is that the pedagogical 

system of the innovative culture development of the future manager of the general 

secondary educational institution in the masters’ training process has been 

introduced into the practice of higher educational institutions of Ukraine; 

developed: textbooks (“Innovative management in education”; “Management of 

the organization”; “Modeling in the education management system”; 

“Management psychology”; “Theory of organization”; “Technology transfer”; 

“Management of tangible and intangible projects”); methodical recommendations 

(“Modeling of educational and professional training of specialists”; “General 

pedagogy”; “Internship program. Qualification level – master. (Specialty: 

8.18010020 “Management of educational institution»)); educational and 

methodical complexes on paper and electronic media in academic disciplines 

(“Innovative culture of the general secondary educational institution manager”; 

“Innovative management in education”; “Management of the organization”; 

“Modeling in the education management system”; “Management psychology”; 

“Theory of organization”; “Technology transfer”; “Management of tangible and 

intangible production projects”). 
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The thesis materials were used in the training courses  “Innovative 

Management in Education” and “Organization Management” (educational-

professional program of masters’ degree, specialty – 073 Education Management), 

textbook “Innovation Management in Education” (2017) and the monograph 

“Innovative culture of the future manager of the general secondary educational 

institution: theory and methods of development” (2020). 

Key words: innovative culture, development, system of development, 

theoretical and methodical bases, future manager, general secondary educational 

institution, higher educational institution, masters’ training process, the innovative 

culture of the future manager of the general secondary educational institution, the 

innovative culture development of the future manager of the general secondary 

educational institution. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. У сучасний період перед 

системою вищої освіти України, що знаходиться на етапі своєї сутнісної 

трансформації в реаліях глобалізованого суспільства ХХІ століття, 

нагальною постає проблема такої організації освітнього процесу в закладі 

вищої освіти, ключовою домінантою якої є зорієнтованість на професійну 

підготовку компетентних, здатних до ефективної роботи, професійно 

мобільних і конкурентоспроможних на ринку праці майбутніх фахівців, 

зокрема майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти, з високим 

рівнем розвитку інноваційної культури. 

В основу дослідження покладено концептуальні положення 

нормативних документів, зокрема, Законів України «Про вищу освіту» 

(2014), «Про освіту» (2017), «Про інноваційну діяльність» (2002), 

Концепції «Нова українська школа» (2016), Національної доктрини 

розвитку освіти (2002), Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності 

на період до 2030 року (2019), Національної стратегії розвитку освіти в  

Україні на період до 2021 року (2013) та ін.  

Розвиток інновацій та інноваційної культури є закономірним, необхідним, 

історично обумовленим та самоорганізованим процесом об’єктивації та 

інституціалізації інноваційного контенту на суспільному та індивідуальному 

рівнях. Збагачення інноваційної культури особистості є багатогранним і 

специфічним процесом, затребуваність та успішність якого залежить від низки 

соціокультурних і глобально-політичних умов. Важливим є розуміння того, що 

поява інновацій та інноваційної культури можлива винятково за умов 

урахування діалектичної та синергетичної природи буття. Для становлення 

інноваційної культури майбутнього менеджера освіти вагоме значення має 

відкритість освітніх систем, наявність середовища та механізмів для природної 

боротьби взаємосуперечливих і протилежних сил, відсутність авторитарних і 

штучних втручань у процеси інституціалізації інноваційної культури. 
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У контексті піднятої проблеми важливим є осмислення розвитку освіти 

як відповідь на потреби інформаційного суспільства та виклики глобалізації, 

що розглядається в роботах українських дослідників В. Андрущенка, 

А. Бойко, Л. Губерського, С. Клепка, В. Кременя, В. Курила, Н. Ничкало, 

А. Сбруєвої та ін. Сучасні фундаментальні положення щодо інноваційного 

розвитку освітнього простору розкривають такі науковці, як І. Бех, 

Г. Васянович, Л. Ваховський, Б. Год, І. Зязюн, В. Луговий, С. Ніколаєнко та 

ін. Розкриття новітніх науково-теоретичних підходів до формування 

педагогічного знання знайшло висвітлення в науковому доробку таких 

учених: О. Адаменко, Л. Березівська, М. Богуславський, С. Гончаренко, 

Г. Корнетов, Н. Ничкало, А. Сбруєва, С. Сисоєва, О. Сухомлинська та ін.  

Аналіз педагогічних, психологічних, філософських джерел та літератури з 

питань менеджменту, у тому числі у сфері освіти, свідчить, що різні аспекти 

досліджуваної проблеми відображено в таких напрямах наукової думки: 

історико-педагогічні положення про закономірності розвитку освіти 

(Л. Березівська, Л. Ваховський, Н. Гупан, М. Євтух, В. Курило, О. Лавріненко та 

ін.); теоретичні аспекти менеджменту в дослідженнях зарубіжних (Е. Роджерс, 

А. Томпсон, Й. Шумпетер та ін.) і вітчизняних науковців (Г. Єльникова, 

В. Олійник, Т. Сорочан, Є. Хриков та ін.); проблеми освітнього педагогічного 

менеджменту (М. Гриньова, Л. Калініна, І. Лікарчук, В. Маслов та ін.); 

теоретико-концептуальні положення щодо менеджменту освітньої діяльності 

(Л. Даниленко, О. Касьянова, Т. Сорочан та ін.); управління закладом освіти 

(Л. Ващенко, О. Касьянова, В. Крижко, А. Харківська та ін.).  

Концептуальні положення щодо сутності інноваційної культури 

сучасної особистості подано в роботах вітчизняних учених (Т. Гавлітіна, 

Л. Губерський, О. Ільків, В. Паламарчук, Л. Штефан та ін.). 

Підґрунтям дослідження піднятої проблеми слугують теоретичні 

концепції змісту та процесу навчання у вищій школі, що сформульовано в 

роботах вітчизняних науковців В. Андрущенка, О. Антонової, В. Бугрія, 

Т. Гавлітіної, Л. Герасименко, О. Заболотної, І. Зарубінської, І. Зязюна, 
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В. Кременя, В. Курила, О. Михайличенка, О. Огієнко, О. Савченко, 

А. Сбруєвої, Л. Сущенко, Н. Тарасенкової та ін. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що протягом останнього десятиліття 

накопичено суттєвий теоретичний і практичний досвід із вивчення питань і 

розв’язання проблем у контексті професійної підготовки майбутніх магістрів у 

закладах вищої освіти. Зокрема, вчені (Н. Бідюк, О. Єременко, Л. Кайдалова, 

С. Кондратюк, О. Лобова, С. Лобода, О. Матвійчук-Юдіна, Л. Пшенична, 

Р. Савченко, О. Семеніхіна, О. Семеног, А. Сущенко, А. Ткаченко, 

О. Чашечникова, О. Устименко-Косоріч та ін.) вказують на необхідність 

створення якісно нової системи організації професійної магістерської 

підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Зарубіжні (В. Акопов, 

Л. Аскарова, О. Бочкарьов, Т. Бочкарьова, С. Григор’єва, В. Долгова, 

Л. Кулікова, О. Шумакова та ін.) та вітчизняні дослідники (А. Бойко, 

С. Вітвицька, М. Гриньова, О. Дубасенюк, В. Курок, Ю. Лянной, В. Ягоднікова 

та ін.) розглядають проблему в аспекті обґрунтування структури готовності 

майбутніх магістрів до професійної діяльності.  

Окрему групу становлять праці, присвячені науково-теоретичним 

узагальненням змісту та методики магістерської підготовки (Г. Бєлєнька, 

В. Берека, В. Курок, М. Лазарєв, Ю. Лянной, О. Міхеєнко, О. Семеног та ін.). 

Важливими є дослідження, що розкривають проблеми магістерської 

підготовки майбутніх менеджерів освіти (В. Берека, О. Галус, М. Гриньова, 

О. Ільків, Л. Кравченко, О. Загребельна, О. Мармаза та ін.). 

Культуротворчу природу людини як особливого феномену творчого 

процесу розглядають дослідники З. Гіптерс, П. Гуревич, В. Кремень, 

Г. Ніколаї, О. Реброва, С. Сисоєва, О. Федотов та ін.  

Феномен інноваційної культури як складової загальної культури вивчали 

І. Бец, В. Джелалі, Х. Дусаєв, І. Єрмаков, Г. Захарчин, С. Кові, К. Коновалова, 

В. Кулиниченко, Б. Лісін, Л. Любомудрова, В. Паламарчук, Д. Петренко, 

Н. Сидоренко, О. Стєклова, О. Тарасова, Й. Шумпетер, У. Еко та ін. 

Філософський аналіз феномену інновацій та інноваційної культури загалом 
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представлено в наукових надбаннях таких учених, як М. Гаман, В. Горбулін, 

В. Зубенко, В. Литвин, Ш. Мамедов, О. Старовойт, О. Чумак, Р. Яковенко та ін. 

Педагогічні умови та методики формування досліджуваного феномену 

розглядали науковці М. Бобровський, О. Ігнатович, О. Козлова, В. Кубіній, 

В. Ларіна, С. Поляков, В. Мікловда, Р. Миленкова, Н. Мурована, І. Цвєткова, 

В. Цвєткова, О. Шапран та ін. Особливості професійної, педагогічної, 

психологічної та інноваційної культури висвітлюються в працях І. Дичківської, 

І. Сабатовської, Л. Фільштейна, Л. Штефан та ін.  

Проблему формування й реалізації інноваційної культури розкрито в 

роботах зарубіжних учених А. Асмаві (A. Asmawi), Т. Бакович (T. Baković), 

К. Бейдер (K. Bader), Дж. Бессант (J. Bessant), М. Бреттел (M. Brettel), 

Е. Дайгулу (E. Duygulu), С. Добні (C. Dobni), Н. Клевен (N. Cleven), Л. Маєр 

(A. Maier), П. Маклафлін (P. McLaughlin), Е. Мартінс (E. Martins), А. Мохан 

(A. Mohan), Ф. Тербланш (F. Terblanche), Дж. Тідд (J. Tidd) та ін. 

Питання визначення сутності інноваційної культури, оцінки її значення 

для забезпечення конкурентоспроможності та підвищення ефективності 

діяльності господарських суб’єктів присвятили свої праці Т. Близнюк, 

Дж. Брайант, В. Вакуленко, І. Висоцька, В. Зубенко, К. Ключнікова, 

В. Колесніченко, М. Коновалова, В. Мануйленко, А. Міщенко, А. Ніколаєнко, 

М. Обертайло, Е. Роджерс, В. Соловйов, С. Томпсон, Л. Холодкова, О. Чумак, 

Ю. Шипуліна та ін.  

В українському професійно-педагогічному дискурсі проблематика 

розвитку інноваційної культури керівника закладу освіти представлена в 

низці наукових студій таких учених, як Л. Ващенко, Т. Гавлітіна, 

В. Докучаєва, В. Драгунова, Л. Кравченко, В. Кремень, Ю. Лукомська, 

О. Марущенко, О. Подзигун, О. Попова та ін. 

Водночас, теоретичний аналіз наукових джерел свідчить про те, що 

розвиток інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі професійної магістерської підготовки не був 

предметом спеціального цілісного наукового дослідження. 
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Актуальність і доцільність дослідження розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

професійної магістерської підготовки детерміновано необхідністю подолання 

суперечностей, що виникають між:  

 об’єктивною потребою суспільства та зростанням попиту на 

магістрів з менеджменту освіти, здатних ефективно здійснювати 

професійну управлінську діяльність на ринку мінливих освітніх 

послуг, та недостатнім рівнем сформованості готовності випускників 

магістерської освітньої програми «Менеджмент освіти» до 

означеного виду діяльності; 

 сучасними тенденціями трансформації вищої освіти в умовах 

глобалізації та євроінтеграції та недостатнім урахуванням позитивного 

вітчизняного й зарубіжного досвіду розвитку інноваційної культури 

майбутніх керівників закладів середньої освіти у процесі професійної 

підготовки; 

 новими вимогами до підвищення якості професійної підготовки щодо 

розвитку інноваційної культури майбутніх керівників закладів загальної 

середньої освіти та недостатньою розробленістю й науковою 

обґрунтованістю педагогічної системи розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу середньої освіти у процесі професійної 

підготовки; 

 необхідністю розроблення науково-методичного супроводу розвитку 

інноваційної культури майбутніх керівників закладів середньої освіти у 

процесі магістерської підготовки та відсутністю фундаментальних і 

прикладних розробок оновлення програмного, інформаційного, 

технологічного забезпечення означеного процесу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складовою частиною комплексного дослідження кафедри 

менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Теоретичні та методичні 
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засади професійної підготовки магістрів в умовах університету» (реєстраційний 

номер 0111U0005732) та кафедри педагогіки Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Інноваційні підходи до 

управління якістю освіти» (реєстраційний номер 0112U004660). Тему 

дисертаційної роботи затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 3 від 23 жовтня 

2015 р.), погоджено з бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі 

освіти, педагогіки і психології (протокол № 4 від 25 вересня 2018 р.) та 

уточнено вченою радою Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (протокол № 3 від 29 жовтня 2018 р.). 

Мета дослідження полягає в розробці, науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження проблеми 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

2. Схарактеризувати проблему розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки в теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти. 

3. Виокремити чинники, функції та структурні складові інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. 

4. Розробити та науково обґрунтувати структурно-функціональну модель 

та створити на її основі педагогічну систему розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у 

процесі магістерської підготовки. 

5. Окреслити педагогічні умови, розробити науково-методичний супровід 

та етапи реалізації педагогічної системи розвитку інноваційної 
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культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у 

процесі магістерської підготовки. 

6. Визначити критерії, показники та рівні розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

7. Здійснити дослідно-експериментальну перевірку ефективності 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. 

Концепція дослідження ґрунтується на розумінні розвитку інноваційної 

культури керівника закладку загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки як системи, що має відповідні елементи, підсистеми, компоненти. 

Елементами педагогічної системи розвитку інноваційної культури керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки є: мета, 

завдання, методологічні принципи та підходи, на яких ґрунтується окреслений 

процес, етапи, зміст, форми, методи, технології підготовки майбутнього 

керівника в магістратурі з огляду на предмет дослідження, результат цієї 

діяльності та критерії його оцінки. Означена педагогічна система вміщує 

підсистеми, які самі є системами, і залежать від мети й конкретних завдань 

дослідження, а саме: сукупність завдань, які відповідають меті діяльності, 

послідовність етапів розвитку ІК, діагностичний інструментарій, педагогічні 

умови, що забезпечують гарантію здійснення визначеного процесу й уточнення 

кожного конкретного його аспекту. Елементи й підсистеми утворюють 

компоненти педагогічної системи, які в структурно-функціональній моделі 

представлені блоками: теоретико-методологічний, конструктивно-методичний, 
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контрольно-оцінний та педагогічні умови ефективної реалізації процесу 

розвитку досліджуваного феномену.  

Розвиток інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти є педагогічною системою, якій притаманні властивості 

системи за структурою (цілісність, неадитивність, структурність, ієрархічність); 

за цілями та функціями (цілеспрямованість, синергійність, відкритість, 

прагматичність); за ресурсами та особливостями взаємодії із зовнішнім 

середовищем (комунікативність, інтегративність, адаптивність, надійність). 

Провідною ідеєю концепції дослідження є положення про те, що 

створення педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки в 

закладі вищої освіти, базуючись на позитивних здобутках вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, дозволяє усвідомити суспільну необхідність якісного 

оволодіння магістрантами професійно орієнтованими знаннями, вміннями й 

навичками, особистісними та професійно значущими якостями.  

Концепція дослідження базується на методологічному, теоретичному 

та практичному концептах, які є взаємопов’язаними, взаємодіючими та 

взаємозалежними. 

Методологічний концепт відображає реалізацію методологічних 

підходів (системного, герменевтичного, кібернетичного, синергетичного, 

акмеологічного, аксіологічного, праксеологічного) та принципів (цільового 

призначення, поліпарадигмальності, культуровідповідності, динамічності та 

гнучкості, студентоцентризму, різновекторності й нелінійності, вільного 

простору, діджиталізації, ергономічності) розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу середньої освіти у процесі професійної 

магістерської підготовки. 

Теоретичний концепт передбачає уточнення основних дефініцій 

дослідження (інновація, культура, інноваційна культура, інноваційна 

культура особисті, інноваційна культура майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти, розвиток, розвиток інноваційної культури 
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майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки); теоретичне обґрунтування сутності та структури 

(пізнавально-практичний, аксіологічно-рефлексивний та креативно-

прогностичний компоненти) інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти; теоретичне обґрунтування педагогічної 

системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти та структурно-функціональної моделі її реалізації 

в процесі магістерської підготовки; визначення педагогічних умов, критеріїв, 

показників і рівнів розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

Практичний концепт передбачає експериментальну перевірку та 

впровадження педагогічної системи розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі професійної 

магістерської підготовки в закладах вищої освіти на основі трансформації змісту 

вищої освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес 

закладу вищої освіти та розроблення науково-методичного супроводу 

професійно орієнтованих і вибіркових дисциплін, оволодівання якими 

забезпечує підвищення ефективності майбутньої професійної діяльності 

магістрів менеджменту освіти відповідно до когнітивно-функціонального, 

професійно-синергетичного та продуктивно-творчого критеріїв.  

Методи дослідження. Досягнення мети та розв’язання поставлених 

завдань передбачало використання таких методів: теоретичних: аналіз, 

систематизація – для обґрунтування теоретико-методологічних засад 

дослідження проблеми розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки; 

порівняння, узагальнення – для характеристики проблеми розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки в теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти, 

уточнення поняттєво-термінологічного апарату досліджуваної проблеми; 

системний, структурно-логічний аналіз – з метою визначення чинників, функцій 
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і структурних складових інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти; класифікація – для визначення критеріїв, показників і 

рівнів розвитку інноваційної культури майбутніх керівників закладів загальної 

середньої освіти; абстрагування, синтез – з метою розроблення педагогічної 

системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки; моделювання – 

для розроблення та теоретичного обґрунтування структурно-функціональної 

моделі педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки; 

конкретизація – для окреслення педагогічних умов та етапів реалізації 

педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки; 

емпіричних: анкетування, тестування, педагогічний експеримент, 

ретроспективний аналіз власного досвіду роботи в закладі вищої освіти – з 

метою експериментальної перевірки ефективності розробленої та науково 

обґрунтованої структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти 

у процесі магістерської підготовки; статистичних: графічний та дисперсійний 

аналіз емпіричних даних результатів педагогічного експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: розроблено, науково обґрунтовано та експериментально перевірено 

ефективність педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки, 

а саме: обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження проблеми 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки на філософському, 

загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному рівнях. 

Схарактеризовано проблему розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

в теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти, зокрема, визначено 
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когнітивну, ціннісно-мотиваційну та поведінкову складові досліджуваного 

феномену. Виокремлено чинники розвитку (на макрорівні: глобальний, 

державно-політичний, економічний, науково-технічний, аксіологічний та 

соціокультурний складники; на мезорівні: інституційний складник, який 

представлено системою професійно-педагогічної освіти, та на мікрорівні: 

інтеграція до індивідуальних траєкторій особистісного та професійного розвитку 

майбутнього керівника); функції (державотворча, стимулювально-мотиваційна, 

аксіологічна, креативна, когнітивна, світоглядно-смислова, людинотворча 

(антропологічна), планетарно-особистісна, соціально-стратифікуюча, 

інтегративна) та структурні (пізнавально-практичний (методологічно-

компетентнісна та процесуально-інституційна складові), аксіологічно-

рефлексивний (телеологічно-стратегічна, аксіологічно-мотиваційна та 

когнітивно-концептуальна складові) та креативно-прогностичний (емоційно-

вольова та творчо-евристична складові)) компоненти інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. Розроблено та 

науково обґрунтовано структурно-функціональну модель, що включає 

теоретико-методологічний, конструктивно-методичний, контрольно-оцінний 

блоки й педагогічні умови її реалізації, та створено на основі означеної моделі 

педагогічну систему розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

Окреслено педагогічні умови (створення системи цілеспрямованого 

професійного розвитку викладача в інформаційно-розвивальному освітньому 

просторі закладу вищої освіти для забезпечення педагогічного керівництва 

розвитком інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти; створення багаторівневої практичної підготовки майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти на засадах взаємодії, 

співробітництва та співтворчості закладів вищої та загальної середньої освіти з 

використанням можливостей віртуального навчання; забезпечення конвертації 

знань, умінь, навичок і технологій навчання в інноваційну управлінську 

діяльність; запровадження педагогічного аудиту в діяльність закладу вищої 
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освіти); розроблено науково-методичний супровід (форми, методи, технології) 

та етапи (мотиваційно-когнітивний, професійно-практичний, креативно-

діяльнісний, професійно-релевантний) реалізації педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти 

у процесі магістерської підготовки. Визначено критерії (когнітивно-

функціональний, професійно-синергетичний, продуктивно-творчий), показники 

та рівні (гармонійний (високий), агрегативний (достатній) та сумативний 

(низький)) розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти. Здійснено дослідно-експериментальну перевірку 

ефективності структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти 

у процесі магістерської підготовки. 

Уточнено та конкретизовано зміст і сутність ключових понять 

дослідження: «інноваційна культура», «інноваційна культура майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти», «розвиток інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки». 

Набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність і структуру 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти; зміст, форми, методи та етапи професійної підготовки майбутніх 

менеджерів освіти в межах магістратури закладів вищої освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що в практику закладів вищої освіти України впроваджено педагогічну 

систему розвитку інноваційної культури магістрів менеджменту освіти у 

процесі професійної підготовки; розроблено: навчально-методичні посібники 

(«Інноваційний менеджмент в освіті»; «Менеджмент організації»; 

«Моделювання в системі управління освітою»; «Психологія управління»; 

«Теорія організації»; «Трансфер технологій»; «Управління проєктами 

матеріального та нематеріального виробництва»); методичні рекомендації 

(«Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців»; «Загальна 
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педагогіка»; «Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. 

(Спеціальність: 8.18010020 «Управління навчальним закладом»)); навчально-

методичні комплекси на паперових та електронних носіях із навчальних 

дисциплін («Інноваційна культура керівника закладу загальної середньої 

освіти»; «Інноваційний менеджмент в освіті»; «Менеджмент організації»; 

«Моделювання в системі управління освітою»; «Психологія управління»; 

«Теорія організації»; «Трансфер технологій»), що може бути використано у 

процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів освіти у ЗВО та в 

післядипломному навчанні керівників закладів освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 1255/1 від 30.04.2020 р.), Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (довідка № 118/09-19 від 18.02.2020 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка № 57-50/568 від 15.06.2020 р.), 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (довідка № 06/29 від 10.06.2020 р.), ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (довідка № 68-20-325 від 17.06.2020 р.), 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(довідка № 01/10-384 від 15.06.2020 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (довідка № 29 від 27.01.2020 р.) (див. Додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наведені в дисертації 

автором самостійно. У спільних публікаціях автором: обґрунтовано теоретико-

методологічні засади проблеми розвитку інноваційної культури особистості 

(Козлов, Козлова, Гребеник, 2017; Козлов, Мармаза, 2018; Козлова, Сбруєва, 

Козлов, 2017; Максименко, Козлов, 2015); виокремлено сутність поняття 

інновації в контексті гуманістичного підходу (Козлов, Мармаза, 2019; Козлов, 

Рисіна, Михайличенко, 2019; Козлова, Сбруєва, Лазарєв, Козлов, 2017); 

виявлено сутність інноваційного менеджменту закладу освіти та готовність 

майбутнього керівника до інноваційної діяльності (Козлов, Єкименко, 2018; 

Козлов, Козлова, 2015в; Козлов, Піючевська, 2016; Хриков, Козлова, Козлов, 



56 
 

2017); розкрито інноваційні стратегії підготовки майбутнього керівника в 

сучасній педагогіці (Козлов, Козлова, 2015а; Kozlov, Rysina, Mykhailychenko, 

2018); проаналізовано інновації в маркетинговій діяльності керівника закладу 

освіти (Козлов, Молчанова, Козлова, 2016; Козлов, Новікова, 2018; Лазарєв, 

Козлова, Козлов, Скоробагатська, 2017); виокремлено функції інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти (Козлов, 

Захарченко, 2017; Скоробагатська, Козлова, Козлов, 2017); охарактеризовано 

моделювання процесу розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу освіти в системі магістерської підготовки (Козлов, Довгополова, 

Козлова, 2019; Козлов, Петренко, Козлова, 2016; Козлова, Козлов, Гавриленко, 

Максименко, 2017; Сбруєва, Козлова, Тарабан, Козлов, 2017); розроблено 

методичний супровід щодо організації мікродосліджень з проблем розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти (Козлов, Козлова, Бушнєв, 2019; Козлов, Скоробагатська, 2017; 

Козлова, Кононенко, Пшенична, Сбруєва, Товчигречка, Козлов, 2015а, 2015б; 

Козлова, Сбруєва, Козлов, Лазарєв, 2015); виокремлено стратегії розвитку 

інноваційної культури майбутніх керівників закладів загальної середньої 

освіти (Калініна, Козлов, 2019; Козлов, Козлова, 2015; Козлов, Козлова, 

Малецька, 2015; Kozlov, Rysina, 2016). 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Матеріали роботи 

та результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр педагогіки, 

менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, на науково-практичних і 

науково-методичних конференціях і семінарах різних рівнів, а саме: 

міжнародних конференціях – «Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка» (Суми, 2015, 2018); «Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри змін» (Суми, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020); 

«Наукові абриси ІІІ тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної 

освіти в умовах крос-культурних взаємодій» (Суми, 2016); «Професійна 

культура фахівця: сутність, реалії, перспективи» (Суми, 2016); «Інноваційні 
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підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних 

закладах» (Суми, 2017, 2018); «Естетичні орієнтири дошкільної і початкової 

освіти: теорія і практика» (Суми, 2017); «Теоретичні та методичні засади 

розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» (Суми, 2017); 

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, 2018), 

«Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи» 

(Суми, 2018); «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій 

школі» (ХХV Каришинські читання) (Полтава, 2018); «Творча спадщина 

А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

(Суми, 2018); «Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті 

вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» (Полтава, 

2018); «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у 

національному та світовому вимірі» (Суми, 2018); «Scientific and Professional 

Conference Pedagogy and Psychology in an Era of Increasing flow of Information» 

(Budapest, 2019); «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська 

перспектива» (Ірпінь, 2019); «Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі : європейський та національний досвід» (Суми, 2019, 2020); 

«Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи (Суми, 

2019, 2020); «Технології професійного розвитку педагога: спадщина 

А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» (Полтава, 2019); «Теорія та 

методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі» 

(Суми, 2019); «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2019); «Освіта для ХХІ століття: 

виклики, проблеми, перспективи» (Суми, 2019); «Корекційно-реабілітаційна 

діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (Суми, 

2019); «Grabchenko International Conference on Advanced Manufacturing 

Processes» (Odessa, 2019); «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, 

теорія і практика» (Київ, 2019); «Формування ключових і предметних 

компетентностей засобами сучасних освітніх технологій» (Кривий ріг, 2019), 

«Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та 

перспективи» (Запоріжжя, 2019); «Influence of scientific achievements in education 



58 
 

on the development of modern society» (Vilnius, 2019); «Scientific and Professional 

Conference Pedagogy and Psychology in the age of globalization» (Budapest, 2019); 

«Освіта дорослих: світові тенденції та перспективи» (Харків, 2020). 

всеукраїнських конференціях та семінарах – «Соціальна підтримка сім’ї та 

дитини у соціокультурному просторі громади» (Суми, 2015); «Професійно-

творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті» (Суми, 2015); 

«Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах 

інноваційного розвитку освіти» (Харків, 2016); «Упровадження ІКТ в освітній 

процес навчальних закладів» (Полтава, 2016); «Ідея університету у 

європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» 

(Львів, 2016); «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу 

особистості в інноваційній освіті» (Суми, 2016); «Прогнозування розвитку 

педагогічної інноватики» (Київ, 2016); «Управління навчальним закладом в 

умовах кризи: досвід А. С. Макаренка та сучасного керівника» (Суми, 2017); 

«Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній 

освіті» (Суми, 2018); «Соціально-педагогічні засади формування громадянської 

відповідальності у студентів» (Конотоп, 2018); «Хортинг як засіб всебічного 

виховання молоді» (Ірпінь, 2018); «Ідея провідництва в освіті України (XIX – XX 

ст.)» (До 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського) (Бердянськ, 2018); 

«Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, тактика, виміри змін» 

(Харків, 2018); «Інновації в освіті: ціннісно-компетентний підхід» (Київ, 2018); 

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (Суми, 2018, 

2019); «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний – 

заклад доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» (Київ, 2018); 

«Теорія та практика управлінської діяльності в умовах соціокультурних 

трансформацій» (Старобільськ, 2019); «Сучасна парадигма якості освіти: ідеї та 

моделі реалізації» (Харків, 2019); «Професійна компетентність керівника 

сучасного закладу освіти: код епохи» (Хмельницький, 2020); всеукраїнському 

онлайн-семінарі: «Макаренівські читання» (Суми, 2019); всеукраїнських науково-

практичних семінарах: «Управлінська майстерність керівника навчального 
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закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та 

інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у 

виробництві» (Полтава, 2018); «Управління проектами у сфері науки освіти, 

інновацій та інформатизації» (Полтава, 2019); всеукраїнському науково-

практичному семінарі з міжнародною участю: «Макаренківські читання» 

(Суми, 2020); всеукраїнських читаннях з гуманної педагогіки: «Добра воля – 

найдорожча перемога» (Київ, 2019) (див. Додаток Б). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

відображено в 77 наукових та навчально-методичних працях, серед яких: 

1 монографія; 5 розділів у колективних монографіях; 11 навчально-методичних 

посібників; 29 статей у фахових виданнях України, з них – 27 у виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз; 5 статей у 

наукових виданнях інших держав із напряму, за яким підготовлено дисертацію 

(з них 4 – у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз) та 

26 публікацій апробаційного характеру в наукових журналах і збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій та семінарів (див. Додаток В).  

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

на тему «Формування управлінської компетентності майбутнього викладача 

вищої школи у процесі магістерської підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти було захищено у 2015 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 44.053.01 у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Матеріали кандидатської 

дисертації в тексті докторської дисертації не використовувалися.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний 

обсяг дисертації – 717 сторінок (405 сторінок – основний текст). Список 

використаних джерел – 664 назви (з них – 229 іноземними мовами). Основний 

текст дисертації містить 23 таблиці, 8 рисунків. Робота містить 23 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1.1. Методологічні засади дослідження проблеми розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

 

Розроблення й обґрунтування теоретичних і методичних засад 

дослідження проблеми розвитку інноваційної культури (ІК) майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) у процесі 

магістерської підготовки потребує її системного бачення, досягнення 

якого, передусім, залежить від логічно та вмотивовано вибраної стратегії 

дослідження, методологічних, теоретичних і технологічних інструментів 

його проведення. Насамперед, ідеться про методологічну культуру 

дослідження, яка складається з методологічної рефлексії, здатності до 

наукового обґрунтування, критичного осмислення та творчого 

застосування певних концепцій, норм і методів пізнання, управління, 

конструювання тощо (Дубасенюк, 2009, с. 67). Видатна українська вчена 

Н. Ничкало методологію дослідження пов’язувала з розв’язанням основних 

завдань педагогіки, які, на її думку, пов’язані зі встановленням 

закономірностей виховання, навчання й управління цими процесами; 

вивчення й узагальнення практики педагогічної діяльності; опрацюванням 

нових методів, засобів, форм і систем навчання, виховання, управління 

освітніми структурами; прогнозуванням розвитку освітніх систем на 

найближче та віддалене майбутнє; впровадженням результатів 

педагогічних досліджень у практику; опрацюванням теоретичних та 

методологічних основ інноваційних процесів тощо (Ничкало, 2013, с.  43). 
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Отже, методологія дослідження порушеної нами педагогічної проблеми 

повинна бути спрямованою на послідовне розв’язання визначених у 

науковому пошуку завдань, а також бути орієнтованою на цілісне й 

системне осмислення предмета дослідження.  

Зазначимо, що проблема методології аналізу педагогічних феноменів 

представлена в дослідженнях провідних українських та зарубіжних 

методологів, зокрема таких, як О. Адаменко (2006), С. Батишев (Батышев, 

1976; Батышев, Шапоринский, 1977), В. Безрогов (1996), 

С. Бобришов (Бобрышов, 2006), М. Богуславський (Богуславский, 2012; 

Богуславский, Милованов, 2016), Г. Васянович (Васянович, Онищенко, 

2011), Л. Ваховський (2005), С. Гончаренко (2011; 2012а; 2012б), 

Г. Корнетов (2012; 2013), В. Курило (Курило, 2000; Курило, Хриков, 2013; 

Курило, Щука, 2011), В. Кремень (1998; 2008а), В. Онищенко (2014), 

В. Покась (2012), А. Сбруєва (2004), С. Сисоєва (Сисоєва, Соколова, 2012), 

О. Сухомлинська (2005; 2007), Є. Хриков (2005; 2012; 2017), 

Е. Юдін (Юдин, 1978), М. Ярмаченко (2001) та ін. Науковці звертають 

увагу на необхідність обґрунтованості, системності й контекстуальності 

наукових висновків, звертають увагу на важливість точності та 

правильності наукового тезаурусу дослідження, окреслюють шляхи 

інтеграції методологічних підходів, які забезпечують всебічне, глибоке, 

обґрунтоване й системне вивчення певної досліджуваної проблеми. 

Обґрунтовуючи вибір методологічних засад нашого дослідження, 

слід підкреслити, що його евристичний потенціал, насамперед, 

спрямований на важливість виконання педагогікою теоретичної та 

практичної функцій. Перша, як відомо, реалізується на пояснювальному, 

діагностичному та прогностичному рівнях, а друга – на проєктивному, 

перетворювальному, рефлексивному й коригувальному (Ничкало, 2013, 

с. 43). Розв’язання відповідних завдань вимагає, щоб методологічні засади 

наукового пошуку були спрямовані як на забезпечення проведення 

теоретичної частини дослідження, так і на виконання його практичної 
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частини, підготовки необхідних рекомендацій для вдосконалення 

вітчизняної педагогічної практики.  

З огляду на міждисциплінарний характер дослідження, на наш погляд, 

цінність становить науковий доробок Е. Юдіна, який виокремив рівні 

методологічного знання, а саме: філософський, до якого належать провідні 

положення діалектичної теорії пізнання, принципи науковості, цілісності, 

всебічності й комплексності дослідження; загальнонауковий, який 

представлений системним і парадигмальним підходами до аналізу наукової 

проблеми; конкретнонауковий, що представляє методологію одиничного 

педагогічного дослідження; технологічна методологія, яка об’єднує методику 

й техніку проведення наукового пошуку, дає змогу здобути достовірний 

емпіричний і теоретичний матеріал (Юдин, 1978). 

На наш погляд, методологія дослідження проблеми розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки має 

відповідати специфіці теми та враховувати її системність і 

міждисциплінарність. У такому контексті ми виокремлюємо наукові рівні 

(філософський; загальнонауковий; конкретнонауковий та рівні технологічної 

методології) розгляду теоретико-методологічних засад дисертації. Вважаємо, 

що такий підхід дозволить побудувати дослідження з урахуванням 

необхідних філософських і науково-теоретичних положень та дотриматися 

тих методологічних орієнтирів, які забезпечать науковість аналізу, посилять 

логіку викладу, зорієнтують на цілісність і всебічність розгляду 

досліджуваної проблеми.  

Філософський рівень теоретико-методологічних засад дисертації 

представлено побудовою дослідження на основі інструментарію 

діалектичної теорії пізнання, провідних закономірностей і принципів 

наукового аналізу, що дає змогу розглядати досліджувану проблему 

відповідно до принципів взаємозалежності та взаємообумовленості всіх 

явищ буття, єдності теорії та практики, розвитку й саморозвитку, 

системності й детермінованості тощо. 
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Діалектична теорія пізнання дає змогу проаналізувати основну 

категорію дослідження – «розвиток» з урахуванням діалектичного розуміння 

змін, що визначає розвиток як закономірну, незворотну, спрямовану, якісну й 

необхідну зміну матеріальних та ідеальних об’єктів (Босенко, 2001). 

Діалектичне розуміння процесів глобального прогресу забезпечує 

можливості для виокремлення принципів розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО, обґрунтування цілісної моделі її розвитку й саморозвитку у процесі 

магістерської підготовки. 

Виняткове значення для дослідження шляхів розвитку інноваційної 

культури особистості становить урахування основних законів і 

закономірностей розвитку, зокрема, закону переходу кількісних змін у 

якісні; закону єдності та боротьби протилежностей; закону заперечення 

заперечення. Насамперед, слід звернути увагу на те, що теоретичний 

потенціал закону переходу кількісних змін у якісні дає змогу впорядкувати 

модель розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО та виокремити його 

основні етапи – мотиваційно-когнітивний, професійно-практичний, 

креативно-діяльнісний та професійно-релевантний. Діалектичне уявлення 

про те, що накопичення певного змісту навчального матеріалу та 

практичної підготовки забезпечить визначений рівень сформованості 

особистісних і професійних компетентностей майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти сприяє структуруванню змісту 

навчального матеріалу в моделюванні процесу магістерської підготовки, 

дає змогу чітко сформувати її очікувані результати та визначити 

діагностичний інструментарій. Важливе значення становить і діалектичний 

закон єдності та боротьби протилежностей, який орієнтує дослідження на 

врахування якомога ширшого кола чинників, що впливають на процес 

розвитку інноваційної культури, допомагає його осмисленню під кутом 

зору сприятливих і несприятливих умов тощо. Нарешті, діалектичний 

закон заперечення заперечення дозволяє не втратити ідею про те, що 

розроблення моделі розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 
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саме магістерської підготовки повинно базуватися на попередній 

бакалаврській програмі, а також не уникати ідеї самоосвіти як ключової 

умови саморозвитку магістранта.  

Цінність діалектичної методології полягає в тому, що її інструментарій 

дає змогу розглядати процес розвитку інноваційної культури особистості 

через призму уявлення про розвиток як те, що з необхідністю поєднує як 

попередній життєвий досвід, так і новації запропонованої магістерської 

підготовки; як рух, джерелом якого є суперечності особистісного, 

професійного, соціокультурного, державно-політичного, планетарно-

особистісного розвитку тощо.  

Діалектична теорія розвитку спрямовує дослідження на дотримання 

основних принципів наукового пошуку, які забезпечують досягнення 

діалектичної істини, відомими критеріями якої є логіка, практика чи 

конвенціалізм. Серед низки діалектичних принципів проведення наукового 

дослідження вагоме значення для обґрунтування моделі розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки 

становлять такі:  

− принцип гностичності, який допомагає упорядкувати дослідницьку 

позицію щодо розроблення правильної та адекватної сучасній дійсності 

моделі розвитку інноваційної культури особистості, сприяє свідомому та 

науковому пізнанню, а також визнанню результатів такого наукового аналізу 

інноваційної культури (Бобрышов, 2006, с. 25); 

− принцип науковості, який забезпечує можливості проведення 

педагогічних пошуків на засадах єдності дослідження, науковості, 

аргументованості, обґрунтованості й логічності наукових положень, посилює 

та впорядковує логіку викладу матеріалу, зорієнтовує дослідницьку позицію 

на пріоритети об’єктивності, пізнаваності, адекватного творчого 

відображення дійсності, академічної доброчесності, наукової етики тощо.  

− принцип об’єктивності, залучення якого створює необхідну 

теоретичну базу для неупередженого, повного, всебічного та глибокого 
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аналізу предмета дослідження, уможливлює визначення складових ІК 

особистості майбутнього керівника ЗЗСО, сприяє окресленню умов, форм, 

методів і технологій розвитку інноваційної культури, створює вимогу щодо 

орієнтації на врахування відомих наукових підходів до аналізу розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника тощо; 

− принцип усебічності, що допомагає спрямувати науково-

педагогічний пошук на різновекторний аналіз розвитку інноваційної 

культури, дозволяє прослідкувати відображення предмета дослідження в усіх 

поставлених завданнях дисертації, уможливлює вивчення інноваційної 

культури крізь призму таких діалектичних категорій, як одиничне та 

загальне, кількість і якість, явище та сутність, причина й наслідок, 

необхідність і випадковість тощо. Принцип усебічності сприяє аналізові 

інноваційної культури як цілісного соціокультурного та глобального 

феномену, забезпечує необхідні методологічні основи для орієнтації на 

вивчення всіх відомих і невідомих, відкритих і невідкритих сутнісних 

характеристик інноваційної культури особистості, задає методологічну 

настанову на студіювання всіх відомих її властивостей і репрезентантів, 

створює необхідні основи для досягнення системного й комплексного аналізу 

предмета дослідження (Васянович, Онищенко, 2011, с. 20); 

− принцип поліконцептуальності забезпечує необхідні методологічні 

засади для осмислення розвитку інноваційної культури особистості в єдності 

теоретичного обґрунтування відповідної педагогічної моделі та 

експериментальної перевірки її ефективності, сприяє встановленню зв’язків 

ідейно-педагогічного та інституційно-педагогічного вимірів розвитку 

інноваційної культури особистості тощо; 

− принцип історизму, який упорядковує дослідження інноваційної 

культури в контексті її історичного розвитку, сприяє аналізові історичних, 

соціокультурних, державно-політичних, ціннісних, ідеологічних та інших умов 

її формування, дозволяє вибудувати модель розвитку ІК особистості 

майбутнього керівника ЗЗСО в контексті єдності минулого, теперішнього та 
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майбутнього; принцип історизму, також, передбачає врахування складності 

процесів розвитку, його законів, закономірностей, суперечностей 

тощо (Гончаренко, 2012а, с. 40);  

− принцип єдності історичного та логічного, який дає змогу 

послідовно, логічно та правильно будувати дослідження розвитку 

інноваційної культури особистості майбутнього керівника, сприяє 

врахуванню наявних наукових доробків із досліджуваної проблематики, 

орієнтує дисертаційний пошук на всебічне висвітлення запропонованих 

шляхів, методів, форм і технологій розвитку інноваційної культури, 

вмотивовує переосмислення й переоцінку запропонованих науковцями 

моделей розвитку інноваційної культури в логіці розуміння сьогодення та 

прогнозування майбутнього (Корнетов, 2013, с. 53); 

− принцип об’єктно-предметної визначеності, забезпечує точне та чітке 

визначення об’єкта, предмета й методів дослідження, які спрямовані на 

розроблення теоретичних і методичних засад формування нового образу 

сучасного керівника закладу загальної середньої освіти з високим рівнем 

інноваційної культури та значною часткою інтелектуальної складової в 

людському капіталі індивіда; такий принцип діалектичного підходу до 

наукового пошуку забезпечує структурування дослідження відповідно до 

таких компонентів, як цільовий, теоретико-методологічний, контекстуальний, 

організаційно-методичний, професійно-педагогічний та результативно-

прогностичний (Бойченко, 2019, с. 16), що дає змогу конкретизувати об’єктно-

предметну сферу дослідження та визначити його основні завдання, з-поміж 

яких пріоритетне місце належить визначенню сучасних тенденцій розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО в системі безперервної освіти; обґрунтування 

моделі розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО; розроблення валідних 

методик і методів для діагностики рівня розвитку інноваційної культури в 

майбутнього керівника закладу освіти тощо; 

− принцип системності, що забезпечує проведення дослідження на 

принципах взаємозв’язку та взаємовпливу всіх складових ІК майбутнього 
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керівника ЗЗСО, сприяє цілісному аналізові педагогічних умов, принципів, 

етапів, шляхів, змісту й методик розвитку інноваційної культури у процесі 

магістерської підготовки, забезпечує можливість для розгляду інноваційної 

культури особистості як системного явища, яке детерміноване 

соціокультурними умовами життя суспільства та визначає рівень його 

інноваційності. Принцип системності дозволяє розглядати інноваційну 

культуру особистості як певну усталену стійку категорію, яка відображає 

посутні характеристики інноваційної особистості; 

− принцип багатофакторності, залучення якого зорієнтовує 

дослідження на аналіз системи чинників, які обумовлюють необхідність 

розвитку інноваційної культури особистості, сприяє комплексному 

дослідженню таких умов, як педагогічний менеджмент процесу розвитку 

інноваційної культури; створення системи цілеспрямованого професійного 

розвитку викладача в інформаційно-розвивальному просторі закладу вищої 

освіти; інтеграція змісту професійної підготовки; керівництво процесом 

професійної підготовки; забезпечення багаторівневої практичної 

підготовки на засадах взаємодії, співробітництва та співтворчості закладів 

вищої та середньої освіти з використання можливостей віртуального 

навчання тощо. Принцип багатофакторності дозволяє враховувати 

різноманітні об’єктивні умови розвитку інноваційного суспільства, 

допомагає звернути увагу на кількісну та причинну детермінацію розвитку 

інноваційної культури; 

− принцип емпіричного аналізу, який обумовлює побудову теоретичних 

висновків дослідження на основі проведення необхідного педагогічного 

експерименту, який на підставі відповідних критеріїв, показників та рівнів 

дозволяє верифікувати запропоновану в дисертації методику розвитку ІК 

особистості майбутнього керівника ЗЗСО; 

− принцип конкретності, що зорієнтовує дослідження на аналіз шляхів 

розвитку ІК керівника ЗЗСО в системі чітко визначеного об’єктно-

предметного, просторово-часового та дисциплінарного континууму, визначає 
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такі характеристики викладу матеріалу, як чіткість, правильність, повнота, 

зрозумілість, логічність тощо;  

− принцип міждисциплінарності, який відіграє роль орієнтира 

дисертації, адже феномен інноваційної культури особистості розглядається 

нами в інтертексті філософсько-теоретичного, культурологічного, психолого-

педагогічного, професійно-педагогічного, соціологічного, економічного 

дискурсів, а також дискурсу теорії державного управління та педагогічного 

менеджменту; пріоритет міждисциплінарності також забезпечує об’єктивний 

аналіз інноваційної культури як системного, глобального та 

мультикультурного утворення, ключовими ознаками якого є інтегрованість, 

транснаціональність і дисциплінарний синергізм (Богуславский, 2012, с. 63); 

− принцип єдності теорії та практики, дозволяє виконати основне 

призначення дослідження – реалізувати відповідну модель розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО в безпосередній освітній діяльності з 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти; крім того, 

принцип єдності теорії та практики сприяє проведенню відповідного 

дослідження в тісному взаємозв’язку запропонованих теоретичних положень 

і практичних заходів, зорієнтовує на здійснення педагогічного експерименту 

й діагностики рівня розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки. 

В обґрунтуванні теоретико-методологічних засад дисертації вагоме 

значення належить системному та синергетичному методологічним підходам, 

які об’єднані нами на загальнонауковому методологічному рівні.  

Методологія системного підходу (І. Блауберг (1997), М. Богуславський 

(1999), М. Каган (1991), О. Сухомлинська (2007), Е. Юдін (1978) та ін.), 

передусім, дає змогу проаналізувати предмет дослідження під кутом зору 

таких характеристик, як цілісність, стійкість, відкритість, структурованість, 

взаємопов’язаність елементів, ієрархічність тощо. Йдеться про те, що 

проблему розвитку ІК особистості майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки необхідно розглядати цілісно та системно, 
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вивчаючи як її ідейно-теоретичні й ціннісні, так і інституційні, практико-

орієнтовані виміри. Е. Юдін, аналізуючи зміст системного підходу, звертав 

увагу на низку пріоритетів щодо вивчення певних об’єктів дійсності, 

зокрема: під час вивчення об’єкта як системи опис елементів не носить 

осібного характеру, адже кожен елемент описується не як такий, а з 

урахуванням його місця в цілому; кожна система має внутрішню 

ієрархічність, що вимагає системного управління; дослідження системи 

передбачає, насамперед, вивчення умов її функціонування; важливим 

аспектом стає аналіз породження властивостей цілого із властивостей його 

елементів і навпаки тощо (Юдин, 1978, с. 103). Відтак, наголошуємо, що саме 

реалізація системного підхіду дає змогу виявити й обґрунтувати сутність 

інноваційної культури особистості, прослідкувати взаємозалежність та 

ієрархічність її конкретних складових у межах загальної структури, зробити 

висновок про цілісність і комплексність інноваційної культури як 

соціокультурного феномену (Богуславський, 1999, с. 38). 

Істотне значення для розуміння інноваційної культури становить 

синергетичний підхід (М. Богуславський (2012), Г. Корнетов (2012; 2013), 

В. Кремень (1998), В. Курило (Курило, Хриков, 2013), Є. Хриков (2017) та 

ін.), ключовою ідеєю якого є уявлення про саморозвиток систем. 

Синергетична методологія передбачає розгляд розвитку інноваційної 

культури особистості як процесу самоорганізації, засвідчує дослідницьку 

позицію про те, що умовою життєдіяльності будь-яких систем є постійна 

зміна та самооновлення за підтриманки цілісності їхньої структури; більше 

того, синергетичний підхід дає змогу розглядати розвиток інноваційної 

культури як суспільний, освітній і культурний феномен, удосконалення якого 

відповідає таким пріоритетам сучасного розвитку, як 

багатофункціональність, нелінійність, динамізм, взаємопов’язаність усіх 

елементів, їхня самоорганізація та саморозвиток; синергетична методологія 

відповідає й сучасній динаміці світового розвитку, необхідною основою 

якого є інноваційна культура (Кремень, 1998, с. 10). 
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Третій рівень методології нашого дослідження – конкретнонауковий, 

який представлено сукупністю методологічних підходів, теоретичний 

інструментарій яких є основою структурування дослідження, викладу основних 

його теоретичних положень і наукових висновків. Це такі методологічні 

підходи, як власне професійно-педагогічний, антропологічний, 

соціокультурний, культурологічний, парадигмальний, цивілізаційний, 

формаційний, аксіологічний, проблемний, тезаурусний, феноменологічний, 

акмеологічний, праксеологічний, герменевтичний, між якими з необхідністю 

відбувається інтеграція, методологічний полілог та методологічна 

диверсифікація.  

Теоретичний інструментарій професійно-педагогічного підходу, 

пріоритетами якого є «педагогіка праці» та «виробнича педагогіка» 

(Н. Ничкало (2013), С. Сисоєва (Сисоєва, Соколова, 2012) та ін.), інспірує 

предмет дослідження смисловими акцентуаціями про те, що розвиток 

інноваційної культури особистості необхідно розглянути під кутом зору 

підготовки фахівця – управлінця закладу загальної середньої освіти. Йдеться 

про врахування загальних і специфічних законів, закономірностей, 

особливостей, принципів та умов освіти, навчання, учіння й виховання 

особистості професіонала, формування інноваційної культури як професійно 

та соціально важливої якості особистості (Ничкало, 2013, с. 46). Відповідні 

методологічні орієнтири дають змогу розглядати взаємодії теорії та практики 

професійної освіти, цілісно подати структуру інноваційної культури, 

методику її формування та діагностики. Галузевий методологічний апарат 

професійної педагогіки уможливлює фокусування уваги на тому, що 

розвиток ІК майбутнього директора ЗЗСО повинен відбуватись у 

міждисциплінарній взаємодії філософії, педагогіки, психології, медицини та 

інших галузей, які виявляють різні сторони особистості. Важливо 

підкреслити, що методологія професійної педагогіки дає змогу розглянути 

інноваційну культуру в тісному зв’язку із працею, виявити її значення для 

збагачення й розвитку таких вимірів діяльності майбутнього директора 
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закладу загальної середньої освіти, як «праця і здоров’я», «праця і зусилля», 

«праця і свобода», «праця і соціалізація», «праця і розподіл праці», «праця і 

мораль», «праця і самореалізація», «праця і цінності», «праця і природа», 

«праця і творчість» тощо (Ничкало, 2013, с. 48). 

Антропологічний підхід (В. Андрущенко (2004), Н. Гупан (2002), І. Зязюн 

(2005), В. Кремень (2008б; 2012), О. Лавріненко (2009), О. Сухомлинська (2007) 

та ін.) відіграє роль науково-теоретичного вектора, що спрямовує дослідження 

на розгляд людинотворчого потенціалу інноваційної культури особистості, дає 

змогу проаналізувати запропоновану модель розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти в особистісному 

вимірі, окреслити її гуманістичний потенціал. Антропологічний вимір 

педагогічного дослідження визначає дослідницьку позицію щодо орієнтації на 

здобувача освіти та викладача, дозволяє сфокусуватися на вияві впливу на 

розвиток інноваційної культури їхніх особистостей, з’ясувати її духовно-

гуманістичний потенціал. Крім того, антропологічний підхід сприяє побудові 

такої моделі розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти, у якій було би передбачено врахування 

індивідуальних особливостей здобувачів магістерського ступеня, а розроблені 

методики не ігнорували їхні індивідуально-психологічні та вікові 

особливості (Кремень, 2008б, с. 45). 

Для розширення теоретичного поля дисертації вагоме значення 

становить соціокультурний методологічний підхід (В. Безрогов (1996), 

Л. Березівська (2005), О. Джуринський (2000), Г. Корнетов (2012; 2013) та 

ін.). Вважаємо, що цінність означеного підходу, передусім, полягає в 

можливості розгляду інноваційної культури у вимірі єдності соціальних і 

культурних характеристик. Соціокультурна методологія дає змогу вивчати 

розвиток інноваційної культури шляхом магістерської підготовки як 

необхідну складову сучасного освітнього простору, створює необхідне 

підґрунтя для розгляду досліджуваної проблеми в категоріях 

інституціалізації (заснування магістерської підготовки, розроблення 
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відповідної освітньо-професійної програми) та універсалізації (розвиток 

інноваційної культури як ключовий шлях розкриття сутнісних сил, 

здібностей, талантів і обдарувань особистості), дає змогу осмислювати 

модель розвитку інноваційної культури у взаємозв’язку з історико-

культурними, аксіологічними, національними, суспільно-політичними, 

соціально-економічними та іншими вимірами життєдіяльності. Крім того, 

соціокультурна методологія зорієнтовує на врахування під час розроблення 

відповідної моделі розвитку інноваційної культури особистості сучасної 

системи соціальних відносин, цінностей, суспільних ідеалів сприяє 

виявленню взаємозв’язку особистісних, культурних та організаційних 

компонентів розвитку інноваційної культури (Резник, 2008, с. 306) та дає 

змогу цілісно проаналізувати визначені нами структурні компоненти 

(пізнавально-практичний, аксіологічно-рефлексивний та прогностично-

креативний) ІК майбутнього керівника ЗЗСО. 

Виняткове значення для дисертації становить культурологічний 

методологічний підхід (Л. Ваховський (2005), Б. Год (2004; 2005), М. Євтух 

(1996) та ін.), теоретичний потенціал якого дозволяє всебічно осмислити 

феномен інноваційної культури в контексті світової духовної та матеріальної 

культурної спадщини, виявити її сутність і складники, розглянути 

функціональне призначення. Науковий дискурс культурологічної методології 

дає змогу врахувати існуючу палітру тлумачень інноваційної культури, 

розглянути її аксіологічні, раціоналістичні, емотивістські, символічні, 

технологічні, персоналістичні виміри. Крім того, особливу цінність для 

педагогічного аналізу розвитку інноваційної культури особистості майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти становить діяльнісне розуміння 

культури як способу буття людини, ключової умови її вільної, цілеспрямованої, 

осмисленої, творчої та результативної праці. Культурологічний підхід 

передбачає аналіз таких функцій інноваційної культури, як державотворча, 

стимулювально-мотиваційна, аксіологічна, креативна, когнітивна, світоглядно-

смислова, людинотворча (антропологічна), планетарно-особистісна, соціально-
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стратифікуюча, інтегративна тощо. Більше того, культурологічна методологія 

дає змогу осмислити єдність духовного, соціального та матеріального вимірів у 

змісті інноваційної культури особистості, а також задає настанову щодо аналізу 

національного складника в інноваційній культурі сучасного освітянина, дає 

змогу прослідкувати розвиток національного змісту в реалізації всіх визначених 

нижче її складових. 

Вагому роль для структурування дослідження становить 

парадигмальний підхід (Л. Ваховський (2002; 2005), Г. Васянович 

(Васянович, 2002; Васянович, Онищенко, 2011), А. Сбруєва (2004), 

О. Сухомлинська (2007) та ін.). Важливість його використання полягає в 

розгляді моделі розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки як 

педагогічну парадигму. Відомо, що парадигма – це концептуальна схема, що 

є нормативною основою для практичної діяльності наукового співтовариства 

в історично обмежений період часу (Місько, 2016, с. 26). Використання 

парадигмального підходу в дослідженні дисертаційної теми ставить вимогу 

розроблення всіх необхідних структурних елементів моделі розвитку 

інноваційної культури особистості, зокрема її складових, етапів, методів, 

засобів, форм, способів діагностики та корекції тощо. Парадигмальний підхід 

також дозволить розкрити культурно-виховний ідеал сформованої 

інноваційної культури, виявити зміст пізнавально-практичного, аксіологічно-

рефлексивного та креативно-прогностичного її складників. Крім того, 

парадигмальний підхід дозволить також з’ясувати етапи, рівні, напрями, 

особливості, тенденції, закономірності та суперечності розвитку інноваційної 

культури особистості, сприятиме її розумінню як закономірного та 

необхідного складника професійної компетентності сучасного менеджера 

освітньої діяльності (Бойко, 1996, с. 88). 

У дослідженні порушеної нами теми очевидну цінність становить 

теоретична взаємодія цивілізаційного (Б. Год (2004; 2005), Н. Гупан (2002), 

М. Євтух (1996) та ін.) та формаційного (Г. Корнетов (2012; 2013) та ін.) 
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методологічних підходів. Спільним у їхньому методологічному потенціалі є 

можливість розгляду розвитку інноваційної культури як конкретно-

історичного явища, яке є необхідним складником сучасного глобалізованого 

та мультикультурного світу. Водночас, цивілізаційний і формаційний 

підходи дозволяють актуалізувати різні виміри та шляхи розвитку 

інноваційної культури особистості. Якщо формаційний підхід робить акцент 

на матеріальних основах інноваційної культури, що є цілком правильно, адже 

саме від науково-технологічного та економічного розвитку залежить рівень 

сформованості інноваційного суспільства, то цивілізаційний підхід дає змогу 

звернути увагу на духовні, ціннісні й регіональні аспекти досліджуваної 

проблеми, розглянути інноваційну культуру як складник глобальних чи 

локальних цивілізацій, як загальнолюдський критерій сучасної цивілізаційної 

динаміки. Формаційний підхід дає змогу зробити висновок про матеріальні 

умови розвитку інноваційної культури особистості, сприяє визначенню 

передумов та етапів її розвитку. У той самий час цивілізаційний підхід 

актуалізує дослідження впливу соціокультурних парадигм, національних і 

зарубіжних освітніх моделей, які становлять інтерес для розроблення 

сучасної моделі розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти. 

Окрема роль у обґрунтуванні методологічних засад дисертації 

належить аксіологічному підходу (І. Зязюн (2005), О. Савченко (2016), 

С. Сисоєва (Сисоєва, Соколова, 2012) та ін.). Його потенціал дозволяє 

зосередитися на вивченні ціннісної основи складових інноваційної культури 

особистості майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, а 

відтак de-facto впорядкувати запропоновану нами її структуру. Аксіологія, у 

якій традиційно виокремлюють абсолютні, національні, громадянські, 

родинні, екологічні, валеологічні та інші цінності, виконала роль 

превентивного механізму, унеможливила втрату в структурі інноваційної 

культури важливих та необхідних складових. Аксіологічний підхід дає змогу 

запропонувати ієрархію цінностей у структурі інноваційної культури, сприяє 
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обґрунтуванню її виняткового цивілізаційного, світоглядного й педагогічного 

значення. Більше того, саме аксіологічна методологія забезпечує розроблення 

такої методики розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти, яка відповідає сучасному духовно-

гуманістичному, акмеологічному та культурологічному розумінню 

особистісного та професійного розвитку сучасного фахівця освітньої сфери – 

майбутнього менеджера освіти.  

Вагоме значення становить і інтеграція проблемного методологічного 

підходу, який передбачає необхідність розуміння розвитку інноваційної 

культури особистості як проблеми професійно-педагогічного дослідження. 

Саме проблемний підхід озброює теоретичними наративами щодо 

структурування дисертаційного дослідження, дає змогу визначити його мету 

й завдання, окреслити коло запитань, які вмотивовують актуальність і 

практичну затребуваність дисертації. Більше того, проблемний підхід 

уможливлює розгляд шляхів і методики розвитку інноваційної культури 

особистості на основі проблемних методів навчання, сприяє організації 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти на творчо-пошуковому та 

евристичному рівнях (Гончаренко, 2012а, с. 45). 

Під час розгляду теми дисертації виняткове значення належить 

тезаурусному методологічному підходу, який забезпечив необхідні 

можливості для систематизації, актуалізації та пояснення ключових понять і 

категорій нашого дослідження, зокрема таких, як «розвиток», «культура», 

«інноваційна культура», «розвиток інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти» тощо. Тезаурусний підхід дав 

можливість дослідити сучасні підходи вчених до розуміння провідних 

категорій дослідження, виявити множину визначень і тлумачень, вибудувати 

та обґрунтувати власні дефініції основних категорій дисертації. 

У сучасному світі інновації та інноваційна культура займають місце 

об’єктивного феномену. Розглядові відповідної проблематики покликаний 

феноменологічний підхід. Із його методологічних орієнтирів ми вивчаємо 
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інноваційну культуру сучасного освітнього управлінця як необхідний складник 

реформування й інноваційної модернізації сучасної освіти, розуміємо її як 

дійсне явище, яке потребує глибокого та повного вивчення. Феноменологічний 

підхід спрямовує на осмислення інноваційної культури в єдності належного й 

існуючого, дає змогу подолати редукціонізм у її вивченні.  

Вагому роль для дослідження інноваційної культури особистості 

становлять теоретичні положення акмеологічного підходу. Його сутність 

сучасна наука визначає як вивчення змісту, шляхів та особливостей 

саморозвитку й самовдосконалення особистості, розгляд людини як 

цілісного феномену в єдності її сутнісних ознак і характеристик, 

маніфестацію ідеї неперервності розвитку особистості та освіти дорослих, 

актуалізацію положень про необхідність створення умов для творчого 

розвитку й саморозвитку людини (Антонова, 2011, с. 18). Залучення 

потенціалу акмеологічного підходу до нашого дослідження дає змогу 

розуміти саморозвиток особистості майбутнього менеджера освіти 

впродовж життя й неперервну самоосвіту як важливі шляхи становлення 

його інноваційної культури.  

Дослідження розвитку інноваційної культури особистості за своєю 

сутністю є практикоорієнтованим, адже покликане запропонувати конкретну 

методику розв’язання порушеної проблеми. У зв’язку з цим актуальності 

набуває теоретичний інструментарій праксеологічного методологічного 

підходу, який дає змогу, насамперед, вибудувати такий зміст запропонованої 

магістерської підготовки, який ґрунтується на інтеграції знання й діяльності, 

теоретичної та практичної підготовки. Праксеологічна методологія орієнтує 

розроблення такої освітньо-професійної програми, яка була б спрямованою 

на розвиток ключових компетентностей, що є основою інноваційної культури 

майбутнього менеджера освітньої сфери. 

Цінність становить і методологія герменевтичного підходу, яка 

озброює технологіями інтерпретації та тлумачення педагогічних 

першоджерел, текстів дисертацій, авторефератів дисертацій, монографій, 
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наукових статей, у яких розглянуто як методологію нашого дослідження, 

так і окремі аспекти теорії та методики розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. Герменевтичний інструментарій 

надає необхідні основи для актуалізації як явних, так і прихованих 

смислів, уможливлює творче та вільне тлумачення педагогічної теорії, 

сприяє науковості, об’єктивності й логічності у викладі теоретичних 

положень дисертації.  

Четвертий методологічний рівень – рівень технологічної 

методології, який представлено системою методів дослідження, а також 

етапів його проведення. Для розроблення теоретичних і методичних засад 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО нами використано комплекс 

загальнонаукових, конкретно наукових та емпіричних методів 

дослідження.   

Перша група методів представлена загальнонауковими, до яких ми 

віднесли аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, узагальнення, порівняння, 

систематизацію, інтерпретацію, моделювання, класифікацію тощо. 

Відповідний дослідницький інструментарій покликаний забезпечити 

проведення процедури наукового дослідження, теоретичний аналіз та 

узагальнення, створити необхідні можливості для системного аналізу 

вітчизняних і зарубіжних досліджень, у яких ідеться про теоретичні й 

методичні засади розвитку ІК особистості майбутнього керівника ЗЗСО у 

процесі магістерської підготовки.  

До другої групи методів відносимо конкретнонаукові, серед яких 

використовуємо такі: метод актуалізації професійно-педагогічної проблеми, 

який сприяє виявленню та дослідженню важливих контекстів означеної теми, 

забезпечує її розгляд відповідно до можливостей розв’язання сучасних 

суспільних і педагогічних суперечностей; метод порівняльно-педагогічного 

(компаративного) аналізу – з метою визначення спільного й відмінного в 

підходах науковців до розроблення теоретичних і методичних засад 

дослідження, визначення специфічних характеристик інноваційної культури 
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особистості, співставлення рівнів, етапів, критерії та показників її розвитку; 

історико-генетичний (хронологічний) метод – для визначення умов, етапів, 

закономірностей, особливостей, суперечностей розвитку інноваційної 

культури майбутнього менеджера освітньої сфери; структурно-логічний і 

структурно-функціональний методи, які орієнтують дослідження на 

системний аналіз сутності інноваційної культури, розроблення методики її 

розвитку у процесі магістерської підготовки майбутнього керівника. 

Третя група методів – емпіричні. Це, зокрема, бесіда, анкетування, 

тестування, опитування, педагогічне спостереження, експертне оцінювання 

тощо. Відповідна методика дає змогу провести збір та накопичити необхідний 

матеріал, який створює можливості для проведення теоретичних узагальнень. 

Реалізація принципів та інструментів емпіричних методів створює можливості 

для діагностики рівня розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки, орієнтує на скрупульозний збір та аналіз емпіричного 

матеріалу, який є основою розроблення відповідної педагогічної методики. 

Крім того, вагоме значення становлять метод термінологічної селекції – для 

відбору й обґрунтування поняттєво-категоріального апарату, дослідження, 

розкриття змісту та уточнення сутності ключових термінів, концептів і 

категорій; метод педагогічного експерименту – для підтвердження 

ефективності підготовленої та обґрунтованої моделі системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки; статистичні 

методи (математична обробка кількісних результатів проведеного 

констатувального та формувального експериментів), що дали змогу 

підтвердити об’єктивність та ефективність розробленої моделі. 

Вагоме значення для розроблення теоретико-методологічних засад 

дисертації становлять провідні положення сучасної теорії педагогічного 

пізнання; державні й міжнародні документи, які регулюють розвиток 

інновацій та інноваційної діяльності; концептуальні положення джерельної 

бази дослідження (монографії, дисертації, автореферати дисертацій, наукові 

статті тощо), які дали підстави для обґрунтованих і об’єктивних висновків 
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щодо розвитку інноваційної культури особистості; теоретико-концептуальні 

положення щодо розуміння педагогічної сутності інновацій та розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки.  

Теоретичну основу дослідження становлять:  

– сучасні фундаментальні положення щодо інноваційного розвитку 

освітнього простору (В. Андрущенко (В. Андрущенко (2011), І. Бех (2003), 

Г. Васянович (2002), Л. Ваховський (2002), Б. Год (2004), І. Зязюн (2000), 

В. Кремень (2008б) та ін.); 

– новітні науково-теоретичні підходи щодо формування педагогічного 

знання (О. Адаменко (О. Адаменко (2006), С. Гончаренко (2012а; 2012б), 

О. Джуринський (2000), Г. Корнетов (2012; 2013), В. Кремень (1998), 

Н. Ничкало (2013), А. Сбруєва (2004), С. Сисоєва (Сисоєва, Соколова, 2012), 

О. Сухомлинська (2005; 2007), Є. Хриков (2012; 2017) та ін.);  

– історико-педагогічні положення про закономірності розвитку освіти 

(Л. Березівська (2009), Л. Ваховський (2002), Н. Гупан (2002), М. Євтух (1996), 

В. Курило (2000), О. Лавріненко (2009), О. Михайличенко (2005) та ін.);  

– концептуальні положення щодо сутності інноваційної культури 

сучасної особистості (В. Андрущенко (Андрущенко, Губерський, 2008), 

Л. Губерський (Губерський, Кремень, Ільїн, 2011), Т. Гавлітіна (2016), 

Л. Даниленко (2005), Л. Дичківська (2004; 2013; 2015), О. Ільків (2003), 

К. Кириленко (2015), Л. Кравченко (2009), В. Кремень (2008б), В. Курок 

(2020), О. Старовойт (2016), Л. Штефан (2013) та ін.); 

– науково-теоретичні узагальнення щодо змісту та методики 

магістерської підготовки (В. Берека (2008б), В. Курок (1993), Ю. Лянной 

(2016), О. Міхеєнко (2004), О. Семеног (2005), А. Сущенко (2015), 

О. Чашечникова (2011) та ін.);  

– теоретико-концептуальні положення щодо менеджменту освітньої 

діяльності (М. Гриньова (Гриньова, Малаканова, Сорокін, 2014), 

Л. Даниленко (2007), Г. Єльникова (2017), О. Касьянова (2011), Т. Сорочан 

(2016), А. Харківська (2015), Є. Хриков (2005) та ін.).  
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У дослідженні також ураховано концептуальні положення про сутність 

інновацій, інноваційної діяльності та інноваційної культури, що задекларовані в 

державних документах сучасної України. Це Закони України «Про інноваційну 

діяльність» (2002 рік) (Україна. Закони. Про інноваційну діяльність, 2020), «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» (2016), «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» (2011), «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технопарків» (1999), Державна цільова економічна 

програма «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009–

2013 роки (2008), Державна цільова програма розвитку системи інформаційно-

аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та 

моніторингу стану інноваційного розвитку економіки (2008), Концепція 

реформування державної політики в інноваційній сфері (2012), Концепція 

розвитку національної інноваційної системи (2009), Стратегія розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року» (2019), Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020» (2015), Стратегія сталого розвитку України до 2030 

року (2017). У названих документах поняття «інновації» розглядається як 

новостворені (застосовані) та вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва й соціальної сфери (Закон України «Про 

інноваційну діяльність», 2020). 

Отже, методологічний інструментарій дисертації, який вибудувано на 

філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному 

рівнях, забезпечує необхідні теоретичні й методологічні умови для 

розроблення теорії та методики розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у 

процесі магістерської підготовки. Відповідна методологічна модель дала змогу 

включити в дослідження основні необхідні методологічні інструментарії. Так, 

філософський рівень дозволив зорієнтувати вихідні положення дисертації на 

теоретико-методологічних положеннях діалектичної теорії, а також 

прослідкувати низку принципів проведення науково-педагогічного пошуку 
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теоретичного та методичного характеру. Рівень загальнонаукової методології 

забезпечив інтеграцію дослідження на засадах системного й синергетичного 

методологічних підходів. Рівень конкретнонаукової методології дозволив не 

лише спиратися на методологічні орієнтири власне професійно-педагогічного, 

антропологічного, соціокультурного, культурологічного, парадигмального, 

цивілізаційного, формаційного, аксіологічного, проблемного, тезаурусного, 

феноменологічного, акмеологічного, праксеологічного та герменевтичного 

підходів, але й забезпечити їхній полілог і методологічну диверсифікацію. Таке 

взаємопроникнення методологій дало можливість виявити міждисциплінарну 

сутність процесу розвитку інноваційної культури особистості майбутнього 

освітнього менеджера у процесі магістерської підготовки, цілісно й 

аргументовано розглянути структуру його інноваційної культури, виокремити 

та обґрунтувати етапи й методику її розвитку. Нарешті, на четвертому 

технологічному рівні представлено сукупність загальнонаукових, 

конкретнонаукових та емпіричних методів, які дали змогу провести необхідні 

операції щодо емпіричного збору, теоретичного аналізу та узагальнення 

матеріалів дослідження. Окреме місце в теоретико-методологічних засадах 

дослідження належить провідним положенням сучасної теорії педагогічного 

пізнання. Нами, зокрема, залучено в дослідження наукові узагальнення щодо 

методики розвитку інноваційної культури особистості, враховано положення 

провідних державних і міжнародних документів, що регулюють розвиток 

інновацій та інноваційної діяльності, систематизовано джерельну базу 

(монографії, наукові статті, дисертації, автореферати дисертацій тощо), яка 

дала підстави для обґрунтованих і об’єктивних висновків щодо розвитку ІК 

особистості майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки, 

представлено концептуальні положення щодо розуміння педагогічної сутності 

інновацій та розвитку інноваційної культури. Загалом можемо констатувати, 

що окреслена й обґрунтована стратегія дослідження забезпечує необхідні 

можливості для цілісного, наукового та актуального розв’язання поставлених у 

дисертації завдань. 
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1.2. Поняттєво-термінологічний апарат дослідження проблеми 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

 

Обґрунтування теоретико-концептуальних і методичних засад розвитку 

ІК керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки потребує аналізу 

провідних дефініцій дослідження. Передусім, ідеться про поняття «інновації», 

«культура», «інноваційна культура», «інноваційна культура особистості», 

«інноваційна культура майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти», «розвиток», «розвиток інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти» тощо. Необхідність категоріального 

тлумачення тезаурусу обумовлена методологічними пріоритетами щодо 

науковості, об’єктивності, системності, цілісності, єдності, комплексності й 

логічності дослідження. Коректність вживання відповідних понять і категорій 

детермінується точністю їхніх визначень, адже саме від того, що ми розуміємо 

під тим або іншим поняттям, повною мірою залежить верифікація 

представленої концепції розвитку інноваційної культури особистості керівника.  

Появу інноваційної культури, яка приходить на зміну традиційній, 

зумовлюють процеси створення й диссемінації інновацій, що визначають 

вектор і характер розвитку сучасного світу. Інноваційна культура посідає чільне 

місце як на індивідуальному, так і на соціокультурному рівні. З одного боку, 

інноваційна культура може розглядатися як готовність і здатність особистості 

до створення й диссемінації інновацій, використання нових засобів інформації, 

наявність таких характеристик, як культура мовлення, просторове образне 

мислення, здатність до творчості й самоосвіти. Усі означені якості є вкрай 

важливими в умовах суспільства знань, оскільки дозволяють суб’єктові 

продуктивно використовувати можливості, що відкриваються інноваційним 

суспільством, для досягнення особистих і суспільних цілей (Цветкова, 2014, 

с. 21). З іншого – інноваційна культура являє собою принципово новий рівень 

розвитку людства, характеризуючи свідоме прагнення суспільства до 
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матеріального й духовного самооновлення. Інноваційна культура є 

передумовою і водночас результатом якісних змін у суспільному розвиткові, 

ціннісно-смисловою та методологічною основою прогресу, засобом 

гармонізації всіх сфер життєдіяльності. «Дуалістичний» статус інноваційної 

культури унаочнюється, з одного боку, її позицією як особливого виду 

культури, з іншого – як елементу, що притаманний кожному виду 

культури (Тарасова, 2015, с. 308). 

Підтримуємо думку сучасного дослідника Б. Лісіна про те, що джерелом 

парадигми «інноваційної культури» є поняття «культури» взагалі. 

Інноваційність є якістю, що іманентна культурі в цілому, адже оновлення та 

прогрес є необхідними умовами культурного розвитку загалом. У мейнстримі 

піднесення інноваційної культури процеси оновлення різних галузей суспільної 

діяльності набувають інтенсивнішого характеру, охоплюють зміни вищого 

порядку, як-от перехід на нові інформаційні технології в освіті або 

впровадження в закладах вищої освіти бізнес-інкубаторів чи створення 

молодіжних стартапів. Інноваційна культура віддзеркалює аксіологічну 

орієнтацію особистості на нововведення, зафіксовану в мотиваціях, знаннях, 

уміннях і навичках, а також нормах та образах поведінки. Інноваційна культура 

уможливлює досягнення суттєвого впливу на всю культуру суспільства, 

насамперед, на культуру професійної діяльності та виробничих відносин 

(Лисин, 2008, с. 49). 

У сучасних академічних тезаурусах кількість визначень поняття 

«культура» вимірюється чотирьохзначними цифрами. На думку відомого 

сучасного культуролога П. Гуревича, множинність дефініцій культури можна 

пояснити тим, що вона відбиває глибину й невимірність людського буття. Тією 

мірою, наскільки невичерпна та багатоманітна людина, наскільки ж 

багатовимірна й багатоаспектна культура (Гуревич, 2001, с. 32). Терміном 

«культура» (з лат. cultio, cultura – обробіток), насамперед, позначають 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, що є результатом суспільно-

історичної практики людства й відображають історично досягнутий рівень 
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розвитку суспільства (Рапацевич, 2006, с. 363). Культура є процесом і 

результатом освоєння людиною світу, особливим буттям, змістом якого є 

пізнання та творчість; культура відбиває як розвиток людської духовності 

(моральної, естетичної, релігійної, філософської, політичної культури тощо), 

так і процес створення матеріальних благ (техніка, матеріальні цінності, 

виробничі відносини тощо) (Хамытов, Крылова, 2006, с. 97–98).  

Історичний досвід теоретико-смислового збагачення поняття «культура» 

обумовив появу низки відповідних культурологічних концепцій, які 

вияскравлювали різні його сторони. З-поміж них: натуралістична, аксіологічна, 

раціоналістична, теологічна, емотивістська, технологічна, теорія 

культурологічного символізму, персоналістична, субстанційна, інформаційно-

семіотична, системна тощо. З’явившись у класичній латині, термін «культура» 

означав піклування про обробіток землі, а давньоримські автори не 

розмежовували поняття «природа» та «культура». Так розпочала формуватися 

натуралістична парадигма, теоретики якої витоки культури розглядали в 

природі, адже людина як її творець є біологічною істотою, а основним 

середовищем появи культурних надбань є ресурси природи. Відтак, проблема 

співвідношення понять «природа» та «культура» вирішувалася положенням про 

те, що культура не протистоїть природі, вона є її продовженням. У І столітті до 

н. е. М. Т. Цицерон уперше використав термін «культура» для позначення 

духовного життя, закликавши плекати дух і розум так само, як і обробляти 

ґрунт (Левчук, 2010, с. 6–7). У добу Середньовіччя панівною стала теологічна 

концепція, за якою субстанційною основою культури визнавалася релігія. 

Нарешті сучасне розуміння терміну «культура» запропонував у XVII столітті 

німецький просвітник С. Пуфендорф (S. von Pufendorf), позначивши ним 

сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей, що створені людством за 

час свого існування.  

З-поміж існуючої палітри підходів до осмислення феномену культури 

виняткового значення становить діяльнісний, у якому культуру розглядають 

як соціально-прогресивну творчу діяльність людини в усіх сферах буття та 
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свідомості, яка є діалектичною єдністю процесів опредмечення 

(екстеріоризація, створення цінностей, норм, знакових систем тощо) та 

розпредмечення (інтеріоризація, освоєння культурного спадку), що спрямовані 

на перетворення дійсності, трансформацію надбань людської історії в 

розвиток духовно багатої особистості, на всебічне виявлення й розвиток 

сутнісних сил особистості (Федотов, 2010, с. 225). Людина створює культуру в 

процесі діяльності – вільної, цілеспрямованої, осмисленої, різносторонньої та 

творчої активності, яка має відповідний результат. Відтак, культуру слід 

розглядати як динамічну сукупність смислів і цінностей (матеріальних і 

духовних), що народжені вільною та творчою активністю особистості 

(Гуревич, 2001, с. 39, 42). Культура – це взаємопов’язані процеси пізнання та 

творчості, а також їхні результати у вигляді теорій, творів мистецтва тощо. 

У світ культури особистість вводять воля до пізнання й воля до творчості. І в 

сприйнятті, і в створенні суспільних благ культура є результатом напруження 

сутнісних сил людини. Процес творчості, хоч і міститься в культурі, проте 

значно виходить за її межі (Хамитов  Крылова, 2006, с. 97–99). 

Методологія діяльнісного підходу до розуміння сутності культури 

збагачує культурологічний дискурс положенням про творчість як есенційну 

ознаку культури. Як людина невіддільна від культури, так культура 

неможлива без інновацій. Відомий філософ і культуролог С. Аверинцев 

зазначав, що здається ілюзією думка, нібито в нас є вибір між культурою та 

чимось іще; людина, яка живе серед людей, не має вибору мати культуру чи 

не мати. Відсутність культури – цього людині не дано (Гатальська, 2005, 

с. 38). Екстраполюючи думку вченого на проблему співвідношення культури 

та інновацій, можна констатувати, що інновації – це невід’ємний атрибут, 

ключова ознака творення й розвитку культури, її джерело, процес і результат. 

Відтак, поняття «інноваційна культура» багато в чому є засадничим для 

теоретичного позиціонування власне феномену культури.  

Широке розуміння терміну «культура» як системи матеріальних і 

духовних цінностей збагачується й індивідуалістичними та деонтологічними 
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конотаціями, адже культура – це й етико-естетична категорія, якою узагальнено 

індивідуальні якості особистості, як-от: інтелектуальність, інтелігентність, 

освіченість, моральність, гуманізм, вихованість тощо (Гіптерс, 2006, с. 173–

174). Ідеться про те, що людина є не лише творцем та суб’єктом культури, вона 

є її носієм, репрезентантом. Таким чином, культура як рівень розвитку 

суспільства оприсутнюється, насамперед, у системі певних якостей особистості, 

які, у свою чергу, стають передумовою та засобом подальшого 

соціокультурного розвитку людства. З огляду на вищевикладене загалом під 

поняттям «культура» ми розуміємо сукупність виявлених особистістю ставлень 

до всіх сторін буття, що репрезентується в процесі її творчої діяльності. 

Провідними показниками сучасної культури є знання, інформація та 

інновації, відтак, ключового значення набуває інноваційна культура, 

розвиток якої належить до глобальних тенденцій початку ХХІ століття. 

Інноваційна культура – поняття надзвичайно широке за змістом, обсягом і 

масштабом впливовості. Як і культура загалом, інноваційна культура 

розвивається на соціокультурному (глобальному) та індивідуальному рівнях. 

З одного боку, інноваційна культура виявляє себе у формуванні в суспільстві 

стійкої мотивації до сприйняття нового, здатності й готовності комплексно 

використовувати інновації в інтересах суспільного прогресу. Саме 

суспільство є автором, реалізатором і споживачем інноваційного продукту. З 

іншого – інноваційна культура відбиває цілісну орієнтацію людини на 

нововведення, засвідчується наявністю в особистості здібностей, здатності й 

готовності виробляти, впроваджувати та збагачувати інновації (Лисин, 

2008, с. 49). Таким чином, саме особистість, професіонал є суб’єктом 

інноваційної культури. Без високого рівня її індивідуальної сформованості 

неможливий розвиток інноваційної культури суспільства в цілому. Водночас 

формування інноваційної культури в конкретної особистості можливе 

винятково в інноваційно-культурному суспільстві. Такий взаємозв’язок є 

обов’язковим чинником розвитку інноваційної культури особистості, сприяє 

становленню високоінтелектуальних і креативних фахівців (Тарасова, 2015, 
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с. 309–310). Відтак, слід розрізняти поняття «інноваційна культура 

суспільства» та «інноваційна культура особистості», які, будучи 

взаємопов’язаними, все ж несуть різне семантико-смислове навантаження. 

У наш час інноваційна культура суспільства виконує низку соціально 

значущих завдань. Так, О. Старовойт з-поміж її завдань називає: 

ідентифікацію визначних здібностей, розкриття творчого потенціалу 

талановитих людей; оптимізація людських ресурсів, виробництва, 

фінансового й науково-технічного потенціалу для інновацій та інноваційних 

процесів; стимулювання інтелектуальної діяльності та креативності для 

досягнення певних цілей через використання інноваційних ідей; посилення й 

удосконалення інноваційних процесів; розробка й упровадження 

інноваційних стратегій розвитку підприємств; застосування демократичного 

стилю управління (Старовойт, 2015, с. 180). 

Інноваційна культура як мейнстрим сучасності тісно пов’язана зі 

знаннями. На користь цієї тези згадуваний уже Б. Лісін наводить декілька 

аргументів: по-перше, в основі інновацій покладено знання, які можуть бути 

реалізовані винятково через інновації як процес і як результат; по-друге, 

очевидною є комплексність формування інноваційної культури та 

суспільства знань; по-третє, людина виступає одночасно як суб’єкт і об’єкт 

інноваційної культури та суспільства знань, вона є розробником, носієм, 

поширювачем і споживачем як інновацій, так і знання; саме від людини 

залежать інтеграційні можливості в площині «інновації – знання»; 

інноваційна культура та суспільство знань орієнтовані на довгострокову 

перспективу; побудова інноваційно-культурного простору потребує 

визначення довгострокових перспективних ліній розвитку інновацій і знання; 

по-п’яте, новий етап розвитку знання й інновацій формує нові вимоги до 

партнерства всіх чинників, які забезпечують функціонування системи; 

умовою успішного розвитку інновацій і знання є принцип загальної 

комунікації та партнерства громадянського суспільства, економіки, політики, 

освіти тощо; по-шосте, створення знання й розвиток інноваційної культури є 
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ключем до сталого розвитку людства, їхня синергія забезпечить необхідний 

нашому часові темп, якість і обсяг змін, а також усебічність розвитку; 

нарешті – саме освіта є головним шляхом консолідації можливостей 

інноваційної культури та суспільства знань, відтак, ключові завдання з 

розвитку як суспільної, так і індивідуальної інноваційної культури покладено 

саме на освіту (Лисин, 2008, с. 51–52). 

Розвиток інноваційної культури залежить від низки критеріїв, що 

виступають імперативами її функціонування, а саме: інтерактивності 

(наявність взаємодії між елементами, здатність реагувати на виклики й 

потреби сьогодення); системності (у даному контексті інноваційна культура 

розглядається як цілісний комплекс пов’язаних між собою складників, що 

утворюють ієрархічну структуру); стратегічності (орієнтованість на 

розв’язання глобальних і довгострокових завдань, вирішальна роль в 

упорядкуванні сучасного світу); поліваріантності (різновекторність розвитку 

інноваційної культури); перманентності (безперервний розвиток інноваційної 

культури, єдність еволюційних та революційних шляхів створення інновацій) 

(Мікловда, Маргитич, Фіалковський, 2017, с. 20). 

У сучасному соціогуманітарному дискурсі поняття «інноваційна 

культура особистості» набуває актуальності. Її розглядають як послідовність 

дій і заходів із виробництва, поширення й упровадження інновацій; як 

ключовий чинник економічного розвитку; як систему цінностей змін і 

сукупність норм та інститутів щодо їхнього впровадження відповідно; як 

середовище, у якому створюються та збагачуються, упроваджуються та 

верифікуються новації; як сукупність інноваційних і культурних складників, 

взаємодія яких обумовлює появу нових благ тощо. У межах системного 

підходу інноваційна культура становить матрицю, в якій по вертикалі 

відображено розвиток новацій, а по горизонталі – види культури 

(економічна, технологічна, організаційна) (Кубіній, 2017, с. 24–26). 

Важливим у нашому дослідженні є розгляд понять на мікро- та 

макрорівнях. Мікрорівень передбачає розвиток особистісної інноваційної 
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культури суб’єкта. Йдеться про формування таких якостей особистості, як 

комунікативність, креативність, здатність до самоосвіти, інноваційна 

поведінка, соціальна активність, співробітництво та співтворчість, здатність 

до швидкої адаптації, рефлексія, творча та інтелектуальна активність, уміння 

знаходити й користуватись інформацією, винахідливість, розвиток готовності 

та здатності до інновацій, критичне сприйняття інформації, винахідливість, 

здатність працювати в команді й навички соціалізації. Макрорівень 

інноваційної культури представлений такими її суб’єктами, як населення 

міста, країни, континенту, яке має позитивне налаштування до новацій, 

сприймає умови конкурентного середовища та бере активну участь у 

виробництві й поширенні нового продукту (Карамаликова, 2015, с. 327). 

Інноваційна культура складається з елементів, які повинні бути 

наявні на всіх рівнях та етапах її розвитку, зокрема: культура інформаційна 

(побудова й наповнення баз даних, оперативність пошуку та об’єктивність 

змісту інформації); культура технологічна (вміння й бажання 

застосовувати нові технології, технологічний прогрес); культура креативу 

(передбачення необхідності й доцільності появи нових ідей і потреб); 

культура поведінки (здатність до комунікації та встановлення ділових і 

професійних взаємин); культура управління інноваціями (ризикованість, 

уміння перетворити нові знання на економічні вигоди) (Мікловда, 

Маргитич, Фіалковський, 2017, с. 19). 

Дефініціювання терміну «інноваційна культура особистості» є однією з 

найактуальнішихих дискусійних міждисциплінарних проблем, що 

пояснюється її складною природою. Означена категорія складається з двох 

універсалій, кожна з яких має різне трактування залежно від галузі пізнання 

(філософія, культурологія, педагогіка, соціологія, психологія тощо). Учені, 

осмислюючи індивідуальний аспект досліджуваного феномену, подають 

власні визначення, у межах яких вияскравлюються певні сутнісні 

характеристики. Зокрема, Б. Лісін уважає, що «інноваційна культура» – це 

культура життя, де основною мотивацією вчинків людини є прагнення до 



90 
 

оновлення, створення та реалізації нових ідей, а суб’єкти мають морально-

психологічну здатність до сприйняття інновацій, їхньої підтримки й 

широкого впровадження (Лисин, 2008, с. 51-52). Натомість Л. Холодкова 

розглядає «інноваційну культуру» як сферу духовного життя особистості, яка 

відображає її ціннісні орієнтації, що закріплена в мотивах, знаннях, уміннях, 

навичках і нормах поведінки та уможливлює сприйняття нових ідей, 

готовність і спроможність до імплементації новацій у всіх сферах життя 

(Холодкова, 2006, с. 82-83). У Законі України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» поняття «інноваційна культура» 

розглядається як складова інноваційного потенціалу, що визначає рівень 

освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної підготовки 

особистості й суспільства в цілому до сприйняття та творчої імплементації 

ідеї розвитку економіки держави на інноваційних засадах (Закон України 

«Про пріоритети інноваційної діяльності в Україні», 2011). 

На наше переконання, «інноваційна культура особистості» є 

динамічною характеристикою, що охоплює готовність, здібності та 

здатності особистості створювати, сприймати, поширювати й верифікувати 

інновації та передбачає наявність таких ключових якостей, як 

креативність, інтуїтивність, здатність до ризику, амбіційність, сміливість і 

далекоглядність. Інноваційна культура особистості включає в себе творчі 

здібності поряд із засобами обмеження, якими в даному контексті 

виступають норми моралі, здатність передбачати наслідки нововведень, 

особиста відповідальність. Інноваційна культура стає захисним фільтром 

для культури загальної. Як її складова, інноваційна культура має 

продукувати назовні лише ті інновації, які сприятимуть розвиткові 

культури (Козлова, Миленкова, 2007, с. 20). 

У сучасному пізнанні складові інноваційної культури особистості 

характеризуються багатовимірністю розгляду. З одного боку, науковці 

трактують інноваційну культуру, передусім, як уміння працювати з самим 

собою, т. зв. системна рефлексія. У такому сенсі засобами вдосконалення 
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інноваційної культури виступають самопізнання, самоосвіта, 

самоактуалізація й самореалізація. Провідним драйвером розвитку 

інноваційної культури є перманентне вдосконалення її складових. Нам 

імпонують виокремлені О. Шумаковою групи вмінь, що демонструють 

наявність показників інноваційної культури в особистості, а саме: 

дослідницькі (цілепокладання, висування гіпотез, пошук інформації, аналіз і 

узагальнення емпіричних даних, розроблення критеріїв оцінки якості 

досліджень тощо); проєктувально-прогностичні (розмежування головного від 

другорядного, проєктування, передбачення можливих результатів, 

установлення причинно-наслідкових зв’язків, окреслення перспектив 

діяльності); конструктивні (креативне застосування знань, створення 

композиції, розроблення нових технологій); комунікативні (налагодження 

особистісної та професійної комунікації, установлення ділових зв’язків, 

активізація власного потенціалу з метою вирішення проблем, ведення 

діалогу, створення й підтримка авторитету тощо); організаторські 

(модерування й контроль власної діяльності, рефлексія, тайм-менеджмент, 

підтримка працездатності, подолання втоми тощо); рефлексивні (розуміння 

власних емоційних відгуків, виявлення й аналіз причинно-наслідкових 

зв’язків у власній поведінці, саморегуляція, самопрезентація в соціальних 

ситуаціях тощо) (Шумакова, 2008б, с. 296–297). 

Значну евристичну цінність для нашого дослідження становить 

категоріальне осмислення понять «розвиток» і «розвиток інноваційної 

культури». Загалом поняття «розвиток» є одним із найуживаніших у сучасному 

соціогуманітарному пізнанні. За допомогою його семантичного потенціалу 

розглядають і висвітлюють зміст усіх сторін речового (матеріального), 

суб’єктивного (ідеального), біологічного (живого) та соціального (суспільного) 

буття. На повсякденному рівні концепт «розвиток», як правило, 

використовують у синонімічному ряді з такими термінами як «рух», «зміна», 

«ґенеза», «модернізація», «реформування», «оновлення», «удосконалення», 

«функціонування», а його смислове навантаження пов’язують із якісними 
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перетвореннями, передусім прогресивного змісту. Особливе значення поняття 

«розвиток» має у когнітивному континуумі філософії освіти, освітологічному, 

психолого- та професійно-педагогічному пізнанні. У межах педагогічного 

дискурсу категорія «розвиток» аналізується поряд із такими концептами як 

«саморозвиток», «становлення», «соціалізація», «корекція». Окреме місце 

займає наукова дискусія щодо співвідношення людинотворчого контексту 

понять «розвиток» і «формування». Більше того, аналіз проблематики сучасних 

педагогічних досліджень свідчить, що вивчаючи будь-яку педагогічну 

проблему, вчені обов’язково звертаються до її розгляду в контексті розвитку. 

Йдеться про виховний та освітній ідеали розвитку особистості, чинники, 

критерії та умови соціалізації, концептуальні підходи, принципи, методи, 

форми, прийоми та засоби індивідуального розвитку тощо.  

Виняткового значення проблема розвитку та саморозвитку особистості 

набуває в наш час, коли суспільство перебуває в безперервному пошуку 

траєкторій глобального, національного, професійного та індивідуального 

розвитку. Більше того, сучасний світ ставить чіткі критерії до суспільного 

розвитку, які відбиваються в таких термінах, як «сталий розвиток», 

«екологічний прогрес», «інноваційний розвиток» та ін. Державні та політичні 

лідери, філософи, педагоги та мислителі предмет власних зацікавлень 

зосереджують навколо проблематики мети, спрямованості та майбутнього 

розвитку людства, векторів і стратегій руху, його дорожньої карти, 

першочергових заходів, критеріїв та індикаторів прогресу тощо (Вайцзекер, 

Війкман, 20019; Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», 2015). 

Суспільство виступає солідарним у думці про пріоритет інноваційного 

розвитку всіх сфер діяльності: від економічної та управлінської до освітньої 

та культурної. Громадсько-зорієнтована частина людства закликає до 

необхідності створення інноваційної екосистеми суспільства й належних 

умов для розвитку економічних і технологічних інновацій.  

У висвітленні змісту та шляхів інноваційного розвитку значної ваги 

набуває поняття «інноваційної культури», сформованість якої в суспільстві 
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розглядається як ключовий індикатор прогресу у ХХІ столітті. Так, у 

схваленій Кабінетом Міністрів України Стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року зазначено, що сучасний етап 

соціокультурного розвитку вимагає стратегічного бачення й послідовної 

державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях 

розвитку, формування національної інноваційної екосистеми, яка б 

забезпечила його реалізацію та підвищувала розвиток інноваційної культури 

в державі (Стратегія розвитку, 2019). Як бачимо, перспектива 

інноваційного розвитку залежить від наявності необхідної теоретико-

методологічної, методичної та технологічної основ розвитку інноваційної 

культури, як у професійному, так і в особистісному вимірах. 

Для осмислення проблематики розвитку інноваційної культури 

вагоме науково-концептуальне та теоретико-методологічне значення 

становить евристичний потенціал сучасних філософських концепцій 

розвитку. Йдеться про діалектику та синергетику як теорії розвитку, а 

також про наукові положення новітньої парадигми сталого розвитку 

людства, які стають постачальниками необхідної філософсько-теоретичної 

основи для конструювання та моделювання шляхів розвитку інноваційної 

культури. 

Діалектичне розуміння розвитку інноваційної культури. Відомо, 

що основною філософською теорією розвитку є діалектика, відповідно до 

якої «розвиток» – об’єктивна, закономірна, спрямована, необхідна та 

незворотна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, у результаті якої 

виникає нова якість, що здатна до саморуху й самовідтворення 

(Надольний, 1997, с. 222). Такі атрибути, як абсолютність, універсальність, 

направленість і незворотність вирізняють розвиток з-поміж інших змін. 

Діалектика підкреслює, що розвиток – це сукупність взаємозв’язків, дій і 

відношень, що носять об’єктивний та універсальний характер. Розвиток – 

це зміна загалом, яка передбачає кількісні та якісні перетворення, динаміка 

й характер яких підпорядковані загальним онтологічним закономірностям.  
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Відповідно до принципів діалектичної методології розвиток інноваційної 

культури є необхідною умовою буття інновацій у сучасному суспільстві. Він 

здійснюється згідно з основними діалектичними законами, зокрема закону 

переходу кількісних змін у якісні, закону єдності та боротьби протилежностей 

та закону заперечення заперечення. Саме вони становлять філософсько-

теоретичну основу для розроблення теорії та методики розвитку інноваційної 

культури сучасної особистості. Діалектичне розуміння онтологічних проблем 

дає змогу звернути увагу на те, що розвиток інноваційної культури особистості 

є процесом освоєння інваріативного досвіду, який здійснюється у внутрішньо 

суперечливих процесах інтеріоризації – екстеріоризації. Процес засвоєння 

досвіду містить: безпосередній базис, структури предметно-чуттєвого оточення 

(повсякденне знання, індивідуально-життєвий досвід) та раціональне 

теоретичне знання. Між ними є діалектичний зв’язок: упорядкований 

раціональний досвід у формі теоретичних знань інтегрується в індивідуальний 

життєвий, проходить верифікацію практикою та перетворюється на структуру 

професійного досвіду інноваційної культури (Шумакова, 2008в, с. 341). 

Діалектичне пізнання дає змогу розглянути та розв’язати суперечності 

розвитку інноваційної культури особистості. Вони полягають, передусім, 

між: буттєво обумовленою потребою сучасного суспільства в інноваціях та 

іманентним людині страхом перед новим, рефлексивним відторгненням 

новацій; запитами сучасності на принципово нові й нестандартні рішення, 

контент чи проєкти та діалектичною вимогою збереження в будь-чому 

новому значної «інваріантної» частини, традиції; діалектичним принципом 

необхідності накопичення певної кількості для появи нової якості та 

динамічними змінами ХХІ століття, неготовністю до очікування та 

розважливого темпу життя тощо.   

Діалектична модель світу на перший план ставить положення про 

поступовість розвитку, його суперечливість і неоднозначність. Це обумовлює 

появу питання про те, чи можливо повною мірою сформувати інноваційну 

культуру? Ми погоджуємося з думкою В. Цветкової про те, що процес розвитку 



95 
 

інноваційної культури особистості є набагато складнішим, аніж механічне 

формування набору певних якостей і рис характеру. Різні зовнішні умови, 

фактори здоров’я та індивідуальні ознаки можуть значною мірою завадити 

формуванню «стандартного» інноватора. Вчена вважає, що освіта може лише 

окреслити загальний напрям розвитку інноваційної культури особистості, як 

рух до збагачення креативності й індивідуальності. Формування «людини 

інноваційної» лежить, передусім, у площині популяризації в суспільстві 

новацій, розвитку конструктивного ставлення широкого загалу населення до 

нововведень як індивідуально та суспільно значущої цінності. В той самий час 

діалектичне осмислення сучасного світу дозволяє констатувати, що розвиток 

інноваційної культури особистості має принципове значення для розвитку 

інноваційного суспільства в цілому (Цветкова, 2009, с. 99). 

Діалектична теорія становить вагоме значення для розгляду шляхів 

розвитку інноваційної культури особистості в контексті акмеологічно-

гуманістичної ідеї неперервної освіти й освіти дорослих. Діалектика розглядає 

розвиток як неперервну, абсолютну та системну зміну сутностей. Ідеться про 

те, що розвиток інноваційної професійно-педагогічної якості багато в чому 

детермінований об’єктивною неперервністю освіти й самоосвіти особистості. 

Поява в структурі суб’єктивного досвіду педагога інноваційних компонентів 

напряму залежить від усвідомлення ним неперервності розвитку як ключової 

умови буття особистості. З-поміж принципів філософії неперервної освіти 

педагога І. Зязюн називав такі: професійно-особистісне авансування, що 

спирається на факт наявності людиноутворювального потенціалу в кожного 

індивіда; інтеграцію педагогічної теорії та практики в індивідуально-

особистісному досвіді; креативність професійної поведінки; рух від цілісних 

інтегрованих характеристик особистості педагога до конкретних умінь і 

навиків; випереджувальна парадигма, що забезпечує прогностичну 

підготовку (Зязюн, 2005, с. 17).  

Як бачимо, діалектика як теорія розвитку дає змогу розглядати процес 

розвитку інноваційної культури особистості як внутрішньо суперечливе, 
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необхідне й закономірне явище. Його затребуваність обумовлена 

об’єктивними запитами сучасності на інноваційний ресурс, який 

позиціонується як ключова умова розвитку людського капіталу. Врахування 

діалектичних принципів і законів розвитку суспільства в процесі 

розроблення теорії та методології розвитку інноваційної культури 

особистості забезпечить їхню ефективність і придатність до впровадження в 

широкий освітній процес підготовки фахівців.  

Синергетичне розуміння розвитку інноваційної культури. В аналізі 

закономірностей розвитку сучасного світу, пошуку й осмисленні шляхів 

розвитку освітньої сфери в контексті сучасної глобалізації та 

мультикультуралізму на перший план виходить новітня концепція т. зв. 

сучасного детермінізму – синергетика, яка етимологічно означає 

співробітництво, дії, що виконуються спільно. Її методологічний потенціал 

становить вагоме значення для розгляду сутності та шляхів розвитку 

інноваційної культури особистості в сучасному світі. Наукові положення 

синергетики дозволяють розглядати новітню освітньо-педагогічну сферу як 

систему, що саморозвивається та саморегулюється.  

У межах синергетичної парадигми конституйовано та обґрунтовано 

положення про саморух і самоорганізацію освітньої системи. На думку 

А. Євтодюк, специфічними принципами розвитку сучасної освіти є 

відкритість, динамічність, нелінійність, упорядкованість, цілісність, 

структурність історично зумовлених і взаємопов’язаних поглядів, 

переконань, ідеалів, національних традицій і практичних дій, 

об’єднувальною ланкою яких виступають спільні мотиви, цілі та завдання, 

орієнтовані на навчання й виховання особистості для досягнення нею 

певного рівня освіченості (Євтодюк, 2002, с. 2). 

З-поміж основних ідей синергетики як теорії розвитку для 

інтерпретації іноваційної культури істотне значення, зокрема, становить 

положення про те, що у світі завжди існує кілька альтернативних шляхів змін 

будь-якої системи. Ураховуючи те, що інновації є іманентними, природними 
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та необхідними ознаками сучасності, то шлях розвитку саме інноваційної 

культури визначається системою самостійно, він не є нав’язаним ззовні. Саме 

тому, в термінологічній дискусії щодо «формування» або «розвитку» 

інноваційної культури особистості пріоритет надається розвитку, адже він 

підкреслює те, що інновації не є нав’язаними, а становлять зміст 

закономірної та природної відповіді на потреби та виклики ХХІ століття, а 

завдання освіти полягає не в тому, щоб сформувати в людини шаблон 

попередньо визначених якостей «інноватора», а в створенні необхідних 

педагогічних умов для розвитку й саморозвитку інноваційної культури.  

Цінними для розуміння сучасної специфіки розвитку інноваційної 

культури вважаємо і спростування синергетичною парадигмою усталених 

уявлень про лінійний характер цивілізаційного поступу. Сьогодні стає дедалі 

очевидним, що за певних кількісних коливань не завжди виникає нова якісна 

зміна. Дійсно, механічне накопичення в індивідуальному та професійному 

досвідах особистості інноваційного когнітивного інструментарію не 

обов’язково призведе до появи цілісної інноваційної культури. Більше того, 

сьогодні можна спостерігати і зворотні ефекти, коли неправильно 

репрезентовані інновації відіграють деструктивну роль у розвитку як 

людини, так і соціальних чи економічних систем. 

Синергетична теорія розвитку збагатила наукове знання уявленнями 

про характер і динаміку функціонування соціальних систем. Було 

запропоновано висновки про те, що складна організація виникає та 

самопідтримується на межі хаосу, у динамічній перехідній зоні між 

передбачуваним порядком і непередбачуваним хаосом (Клепко, 2003, с. 184). 

Такі висновки відповідають ключовим ознакам сучасного світу: 

нестабільність, хаотичність, динамічність і непрогнозованість. Запропоновані 

висновки дають змогу констатувати необхідність розроблення й 

упровадження спеціально організованої, педагогічно доцільної та 

впорядкованої системи розвитку інноваційної культури особистості. Більше 

того, синергетика стверджує, що весь світ – це об’єктивний порядок, що 
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складається в результаті боротьби об’єктивацій (прагнень, дій суб’єкта, що 

спрямовані на зовні), часто протилежних і суперечливих. Відтак, розвиток 

інноваційної компетентності, яка включає як кваліфікацію та компетентність 

особистості, так і її інноваційну культуру, майстерність і творчість, напряму 

залежить від процесів самоорганізації, в межах яких кристалізуються 

необхідні якості індивідуума-інноватора. 

Ключовою ознакою розвитку матеріального й ідеального світу 

синергетика називає інтеракцію, взаємодію та співпрацю. Відповідно до її 

метанаративу світ – це об’єктивна мережа зв’язків і відношень, які 

встановлюють власні правила та свій внутрішній порядок. Такі уявлення є 

релевантними по відношенню до інтеракційної сутності інновацій, які 

можуть з’явитися винятково в результаті системної взаємодії всіх елементів 

інноваційної культури. За умов високого рівня інноваційної культури 

суспільства через системну взаємокореляцію та взаємозалежність усіх її 

складників, зміна одного викликає миттєву зміну іншого. Натомість в умовах 

стагнації інноваційної культури необхідний міцний організаційно-

управлінський імпульс, т.зв. інституціалізація інноваційної культури, 

перетворення її розвитку на організований, упорядкований процес із чітко 

визначеною структурою відношень, правил поведінки, відповідальності 

учасників тощо (Ястребов, Цыбиков, 2011, с. 162). 

Важливе методологічне значення для розуміння сутності розвитку 

інноваційної культури становить і специфічний термінологічний апарат 

синергетики, зокрема такі терміни, як «біфуркація», «нелінійність», 

«відкрита система», «атрактор» тощо. Цінними є уявлення про те, що 

розвиток – це сукупність точок біфуркації (вибору), після проходження яких 

відкрита система повинна визначитися між кількома альтернативами. У 

результаті таких процесів самоорганізації формуються атрактори – 

структури, що кристалізувалися після «затухання» перехідних процесів. Такі 

уявлення допомагають зрозуміти та врахувати специфіку розвитку 
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інноваційної культури особистості, не дозволяють ігнорувати об’єктивні 

умови функціонування освітніх систем.  

Для науково правильного розуміння процесу розвитку інноваційної 

культури особистості значний інтерес становить синергетичне положення про 

саморозвиток і самопідтримку будь-яких систем. Відтак, самонавчання й 

самовдосконалення відіграє ключове значення в досягненні особистістю 

високого рівня сформованості інноваційної культури. З одного боку, 

інноваційна культура є результатом цілеспрямованої діяльності самого суб’єкта 

та забезпечується його самовдосконаленням, з іншого, вона сама формує суб’єкт 

діяльності. У такому контексті цінним є положення про те, що інноваційна 

культура повинна розвиватися, передусім, у процесі цілеспрямованого навчання 

та професіональної діяльності, з майбутньою акмелогічною установкою на 

саморозвиток і самовдосконалення (Шумаков, 2008б, с. 290, 297).  

Інноваційна культура особистості в контексті парадигми сталого 

розвитку людства. Якщо сутність розвитку вчені розглядають у межах 

діалектичної та синергетичної парадигм, то дискусіям щодо його мети та 

спрямованості, зокрема, присвячена концепція сталого розвитку людства, яка 

остаточного вигляду набула у 80-х роках ХХ століття. Її основним завданням 

проголошено досягнення такого рівня розвитку, коли задоволення потреб 

нинішнього покоління не буде ставити під загрозу можливість майбутніх 

поколінь задовольняти свої потреби (Гизатуллин, Троицкий, 1998, с. 124). 

Конкретизація завдань сталого розвитку була здійснена в Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу. Порядок денний в 

області сталого розвитку на період до 2030 року» («Transforming our world: 

the 2030 Agenda for Sustainable Development»), яку схвалили 2015 року. У ній 

було окреслено сімнадцять глобальних цілей, зокрема: якісна освіта, 

ґендерна рівність, скорочення нерівності, чиста енергетика, партнерство 

тощо (Transforming, 2015). Координати щодо досягнення сталого розвитку, 

визначені ООН, були імплементовані в Указі Президента України «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року» (Указ, 2019). 
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Важливо підкреслити, що концепція сталого розвитку соціально 

орієнтована. Вона спрямована на збереження соціальної та культурної 

стабільності, зменшення кількості деструктивних конфліктів (Гизатуллин, 

Троицкий, 1998, с. 128). Пріоритет стратегії сталого розвитку – інновації, які 

ґрунтуються на активному використанні знань і наукових досягнень, 

стимулюванні інноваційної діяльності, створенні сприятливого 

інвестиційного клімату тощо. Абсолютною метою сталого розвитку є 

особистість, забезпечення гідних умов її життя та праці (Стратегія сталого 

розвитку України до 2030 року, 2017). Невід’ємним складником досягнення 

критеріїв та індикаторів сталого розвитку є реформа освіти, у межах якої 

формування інноваційної культури педагогічних працівників та організаторів 

освітньої діяльності є пріоритетним.  

Філософія сталого розвитку визначає освітні орієнтири, стає 

постачальником складників інноваційної культури особистості, визначає 

перелік необхідних якостей, якими повинна володіти інноваційна особистість. 

На нашу думку, сукупність якостей особистості, які визначають сформованість 

інноваційної культури, можна об’єднати в три групи, зокрема аксіологічно-

рефлексивну, креативно-прогностичну та пізнавально-практичну. Йдеться про 

розвиток готовності особистості до сприйняття й виробництва інновацій, 

усвідомлення їх як необхідної умови буття в сучасному світі, збагачення її 

креативності, винахідливості, комунікабельності тощо. 

Розвиток інноваційної культури є процесуальним, він вимагає 

регламентованості, розробленості відповідної технології, форм, методів і 

засобів. Усе це відбивається в технологічному компоненті, під яким розуміють 

алгоритмізовану систему дій і заходів, спрямованих на ефективне роз’язання 

проблемного завдання за допомогою неординарного підходу, здійснення 

нестандартної оцінки ситуації, використання нових методів. Розроблення 

технологій розвитку інноваційної культури передбачає аналіз попереднього 

досвіду, розробку алгоритмів і програм моделювання та стимулювання 

творчого процесу, практичне використання та оцінку якості творчих результатів 
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тощо (Козлова, Миленкова, 2007, с. 37). На нашу думку, діалектичне та 

синергетичне розуміння розвитку вимагає, щоб конструктивно-методичний 

блок розвитку інноваційної культури особистості містив такі етапи: 

мотиваційно-когнітивний, професійно-практичний, креативно-діяльнісний і 

професійно-релевантний. Їхня взаємозумовленість і взаємодія дозволить 

вибудувати відповідні регламентаційно-процесуальні координати, які 

забезпечать ефективність та ергономічність розвитку інноваційної культури.  

Систематизовано науково-теоретичні підходи дослідників до розуміння 

основних понять і категорій наукової розвідки. Констатовано, що відповідна 

терміносистема не має уніфікованих та однозначних визначень. 

Узагальнення сучасних тлумачень провідних категорій дослідження, що 

деталізовано в п. 3.3. дисертації, дають змогу запропонувати визначення ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО як динамічну й системну цілісність, що містить 

пізнавально-практичну, аксіологічно-рефлексивну та креативно-

прогностичну складові, та відображає готовність до вільного оперування 

знаннями, уміннями, навичками з обраної професії та характеризує здатність 

майбутнього керівника до вирішення управлінських завдань задля 

забезпечення конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти в 

ситуаціях невизначеності мінливих соціально-економічних та освітніх умов. 

Визначено, що розвиток ІК майбутнього керівника ЗЗСО – це системно 

організований, науково-методично забезпечений процес у магістерській 

підготовці, визначений потребами суспільства, держави й інших замовників 

освітніх послуг та інституалізований, що ґрунтує взаємозв’язок і 

взаємозалежність складових ІК керівника з етапами її розвитку, які 

корелюються зі змістом і педагогічно доцільними методичними системами 

професійної підготовки в закладі вищої освіти. 

Отже, сучасні теорії розвитку суспільства дають можливість виявити 

специфіку розвитку інноваційної культури та дають підстави для висновку, що 

розвиток інновацій та інноваційної культури є закономірним, необхідним, 

історично обумовленим і самоорганізованим процесом об’єктивації та 



102 
 

інституціалізації інноваційного контенту на суспільному та індивідуальному 

рівнях. Збагачення інноваційної культури особистості є багатогранним і 

специфічним процесом, затребуваність та успішність якого залежить від низки 

соціокультурних і глобально-політичних умов, як-от: рівень НТП, державна 

політика, особливості релігійного життя тощо. Важливо розуміти, що поява 

інновацій та інноваційної культури можлива винятково за умов урахування 

діалектичної та синергетичної природи буття. Для становлення інноваційної 

культури виняткове значення становить відкритість освітніх систем, наявність 

середовища й механізмів для природної боротьби взаємосуперечливих і 

протилежних сил, відсутність авторитарних і штучних втручань у процеси 

інституціалізації інноваційної культури. Основне завдання, яке сьогодні стоїть 

перед національною освітою, – легітимізувати в суспільстві ідею необхідності 

інновацій і важливості формування інноваційної культури, перевести інновації 

із статусу трендового терміну в об’єктивну, усвідомлену суспільством та 

владою життєву потребу ХХІ століття.  

 

1.3. Стан розроблення досліджуваної проблеми в сучасній теорії 

освіти 

 

Діалектична природа взаємодії наукового пізнання та інновацій, їхній 

системний взаємозв’язок і взаємообумовленість детермінують зростання 

інтересу вчених до пошуку шляхів розвитку інноваційної культури та 

інновацій загалом. Відповідна проблематика сьогодні набуває пріоритетності 

в таких галузях науки, як філософія, управління, економіка, культурологія, 

соціологія тощо. Окреме місце в педагогічному пізнанні займає пошук 

аспектів розвитку інноваційної культури як суспільства загалом, так і 

особистості зокрема. Йдеться про зростання інтересу теоретиків освіти та 

педагогів-практиків до аналізу педагогічної природи інновацій, методики 

формування інноваційної культури учасників освітнього процесу, зрештою 

впливу інновацій на побудову новітніх педагогічних ідеалів тощо.  
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Особливо важливою сформованість необхідного рівня інноваційної 

культури стає для суб’єктів педагогічного менеджменту. Ідеться, зокрема, 

про те, що розвиток ресурсної та гуманістичної складової особистості 

керівника інноваційного закладу загальної середньої освіти на сьогодні є 

принциповою умовою успішної модернізації вітчизняного освітнього 

простору за максимою «Нова українська школа». Досягнення таких 

пріоритетів із необхідністю вимагає вдосконалення системи підготовки 

керівних кадрів, навчання яких повинно бути ангажоване завданнями 

розвитку інноваційної культури та нового стилю педагогічного мислення. 

Аналізуючи вітчизняний педагогічний дискурс на предмет стану 

розроблення проблеми розвитку інноваційної культури керівника закладу 

освіти, доводиться констатувати певну суперечність між суспільною значущістю 

інноваційної культури та недостатністю і спорадичністю наукового 

обґрунтування теоретико-методологічних, змістових, методико-технологічних 

та організаційно-педагогічних засад її розвитку в процесі саме магістерської 

підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Побудова сучасної державної 

політики в освітній галузі свідчить про те, що якість освітньої діяльності 

неможлива без інновацій, які, насамперед, виявляються в оновленні та освоєнні 

нового змісту освіти, що позитивно змінює систему й визначає її інноваційний 

розвиток (Бобровський, Горбачов, Заплотинська 2019, с. 125). Основне 

навантаження щодо розвитку інноваційного освітнього середовища, створення 

позитивної мотивації для залучення всіх учасників освітнього процесу до 

дослідно-експериментальної та інноваційної роботи покладається на керівника 

закладу освіти. Відтак, цілком переконливою є думка про те, що без 

інноваційної культури керівника закладу освіти унеможливлюється й 

формування суспільства інновацій, побудова якого є ключовим індикатором 

сформованості суспільства сталого розвитку.  

Аксіоматичним є визначення сучасного суспільства як періоду інновацій, 

інформації та цифрових технологій. У такому контексті цілком зрозумілим є те, 

що проблематика інновацій та інноваційної культури на сьогодні набула 
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синергетичного науково-дослідного статусу та є предметом як галузевих, так і 

міждисциплінарних досліджень. З огляду на міждисциплінарний характер 

предмету нашого дослідження, аналіз стану розробленості теми розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки, на наш 

погляд, слід розглядати в розрізі кількох гносеологічних дискурсів, зокрема 

філософсько-теоретичного, економічного, психолого-педагогічного та 

професійно-педагогічного. Кожен із названих вимірів аналізу розвитку 

інноваційної культури вияскравлює окрему її сторону, а їхнє узагальнення – дає 

змогу уявити стан розуміння в академічному пізнанні педагогічної природи 

розвитку інноваційної культури сучасної особистості.  

Філософсько-теоретичний дискурс. Теоретико-концептуальні основи 

осмислення феномену інноваційної культури цілком закономірно належать 

філософському пізнанню, завдяки якому відбулась інтеграція концептів 

«інновація», «інноваційна культура», «інноваційна особистість» у широкий 

академічний дискурс. Філософське тлумачення інновацій та інноваційної 

культури виходить із максими про те, що інноваційна особистість – це та, яка не 

вдивляється в неясне майбутнє із сьогодення, а бачить сьогодення із 

майбутнього. Дослідники підкреслюють, що інноваційна парадигма повинна 

виконати історичну функцію випереджального відображення складних 

процесів, що відбуваються в сучасному глобальному світі, а відтак, 

стимулювання розвитку інноваційної культури повинно стати пріоритетним 

завданням державної політики (Гальчинський, Льовочкін, Семиноженко, 2004, 

с. 39). Крім того, успішність побудови інноваційної держави, як підкреслюють 

учені, напряму залежить від рівня сформованості середовища інноваційного 

мислення й культури інновацій у суспільстві. Таке мислення ґрунтується на 

критичному способі оцінки себе та навколишнього середовища, а також 

переході від засвоєння здобутого до продукування нового (Гальчинський, 

Льовочкін, Семиноженко, 2004, с. 35). А отже, дослідники цілком логічно 

роблять висновок про те, що одним з основних завдань інноваційного розвитку 

є формування гуманітарного капіталу. Йдеться про розвиток інноваційної 
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культури особистості, основним засобом якого є вища школа та безперервна 

самоосвіта (Гальчинський, Льовочкін, Семиноженко, 2004, с. 28). 

Загалом розгляду інновацій та інноваційної культури у філософсько-

суспільствознавчому аспекті присвятили студії такі зарубіжні вчені, як 

Е. Вайцзекер  (E. Weizsacker) (Вайцзекер, Війкман, 2019), А. Війкман 

(A. Wijkman) (Вайцзекер, Війкман, 2019), Х. Дусаєв (Дусаев, 2003), У. Еко 

(U. Eco) (Эко, 1996; Есо, 1994), Б. Лісін (Лисин, 2008), 

В. Мануйленко (Мануйленко, Мищенко, 2012), В. Матвєйкін (Матвейкин, 

Дворецкий, Минько, Таров, Чайникова, Летунова, 2007), 

О. Стєклова (Стеклова, 2012), О. Тарасова (Тарасова, 2015), Й. Шумпетер 

(J. Schumpeter) (Шумпетер, 2008; Schumpeter, 1934) та ін. Науковці спільні в 

думці, що інноваційна культура та продукти інноваційної діяльності є 

ключовою умовою розвитку будь-яких сучасних соціальних систем. 

Дослідники розглядають інноваційну культуру в межах сучасних концепцій 

сталого розвитку, збагачення людського капіталу та екологічного суспільства. У 

той самий час учені наголошують на низці ризиків, які криють інновації, адже 

приміром інноваційне вдосконалення технологій детермінує витіснення людини 

з виробничих процесів, а збільшення кількісних показників виробництва не 

обов’язково призводить до якісних перетворень. Водночас конвенціональною 

для більшості зарубіжних учених є думка, що винятково інновації творять 

мозаїку сучасної професійної, інформаційної, корпоративної, екологічної, 

психологічної, моральної, проєктної, організаційної та економічної культури, є 

її ціннісним і змістовим цементуючим ферментом. 

Сучасний філософський дискурс проголошує тезу про те, що інновації 

та інноваційна культура – це основний шлях гармонійного буття сучасної 

особистості. Так, відомий американський експерт С. Кові, на питання якою є 

успішна людина, відповідає: «... успішні люди – це ті, у кого креативність 

більша за середню, які вміють долати проблеми та які здатні бачити наперед. 

Це винахідники, дизайнери, втілювачі «великих картин», розробники смислу 

та фахівці, які вміють виявляти приховані структури. Це ті, хто вміє 
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аналізувати, оптимізувати, синтезувати, презентувати та створювати 

необхідну інформацію на основі фактів» (Кові, 2016, с. 36).  

Думка про те, що інновації змінять світ не викликає заперечень. Так, 

американський дослідник Т. Вагнер підкреслював, що в процесі розвитку 

інноватора необхідно робити акцент на чотирьох основних якостях особистості: 

допитливість, як здатність формулювати правильні запитання для точнішого 

розуміння сутностей; колаборація, як здатність слухати та навчатись у 

партнерів; асоціативне та інтегративне мислення; здатність до діяльного життя 

та експериментів (Вагнер, 2018, с. 8). У той самий час, філософи звертають 

увагу й на ризики активного розвитку інновацій, наголошуючи на тому, що 

технізація та інформатизація обумовлює витіснення людини з виробничого 

процесу, а відтак, позбавляє її права на творчу працю (Кристенсен, 2016, с. 30). 

Філософський аналіз феномену інновацій та інноваційної культури 

загалом представлений у наукових надбаннях таких вітчизняних учених, як 

В. Андрущенко (2011), М. Гаман (2008), В. Горбулін (2010), В. Гейць (2015), 

В. Зубенко (2007), В. Литвин (2004), П. Микитюк (Микитюк, Сенів, 2009), 

О. Старовойт (2016), О. Чумак (2015), Ю. Шипуліна (2006), Р. Яковенко 

(Яковенко, Чернега, 2012) та ін. Показовим є те, що науковці розглядають 

інновації винятково в єдності з інноваційною культурою, яка забезпечує процес 

інтеріоризації та оприсутнення інновацій у сучасному бутті. Інноваційна 

культура, на думку фахівців, виявляє здатність індивіда до інноваційної 

діяльності, засвідчує його внутрішню готовність і рівень технологічних 

компетентностей, які дозволяють йому здійснювати нововведення в певному 

соціальному середовищі.  

На тлі відносно масштабного та широкого наукового вивчення феномену 

інновацій та інноваційної культури загалом, педагогічні аспекти інноваційної 

культури, проблематика її розвитку в майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки розроблена значно менше. 

У контексті розвитку вітчизняної освіти це пояснюється, передусім, 

специфікою її модернізації, у якій засвоєння інновацій є не передумовою, а 
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наслідком їхнього значного поширення в суспільстві. Такий стан речей значно 

контрастує з інноваційним досвідом провідних країн Європейського Союзу, де 

від рівня та міри розвитку інновацій у освіті залежить успіх їхньої легітимації 

серед широких верств населення. Відтак, констатуємо недостатній рівень 

наукового осмислення сучасною українською педагогічною думкою феномену 

інноваційної культури та шляхів її розвитку в системі вищої освіти. 

Вагоме значення для обґрунтування філософських засад інноваційної 

культури становить дослідження вітчизняної вченої О. Старовойт, яка 

здійснила аналіз теоретико-методологічних засад інноваційної культури, 

розглянула особистість у діалектичній єдності як об’єкта та суб’єкта 

інноваційної культури. Крім того, дослідниця проаналізувала й чинники 

формування інноваційної культури особистості, з-поміж яких назвала 

необхідність формування демократичного соціального середовища; вироблення 

соціальних стандартів та етики інноватики; освітню та психолого-педагогічну 

підтримку процесу формування інноваційної культури особистості; правове 

регулювання й економічно-інвестиційне сприяння розвитку інноваційної 

культури в українському суспільстві (Старовойт, 2016). Цінними, також, 

вважаємо висновки О. Колесової про те, що сучасна освіта потребує 

інноваційної модернізації, в основі якої повинні бути поставлені інформаційні 

технології та філософія «суспільства знання» (Колесова, 2011). 

Діяльнісний підхід у філософському осмисленні інноваційної 

культури підкреслено в дослідженнях Ш. Мамедова. Він пропонував 

дефініціювати інноваційну культуру як складний соціальний феномен, що 

органічно об’єднує проблеми науки, освіти, культури із соціальною, 

насамперед професійною практикою в таких сферах, як: управління, 

економіка, освіта, культура тощо (Мамедов, 2016, с. 220). У той самий час, 

дослідник підкреслював ключову роль державної підтримки для розвитку 

інноваційної культури особистості. 

Планетарний, системний та цілісний масштаб аналізу сучасного 

соціокультурного ландшафту засвідчує, що світ початку ХХІ століття – це 
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доба інновацій, поява, повторення й поширення яких є ключовою умовою 

сталого розвитку людства. Інновації прокладають собі шлях у всі сфери 

життя й діяльності людини: від технологій та економіки до політики, екології 

та освіти. Цивілізаційне значення інновацій, зокрема, підкреслено в 

українській національний «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності 

на період до 2030 року» (2019 рік). У документі зазначено, що розвиток 

інноваційного потенціалу країни є не лише шляхом динамічного 

економічного прориву та технологічного успіху, але й виступає в ролі 

ключового засобу безпеки та суверенітету держави, підвищення її 

конкурентоспроможності в сучасному світі (Стратегія розвитку, 2019). 

У розв’язанні викликів, які постають у процесі розбудови національної 

інноваційної системи виняткове значення належить освіті, на яку покладено 

завдання вибудувати інноваційну культуру як держави, так і окремих її 

громадян, досягти такого рівня інноваційних відносин, який би забезпечив 

синергетичне функціонування та збагачення інновацій. Саме на це спрямовані 

зусилля реформи «Нова українська школа» (2016 рік), освітнім ідеалом та 

триєдиною метою якої було проголошено особистість, патріота та інноватора. 

Йшлося про створення необхідних умов для розвитку освічених українців, 

свідомих громадян, патріотів, здатних до створення, сприйняття, продукування 

й диссемінації інновацій (Концепція «Нова українська школа», 2016). У 

концепції «Нової української школа» особливим чином розкривається 

діалектичність інновацій: з одного боку, розвиток особистості інноватора, сфер 

її інституційної, організаційної, середовищної та кадрової діяльності виступає 

метою, з іншого – власне інноваційними практиками, що зумовлюють появу 

нових організаційних форм (педагогіка партнерства, спосіб розміщення парт у 

класних кімнатах, автономія в управлінні закладом освіти) та педагогічних 

кадрів нової якості (напр. умотивований учитель). Така професійно-педагогічна 

модель розвитку інноватора в інноваційному освітньому середовищі закладу 

освіти, що спирається на інноваційні освітньо-виховні практики, ресурси й 

технології, уже сьогодні демонструє значні перспективи.  
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Для успішної легітимації та впровадження інновацій у широкий 

освітньо-педагогічний процес виняткове значення становить належне 

управління інноваціями та система забезпечення якості освіти. В управлінні 

інноваціями головне завдання полягає в тому, щоб виявити глобальні 

інновації, з’ясувати межі їхнього можливого упровадження та створити 

умови для масового повторення інновацій у закладі освіти. Все це неможливо 

без інноваційної культури керівника закладу освіти під якою, насамперед, 

слід розуміти готовність, здібність і здатність лідера до сприйняття та 

поширення нових ідей розвитку освіти на інноваційних засадах. Інноваційна 

культура керівника закладу освіти – це запорука оприсутнення в ньому 

інноваційного освітнього середовища та відповідних педагогічних практик. 

Водночас розвиток інноваційної культури освітнього менеджера можливий 

винятково в умовах інноваційної системи магістерської підготовки майбутніх 

керівників закладів освіти. Правильне розуміння та педагогічно доцільне 

«розігрування» такої діалектики є ключовою умовою розвитку та збагачення 

ІК майбутнього керівника ЗЗСО.  

Слід звернути увагу на те, що зміст інновацій інтегрований до низки сфер 

спільного життя, зокрема інформаційно-комунікаційні, енергоефективні, 

ресурсо- та здоров’язбережувальні, біо- та нанотехнології, нові кроки в 

робототехніці, розвиток «зеленої економіки», економічно чисте виробництво, 

раціональне природокористування, розбудова інституту трансферу технологій, 

індустріальних парків та інноваційних технологічних платформ, бізнес-

інкубаторів, молодіжних стартапів, центрів інтелектуальної власності, 

інвестиційних фондів тощо. Світ переживає глибокі й системні, рішучі й 

незворотні, глобальні й динамічні зміни. Людство все впевненіше долає 

редукціонізм категоричності й антагонізмів, тим самим пришвидшуючи 

інтеграційні процеси становлення ноосфери та цілісного світорозуміння, 

формується трансконтинентальне середовище комунікації інновацій. 

Діалектика інновацій у єдності традиції та новаторства, у взаємодії 

індивідуального й колективного. З одного боку, світ інновацій – це середовище 
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синергійності та самоорганізації, з іншого – пріоритетна роль у генеруванні, 

поширенні й упровадженні нових ідей належить діючому суб’єкту – людині. 

Попри те, що інновація, за влучним висловом сучасного філософа й педагога 

В. Кременя, є alter ego глобалізації, її джерела слід шукати на індивідуальному 

рівні, адже поява будь-яких нововведень зумовлюється внутрішньою духовно-

інтелектуальною енергією особистості, значним напруженням її духовних, 

інтелектуальних і психоемоційних сутностей (Кремень, 2012, с. 153–157). 

Антропологічний та аксіологічний виміри інновацій, без сумніву, є 

пріоритетними, адже не викликає заперечень теза про те, що інновації в 

економіці, менеджменті, політиці, мистецтві чи освіті розпочинаються, 

насамперед, зі зміни цінностей. Початок та майбутній успіх інноваційних 

проєктів лежить у площині набуття суб’єктами їх творення нових смислів, 

мотивації, готовності до сприйняття інновацій як необхідності та ключового 

чинника реалізації сутнісних сил особистості. Не претендуючи на вирішення 

одвічного філософського питання про первинність буття чи свідомості, все ж 

слід наголосити, що детермінанти появи інновацій – це належний рівень 

сформованості інноваційного мислення та інноваційної культури. Такі 

міркування, своєю чергою, змушують вести мову про стратегії та методику 

розвитку інноваційної культури, рельєфність яким надає, насамперед, освіта.  

Про її визначальну роль у побудові суспільства інновацій сьогодні 

закликають говорити провідні світові політики, вчені, представники 

міжнародного бізнесу та громадського середовища, які, зокрема, 

згуртувалися навколо неурядової транснаціональної організації Римський 

клуб. У 2018 році його лідерами було оприлюднено ювілейну доповідь про 

стан і тенденції, загрози та перспективи розвитку сучасного світу під назвою 

«Come on! Капіталізм, недалекоглядність, населення й руйнування планети» 

(«Come on! Capitalism, Short-termism, Population and Destruction of the 

Planet»). У ній А. Війкман (A. Wijkman) та E. Вайцзекер (E. Weizsacker) 

констатували, що сучасний світ рухається в напрямі саморуйнації, адже 

необмежений антропоцентризм, бажання максимізувати прибутки та 
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задовольнити гедоністичні потреби людей, призводить до дестабілізацій і 

деградації, які набувають планетарних масштабів та незворотності. 

Міркуючи про вихід із ситуації, що породжена недалекоглядністю людства, 

вчені вказують на Нове Просвітництво – інноваційну освіту, яка навчить 

цілісному сприйняттю світу, відповідальному, солідарному та інтегральному 

гуманізму. Освіта стає основою сталого розвитку цивілізації, джерелом 

формування та дифузії інновацій (Вайцзекер, Війкман, 2019, с. 1–3, 237). 

Ставлення освіти до інновацій є діалектичним. З одного боку, саме 

освіта є інструментом трансляції та збагачення знання, ключовий статус 

якого в появі інновацій не потребує додаткових аргументацій. Освіта є 

середовищем і процесом появи інноваційного мислення, інноваційної 

культури та інноваційних технологій. Водночас інституціалізація 

інноваційної освіти потребує інноваційного менеджменту, відповідного 

упорядкування освітнього процесу, узгодження змісту навчання, виховання й 

ціннісно-орієнтаційної діяльності з потребами та трендами сучасного світу. 

Осмислити відповідну діалектику взаємодії освіти й інновацій, на нашу 

думку, можна в дослідженні теорії та методики розвитку ІК керівника ЗЗСО 

у процесі магістерської підготовки, що є темою даної наукової розвідки.  

Обґрунтування теоретичних і методичних засад розвитку ІК керівника 

ЗЗСО потребує феноменологічного осмислення інновацій. Публікацій, що 

присвячені аналізові окремих аспектів ґенези та теоретичного змісту феномену 

інновацій значна кількість. Так, приміром, за допомогою вебометричного аналізу 

емпірично дослідивши результати пошукової системи Google на запити слів, що 

позначають інновації, ми отримали такі результати: «innovations» / «інновації» – 

240 млн та 32 500 тис., «educational innovation» / «освітні інновації» – 283 млн та 

6670 тис., «innovation culture» / «інноваційна культура» – 697 млн та 7810 тис., 

«innovative culture of the head of the educational institution» / «інноваційна культура 

керівника освітнього закладу» – 620 млн та 1350 тис. відповідно.  

Наведена вебометрична статистика дає підстави для декількох 

висновків: по-перше, можна констатувати, що суспільство дедалі серйозніше 
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усвідомлює необхідність інновацій, визнає їх як мотиваторів та агентів, 

одночасно змістом і результатом розвитку всіх сфер життєдіяльності 

людини; по-друге, довільне оперування поняттєво-категоріальним апаратом 

«інновацій», експоненційне зростання кількості вживань відповідних 

термінів криє ризики «заговорення» проблеми, дає підстави виявити 

небезпеку використання відповідних концептів на догоду швидкоплинним 

тенденціям часу, що елімінує справжні смисли та потреби інновацій; по-

третє, інноваційна культура керівника закладу загальної середньої освіти як 

ключова умова поширення й легітимації інновацій у суспільстві, значно 

менше висвітлена в доступних системі Google гіперпосиланнях порівняно з 

концептами «інновації» або «освітні інновації». Усе це свідчить, що 

гносеологічна та праксеологічна потреби в науково-філософському та 

теоретико-педагогічному осмисленні інноваційної культури очевидні. 

Освітній зріз інновацій дає змогу не лише виявити їхню сутнісну природу, 

але й забезпечує суспільство інструментарієм, надає відповідну навігацію для 

творення та поширення інновацій, переконує в перспективності очікуваних 

від їхнього впровадження людино-, культуро- та державотворчих результатів.  

Економічний дискурс. Загалом феномен інновацій розглядається, 

насамперед, у економічному контексті. Його визначення, зокрема, ґрунтовно 

представлено у двох міжнародних стандартах у сфері управління інноваційною 

діяльністю – «Керівництві Фраскаті» («Manual Frascati», 2015) (повна назва – 

«Запропонована стандартна практика для огляду досліджень та 

експериментальних розробок», 1963 рік) (Frascati Manual 2015) та «Керівництві 

Осло» («Oslo Manual») (повна назва – «Рекомендації зі збору та аналізу даних по 

інноваціям», 1992 рік) (Руководство Осло, 2010; Oslo Manual, 2018). Так, в 

останньому, який Організація економічного співробітництва й розвитку та 

Статистичне бюро європейських співтовариств підготували спільно для того, 

щоб систематизувати концепції, визначення й методології розуміння 

інноваційного процесу зазначено, що «інновації» (з лат. novatio, з англ. 

innovation – нововведення) – це введений у використання новий або суттєво 
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вдосконалений продукт (товар, послуга) або процес, новий метод продаж або 

новий організаційний метод у діловій практиці, організації робочих місць або 

зовнішніх зв’язках. Відповідно до такого розуміння, у документі виокремлено 

чотири типи інновацій, зокрема: продуктові (product innovation, нова якість 

товарів і послуг), процесуальні (process innovation, удосконалення методів 

виробництва), організаційні (organisational innovation, упровадження нових 

методів ділової практики, упорядкування робочих місць, налагодження 

зовнішніх зв’язків тощо) та маркетингові (marketing innovation, дизайн і 

пакування продукту, нові методи його промоції) (Руководство Осло, 2010, с. 21). 

Наукового осмислення й теоретичного збагачення поняття «інновація» 

набуло в працях австрійського економіста Й. Шумпетера (J. Schumpeter) 

(Шумпетер, 2008; Schumpeter, 1934), який, розглядаючи інновації в площині 

«реалізації нових комбінацій», уважав, що економічний розвиток – це процес 

«творчого руйнування», за якого нові технології змінюють старі. Учений 

виокремив п’ять типів інновацій: упровадження в обіг нових продуктів, 

створення нового блага або нової якості того чи того вже існуючого продукту; 

введення в обіг нових методів виробництва, використання нових технологічних 

процесів; відкриття нових ринків збуту, на яких певна галузь промисловості ще 

не була представленою; використання нової сировини, відкриття її нових 

джерел; побудова нових ринкових структур, істотні зміни в організації 

виробництва, проведення значних реорганізацій тощо (Шумпетер, 2008, с. 159). 

Загалом Й. Шумпетер розглядав «інновації» як нові науково-організаційні 

комбінації наукових факторів, які мотивовані підприємницькими 

устремліннями. «Інновації», на думку вченого, це будь-які можливі зміни, 

спрямовані на впровадження й використання нових товарів, нових виробничих і 

транспортних засобів. Водночас, як підкреслюють В. Мануйленко та 

А. Міщенко, суттєвим недоліком шумпетерської концепції інновацій було те, 

що вона обмежила інновації винятково економічним видом 

діяльності (Мануйленко, Мищенко, 2012, с. 23). 
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Інновації в освіті за рівнем інноваційної зміни поділяють на вісім рангів: 

нульового порядку (відтворення традиції, регенерація первинних властивостей 

освітньої системи); першого порядку (кількісні зміни в системі за незмінної 

якості); другого порядку (перегрупування елементів системи та організаційно-

педагогічні зміни, нова комбінація відомих педагогічних засобів, зміна їхньої 

послідовності, правил використання тощо); третього порядку (адаптаційні 

зміни освітньої системи в нових умовах без виходу за межі старої моделі 

освіти); четвертого порядку (поява нового варіанту вирішення певної освітньої 

проблеми); п’ятого порядку (поява освітніх систем «нового покоління», зміна 

більшості первинних властивостей системи); шостого порядку (створення 

нової освітньої системи з якісною зміною її функціональних властивостей за 

умови збереження системоутворюючого функціонального принципу); сьомого 

порядку (докорінна зміна освітньої системи, за якої з’являється новий 

основний функціональний принцип) (Вакуленко, 2010). 

У середині ХХ століття інновації набувають вагомої впливовості, 

вийшовши за межі економічної галузі, вони інтегруються до інших сфер 

життєдіяльності суспільства. За об’єктами нововведень, інновації починають 

класифікувати на групи, зокрема товарні, технологічні, маркетингові, 

управлінські, соціальні, екологічні тощо. Нарешті формується нова галузь – 

інноватика, предметом якої стають закономірності, тенденції, особливості та 

технології створення інновацій (Козлова  Миленкова, 2007, с. 18). Вагоме 

місце в предметному полі інноватики займають питання про суб’єктів, шляхи й 

етапи інноваційного процесу, упровадження інновацій у широкий 

соціокультурний контекст. 

Осмислюючи феномен інновацій, дослідники звертають увагу на чинники 

та процес прийняття інновацій широким загалом суспільства. Так, відомий 

дослідник теорії інновацій Е. Роджерс (E. Rogers) у праці «Дифузія інновацій» 

(«Diffusion of Innovations») виокремив п’ять категорій людей залежно від 

прийняття ними інновацій: новатори – суб’єкти, які відкриті до інновацій, здатні 

на власний ризик їх приймати та поширювати серед інших, т. зв. критична маса, 



115 
 

яка необхідна для первинного запуску інновації; ранні послідовники – 

авторитетна частина суспільства, яка стає джерелом інформації про 

нововведення; рання більшість – досить розважлива й поміркована частина 

населення, яка поширює та легітимізує інновації лише після їхнього ретельного 

аналізу; пізня більшість – сегмент населення, який попри тривалий скептицизм і 

недовіру до інновацій, усе ж згодом приймає та поширює нововведення; 

відстаючі – члени соціуму, які будучи досить прив’язаними до традиції, 

приймають інновацію останніми; до того часу, як відстаючі приймуть інновацію, 

вона вже може стати традицією (Rogers, Singhal, 1996). 

Аналіз шляхів упровадження інновацій дає змогу констатувати, що 

поширення нового і є сутнісною ознакою інновації. У цьому контексті слід 

розмежувати поняття «новація», «новаторство» та «інновація». «Новація» 

означає появу нового знання, ідеї, винаходу. Новація не обов’язково інтегрується 

в культуру та практику, вона може існувати у формі проєктів, схем, утопій, тобто 

на ідеалістичному рівні. Натомість «новаторство» означає процес покращення, 

удосконалення й підвищення ефективності вже існуючого. Новаторство – це 

діяльність, що сприяє еволюційному розвитку в межах уже існуючих об’єктів. 

Нарешті «інновація» – це широкий цілеспрямований процес створення й 

поширення нового. При цьому йдеться не лише про винайдення принципово 

нового продукту, але й про інтеграції вже існуючого в нові умови іншої культури 

або середовища. Інновація не тільки задовольняє існуючі потреби суспільства, 

але й активно сприяє появі нових інтересів і потреб (Цветкова, 2016, с. 56). 

Відтак, справедливим уважаємо твердження про те, що «інновація» – це ідея, 

практична діяльність або об’єкт, новизна якого відчувається індивідом або 

суспільством (Rogers, Singhal, 1996, p. 409). 

У згадуваному вже «Керівництві Осло» визначається декілька ознак, 

які є невід’ємними атрибутами будь-яких інновацій: 1) інновація пов’язана з 

невизначеністю щодо успішності результатів діяльності з її упровадження; 

2) інновація передбачає інвестиції, які можуть принести чималі фінансові, 

репутаційні, соціальні чи інші прибутки в майбутньому; 3) інновації властиво 
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«розтікатися», адже прибутки від її поширення не завжди повністю 

дістаються винятково автору; 4) інновація передбачає створення нових знань, 

або використання по-новому вже існуючих знань; 5) будь-яка інновація 

спрямована на підвищення ефективності виробництва, водночас не кожна 

інновація призводить до зростання прибутків (приміром інновації в 

сільському господарстві призводять до зростання кількісних показників 

виробництва, але зворотнім ефектом є зниження цін на с/г продукцію) 

(Руководство Осло, 2010, с. 42). 

Будь-які нововведення набудуть статусу інновації, якщо відбудеться 

система заходів щодо їхнього впровадження й поширення. Одним з-поміж 

головних шляхів поширення інновацій є дифузія, під якою розуміють 

цілеспрямований, системний, складний, тривалий і багатовекторний процес, 

під час якого інновація за визначеними траєкторіями поширюється серед 

членів соціальної системи (Брайант, Томпсон, 2004, с. 134). Відомий 

дослідник соціальних комунікацій А. Бандура (Bandura, 1986) виокремив три 

етапи дифузії інновацій: пізнання (індивід дізнається про інновацію); 

інтеграція в практику (прийняття та використання інновації); формування 

соціальної структури (поширення інновації в системі міжособистісних 

комунікацій) (Bandura, 1986, с. 50). Інші дослідники Р. Вільямс (R. Williams), 

С. Стровер (S. Strover) та А. Грант (A. Grant) серед етапів дифузії інновацій 

виокремлюють такі: знання (індивід дізнається про інновацію); переконання 

(аналіз індивідуальних переваг або недоліків інновації); рішення про 

прийняття або ігнорування інновації; верифікація (підтвердження 

правильності рішення про застосування інновації, що здійснюється на основі 

оцінки її результатів) (Williams, Strover, Grant, 1994, с. 465–470).  

Іншим шляхом упровадження інновації вчені називають повторення. Так, 

У. Еко (U. Eco) у статті «Інновація та повторення. Між естетикою модерну та 

постмодерну» («Innovation et Repetition: Entre Esthetique Modeme et 

Postmodeme») зазначає, що серійність і повторення не протистоять 

інноваціям (Эко, 1996, с. 57). Такі міркування є особливо справедливими щодо 
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освіти. Так, приміром, упровадження в Україні досвіду STEAM-освіти буде 

повторенням інновації в глобальному масштабі, але справжньою інновацією 

для України. Тобто повторення інновації у нових умовах обумовлює появу 

«нової інновації». Саме тому оптимальна стратегія розвитку інновацій в 

освітній площині містить три етапи: перший – виявити глобальні освітні 

інновації; другий – створити умови для їхнього повторення в новому контексті 

та новому середовищі; третій – мотивувати виникнення власних інновацій.   

Історична ґенеза інновацій пов’язана з процесом антропогенезу, адже 

інновації є родовою ознакою людини. Як зазначено в аналітичній національній 

доповіді «Інноваційна Україна 2020» (2015 рік), у якій учені НАН України 

осмислили історичний розвиток, сучасний стан і перспективи відтворення 

інноваційного потенціалу, уся історія людства – це історія інноваційного 

компоненту спільно-розділеної праці, її суб’єктів і результатів. Сьогодні в цій 

історії настав етап інтенсивного розгортання інноваційної сутності людини, що 

виявляється в переході від відтворювального й інноваційного типу розвитку. 

Стрижневим процесом цього руху є перехід від індустріально-ринкової до 

інформаційно-мережної економіки та нового антропологічного типу – нетмана 

(Netman) (Гейць, 2015, с. 12-13). 

Феномен інновацій найчастіше розглядається в категоріальному 

синкретизмі з таким суспільним явищем, як традиція, адже розвиток 

суспільства – це взаємовпливи та протиборства традицій і новаторства. 

Традиція є запорукою існування соціуму, тоді як інновація – його розвитку. 

Водночас, як наголошує К. Кириленко, сутнісний зміст інновацій не може 

бути зведений до нововведень, оскільки передбачає зв’язок із традицією 

(Кириленко, 2015, с. 28). Відповідно до діалектичної теорії пізнання та інших 

фізичних і суспільних законів (закон збереження енергії, закон заперечення 

заперечення) будь-яка нова якість виникає винятково на основі попередньої. 

За висновками згадуваного вже Б. Лісіна, інновації за своєю сутністю 

значною мірою суперечать традиціям, при цьому розв’язання суперечностей 

є можливим лише за умови, коли інновації зароджуються в самій традиції, 
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що, у свою чергу, виступає підґрунтям для творчого процесу як джерела 

інноваційної культури (Лисин, 2008, с. 49). 

Важливі теоретико-методологічні уточнення щодо розвитку 

інноваційної культури фахівця містяться в дослідженнях економічного 

змісту. Це закономірно, адже інноваціями та інноваційною культурою 

першими розпочали серйозно займатися саме вчені-економісти, розуміючи 

інновації як умову прогресивного розвитку економіки. Цікавою є наукова 

розвідка А. Ніколаєнка, яка присвячена виробленню механізму забезпечення 

розвитку національної інноваційної системи України (Ніколаєнко, 2016). 

Значний інтерес у контексті дослідження шляхів розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО становить запропонована дослідником інтегральна оцінка 

національної інноваційної системи, яка складається з таких критеріїв, як 

ресурси, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, результати та 

споживачі (Ніколаєнко, 2016, с. 11). Дослідник-економіст дійшов висновку 

про те, що одним із головних чинників-стимуляторів процесу модернізації 

інноваційної політики є посилення мотивації до нагромадження знань на 

основі безперервної освіти (Ніколаєнко, 2016, с. 15). Важливими вважаємо й 

висновки дослідниці шляхів розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємства М. Обертайло про те, що необхідною умовою покращення 

інноваційної діяльності є налагодження зв’язків між підприємствами й 

навчальними закладами, посилення політехнізації навчання, що забезпечить 

формування інноваційної культури, максимально орієнтованої на 

виробництво та поширення інновацій (Обертайло, 2013, с. 13). 

Значний інтерес для нашого дослідження становлять і наукові праці, що 

присвячені пошукові стратегії розвитку інноваційної культури особистості в 

економічному аспекті. Так, цінними вважаємо висновки К. Ключнікової про 

необхідність упровадження «форсайту» в управлінні інноваційним розвитком. 

Форсайт дослідниця розуміє як технологію визначення довгострокових 

перспектив розвитку науки й техніки на регіональному рівні на основі 

використання сукупності процедур і методів з метою ідентифікації множини 
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стратегій інноваційного розвитку регіону (Ключнікова, 2016, с. 3). Структуру 

форсайту дослідниця розуміє як єдність планування, прогнозування, 

моніторингу та контролю інноваційного розвитку. Особливий інтерес становить 

розуміння К. Ключниковою послідовності моніторингу під час формування 

стратегії інноваційного розвитку. З-поміж його стадій учена називає аналіз 

концепції інноваційного розвитку; визначення цілей і завдань стратегії; підбір 

інструментів її реалізації; прогноз реалізації стратегії інноваційного розвитку; її 

безпосередня реалізація; перевірка адекватності й моніторинг стратегії 

інноваційного розвитку (Ключнікова, 2016, с. 10). 

Значно розширюють наукові уявлення про економічний вимір 

інноваційної культури наукові пошуки Т. Близнюк (2008), 

І. Висоцької (2005), І. Знаменського (2008), В. Колесніченко (2006), 

В. Соловйова (2006) та О. Федотова (2010) та ін. Дослідники розглянули 

складники інноваційного процесу (нововведення, інновація, інноваційна 

діяльність), представили розуміння інноваційної діяльності як складної 

динамічної системи, розвиток якої вимагає формування високого рівня 

інноваційної культури та інноваційного середовища. 

Як бачимо, інноваційна компонента в сучасному суспільстві займає 

винятково важливе місце. Процеси створення, сприйняття, поширення й 

упровадження інновацій сьогодні розглядаються в площині ключових умов 

існування людства. Сучасний світ складний і системний, динамічний і 

глобальний, інтегрований і цілісний. Третє тисячоліття висуває нові вимоги до 

особистості, змушуючи її відмовлятися від спрощеності й однобічності, 

нерозважливості, поверховості та трафаретного сприйняття процесів і явищ 

об’єктивної дійсності. У цьому контексті особистість, здатна до створення та 

сприйняття інновацій як атрибуту сучасності, набуває нової актуальності й 

виняткового значення. 

Психолого-педагогічний та професійно-педагогічний дискурси. Окремою 

площиною розвитку ІК особистості керівника ЗЗСО є його мотиваційна 

готовність до інноваційної діяльності. Цій тематиці присвятили дослідження 
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К. Ключнікова, О. Коптяєва та ін., які, серед складників мотиваційної готовності 

до інноваційної діяльності називала вияв інтересу до новації, позитивне 

ставлення до впровадження нових технологій освіти; переживання позитивних 

емоцій з приводу інновацій; прагнення оцінювати власний особистісний та 

професійний досвід із позиції інновацій; сформованість мотиву 

самовдосконалення; сформованість мотиву подолання труднощів, самостійне 

вирішення проблем і відповідальність (Ключнікова, 2016, с. 9). Крім того, вагоме 

теоретичне значення становить і виявлення в результаті констатувального 

експерименту порядку за ступенем значущості факторів, що мотивують педагога 

до інноваційної діяльності: інтерес до праці й безпека; винагородження; умови 

праці; відчуття причетності до вирішення суспільно значущих проблем; 

особистісний розвиток (Коптяева, 2009, с. 10). Про важливість мотивації та 

партнерства для розвитку інноваційної культури педагога говорив і інший 

дослідник інноваційної діяльності С. Кузьмин (Кузьмин, 2003). Цінними в 

психолого-педагогічній площині вважаємо також висновки Ю. Лукомської про 

важливість типу організаційної культури особистості в процесі формування її 

інноваційної культури (Лукомська, 2016). 

Окремі аспекти проблематики освітньо-педагогічного виміру інновацій та 

інноваційної культури представлена в наукових студіях як зарубіжних, так і 

українських дослідників. Серед перших – В. Акопов (Акопов, Долгова, 2015), 

Л. Аскарова (2015), В. Берека (2008а; 2008б), С. Григор’єва (Григорьева, 2011), 

В. Долгова (2009; 2012; 2016), Н. Дука (1999), О. Зайцева (2011), 

В. Ларина (2008), С. Поляков (2007), І. Цвєткова (2014; 2016), А. Харківська 

(2012) та ін. Вчені звертали увагу на такі аспекти розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО, як необхідність формування синергетичного та 

мультидисциплінарного середовища, важливість розроблення методики 

розвитку психофізіологічної, психічної та світоглядної готовності особистості 

до сприйняття й виробництва інновацій тощо. 

Вагомий внесок у збагачення технологічних засад розвитку 

інноваційної культури особистості належить зокрема Л. Аскаровій. Учена 
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запропонувала й обґрунтувала відповідну модель, виокремивши умови, етапи 

та складники розвитку ІК майбутнього керівника закладу освіти. Так, з-

поміж педагогічних умов дослідниця назвала побудову освітнього процесу з 

урахуванням діагностичних результатів спрямованості до керівництва 

освітніми системами; реалізацію особистісної взаємодії в педагогічній 

підготовці майбутнього керівника; максимальне наближення навчально-

пізнавального процесу до управлінської діяльності, використання винятково 

активних форм і методів навчання (Аскарова, 2015). Крім того, Л. Аскарова 

виокремила чотири етапи (орієнтаційний, діагностико-прогностичний, 

збагачувальний, продуктивний) та запропонувала три складники 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-вольовий, операційно-діяльнісний) 

авторської моделі розвитку ІК керівника закладу освіти (Аскарова, 2015). 

Значний інтерес становлять наукові дослідження О. Бочкарьова та 

Т. Бочкарьової, у яких учені інноваційну культуру розглядають як 

середовище становлення професіоналізму випускників закладів вищої освіти. 

На їхню думку, в основі інноваційної культури покладено принцип 

діяльнісності, який є іманентний сутності інновацій (Бочкарев, Бочкарева, 

2010, с. 143). Цінними також є висновки вчених про те, що інноваційна 

освітня діяльність розвивається винятково в проєктній формі, адже саме 

проєктування повністю відповідає специфіці інновацій, які передбачають 

відкритий простір освітніх цілей і завдань. Більше того, як зазначають 

дослідники інновації можуть розвиватися винятково в культурі: «... культура 

інтегрує знання, формує всередині себе «пам’ять» знання, ... відтворює 

суспільний інтелект, освіту та науку, а освіта відтворює культуру. Тому буття 

компетенцій людини, як і буття освіти здійснюється винятково в 

культурі» (Бочкарев, Бочкарева, 2010, с. 143). 

Значним уточненням технологій формування інноваційної культури 

стали дослідження Л. Кулікової. Вчена виокремила декілька етапів розвитку 

інноваційної культури в системі сучасної вищої освіти: етап допрофесійної 

підготовки (формування загального світогляду та загальної культури); етап 
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базової професійної підготовки (оволодіння професією, формування 

професійної культури); етап професійної діяльності (післядипломне 

вдосконалення професійної майстерності, досягнення професійної зрілості та 

сформованості інноваційної культури); етап оцінки професійно-інноваційної 

культури (Куликова, 2017, с. 116). 

Процеси розвитку інноваційної культури мають психологічне 

підґрунтя. Висвітленню цієї проблематики присвячені дослідження 

зарубіжних учених В. Долгової та О. Шумакової. Науковці аналізують 

психологічні закономірності формування інноваційної культури, 

розглядають внутрішні й зовнішні чинники цього процесу. Цінними є 

запропоновані дослідницями висновки про те, що розвиток інноваційної 

культури як поетапний і спеціально організований процес перебуває в 

безпосередньому зв’язку з освітнім процесом і складається зі структурного 

та процесуального складників. Структурний аспект розвитку належного 

рівня інноваційної культури передбачає: цілепокладання, визначення 

стратегій, цілей і завдань; пізнавально-інформаційний (знання, навички), 

ціннісно-мотиваційний (цінності, мотивація) та діяльнісний (дії, вчинки, 

операції, технології) зміст; організаційний складник (форми, методи, 

засоби, технології та способи взаємодії); результативний складник (модель 

результатів, рівні, критерії та методи їхнього аналізу та оцінки); складник 

корекції результатів (усунення недоліків, встановлення зворотного зв’язку, 

превентивні та корегуючі дії). Процесуальний аспект розвитку 

інноваційної культури містить такі етапи: зовнішній вплив; перехід 

зовнішніх впливів на внутрішні механізми становлення й розвитку 

інноваційної культури; прояв результату внутрішньої роботи в зовнішніх 

характеристиках (Долгова, Шумакова, 2009, с. 207). 

Цінними також є висновки В. Долгової та О. Шумакової про те, що 

центральною ланкою у формуванні інноваційної культури є розвиток 

мотиваційної сфери особистості, її потреб, бажань, прагнень, намірів. Усі 

мотиваційні структури вимагають свого задоволення, що спонукає особистість 
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до саморозвитку. Від того як сприймає та оцінює людина інновації, залежить не 

лише продуктивність, але й власне наявність самого процесу формування 

інноваційної культури (Долгова, Шумакова, 2009, с. 208). 

Ми погоджуємось і з висновками вчених про суттєву категоріальну 

різницю в термінах «розвиток» і «формування» інноваційної культури 

особистості. Як зазначають В. Долгова та О. Шумакова, відмінність процесів 

формування й розвитку полягають у їхній спрямованості: вектор формування 

спрямований «на», «ззовні», тоді як вектор розвитку йде «зсередини». Це, у 

свою чергу, актуалізує процеси саморозвитку особистості. На основі 

сформованих якостей особистої та нових потреб і прагнень до інновацій, 

нововведень, людина набуває здатності протистояти зовнішнім впливам та 

свідомо зайняти позицію інноватора. Ця позиція є своєрідним психологічним 

утворенням, який виникає в результаті синергії внутрішніх і зовнішніх 

факторів. Від особистостей і змісту цієї внутрішньої позиції як цілісного й 

системного утворення, залежать і реакції особистості на інновації. Більше 

того, досягнувши визначених результатів, людина починає прагнути до 

самонавчання, самовиховання й удосконалення власних сутнісних сил 

шляхом індивідуальної діяльності, навчання, гри, праці, спілкування. Таке 

прагнення є закономірним проявом розвитку, що виникає на певному етапі 

становлення інноваційної культури (Долгова, Шумакова, 2009, с. 208). 

Значним є внесок О. Шумакової в розкриття й осмислення психолого-

педагогічних засад формування інноваційної культури в системі професійної 

підготовки. Вчена аксіоматично розглядає інноваційну культуру як інваріанту 

та невід’ємний атрибут будь-якої діяльності суб’єкта. На її думку, зміст 

інноваційної культури становлять три складники: суб’єктно-діяльнісний, 

продуктивно-результативний та процесуально-технологічний. Суб’єктно-

діяльнісний зміст інноваційної культури виявляє її механізм формування на 

основі принципу «інтеріоризації-екстеріоризації». Рушійною силою освоєння 

інновацій є діалектична суперечність між усвідомленням застарілості 

стандартних і стереотипних форм професійної діяльності й гострою потребою 
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суб’єкта освітньо-професійної діяльності в модернізації та оновленні 

(Шумакова, 2008а, с. 278). Натомість продуктивно-результативний зміст 

інноваційної культури виявляє себе в системі показників рівня її сформованості. 

До них О. Шумакова відносить такі: сфера здібностей, ключовою з яких є 

креативність як здатність до творчої професійної діяльності, конструктивному й 

нестандартному мисленню та поведінці. Здібності також виявляються у 

здатності вибирати актуальні цілі, генерації та продукуванні множини нових 

ідей, усвідомленні особистістю себе як творчої індивідуальності; сфера мотивів, 

стійких смислових утворень, які можуть бути представленими мотивами 

самоствердження та самореалізації; сфера відповідальності як особливе 

відчуття необхідності власної співучасті у виробництві й поширенні інновацій; 

сфери компетентності та майстерності які виявляють себе в оволодінні 

фахівцем усіма видами й методиками професійної діяльності. Нарешті до 

процесуально-технологічного змісту інноваційної культури О. Шумакова 

відносить теоретичний (знання теорії інновацій і нововведень, мотиваційно-

ціннісне ставлення до інновацій), практичний (апробування професійних умінь, 

прояв індивідуальних способів професійної діяльності, реалізація 

новаторського й передового досвіду) та навчально-виробничий (оновлення 

індивідуально-професійної діяльності, реалізація власних професійних програм) 

етапи (Шумакова, 2008а, с. 279-282). 

Значну цінність для вивчення теми нашого дослідження становлять 

наукові висновки С. Григор’євої щодо шляхів і методики формування 

інноваційної культури вчителя в процесі професійної підготовки. 

Дослідницею зокрема було запропоновано концептуальну модель 

формування інноваційної культури особистості, яка становить собою 

інтегративне науково-теоретичне структурування процесу професійної 

підготовки здобувачів освіти, що побудований на основі цільового, 

змістового, процесуального та оціночно-результативного блоків. Вона 

структурно містить цілі, завдання, принципи функції, компоненти, освітнє 

середовище, чинники, діагностичний інструментарій, результати та критерії 
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ефективності цього процесу (Григорьева, 2011, с. 39). Важливе значення для 

теоретичного осмислення інноваційної культури становить її визначення, 

запропоноване С. Григор’євою. Дослідниця інноваційну культуру педагога 

розглядає як інтегральну якість особистості фахівця, характеризується 

наявністю складної динамічної системи необхідних професійних 

компетентностей та ціннісних орієнтацій особистості, що детермінують 

ефективність професійної діяльності в інноваційній сфері закладу освіти. 

Крім того, вчена виокремила професійні характеристики інноваційної 

культури особистості, з-поміж яких назвала знання щодо інноваційних 

технологій, усвідомлення цілей інноваційної діяльності; здібності до 

критичного аналізу власної інноваційної діяльності, критичне мислення, 

адекватність професійної самооцінки; високий рівень розвитку здатності 

бачити індивідуально-типологічні особливості здобувачів освіти та будувати 

відповідні інноваційні програми; здатність до пошуку й оцінки інновацій, 

розроблення, упровадження й використання інноваційних технологій у 

педагогічній діяльності; здатність до динамічної зміни стратегії власної 

професійної діяльності відповідно до соціокультурних вимог; здатність до 

особистісного та професійного зростання тощо (Григорьева, 2011, с. 40). 

В українському професійно-педагогічному дискурсі проблематика 

розвитку ІК керівника закладу освіти представлена в низці наукових студій 

таких учених, як В. Андрущенко (Андрущенко, 2004; Андрущенко, 

Губерський, 2008), Л. Ващенко (2006), Л. Губерський (Андрущенко, 

Губерський, 2008; Губерський, Кремень, Ільїн, 2011), Т. Гавлітіна (2016), 

Л. Даниленко (Даниленко, 2005; Даниленко, 2007; Даниленко, Карамушка, 

2003), Л. Дичківська (2004; 2013; 2015), В. Докучаєва (2007), 

В. Драгунова (2016), О. Ільків (2003), В. Кириленко (2013), 

К. Кириленко (2015), О. Козлова (Козлова, 1998; Козлова, 1999; Козлова, 

Миленкова, 2007), Л. Кравченко (2009), В. Кремень (Губерський, Кремень, 

Ільїн, 2011; Кремень, 2012), Ю. Лумкомська (2016), О. Мармаза (2014), 
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О. Марущенко (2004), А. Олійник (2008), О. Подзигун (2009), О. Попова 

(2001), В. Ягоднікова (2016) та ін. 

Вагомий внесок у вивчення теоретичних і методичних засад формування 

інноваційної культури майбутнього фахівця належить Л. Штефан (2013). 

Вченою було запропоновано визначення інноваційної культури професіонала як 

інтегрального особистісного новоутворення, яке, будучи складником 

інноваційного потенціалу, виявляється через спроможність особистості до 

інноваційної діяльності (Штефан, 2013, с. 14–15). Дослідниця розглянула 

гуманістичну й акмеологічну сутність інноваційної культури особистості та 

з’ясувала, що до структури інноваційної компетентності фахівця належить 

установчий, когнітивний, операційний та особистісний складники, які 

відображаються в процесуально-діяльнісній, творчій, валеологічній, 

дослідницько-рефлексивній та організаційно-впроваджувальній компетенціях 

(Штефан, 2013, с. 15). Крім того, Л. Штефан на основі структурного аналізу 

загальної, професійної та педагогічної культур у якості компонентів 

інноваційної культури було визначено спрямованість на інноваційну діяльність, 

інноваційну компетентність та інноваційну активність (Штефан, 2013, с. 375). 

Також учена звернула увагу на критерії спрямованості особистості до 

інноваційної діяльності (професійний інтерес, професійна потреба та 

професійне самовизначення), а також виявила показники інноваційної 

активності (сприйнятливість до інновацій, інтенсивність інноваційної 

діяльності, своєчасність застосування інновацій) (Штефан, 2013, с. 377). 

Педагогічні засади розвитку інноваційної культури фахівця подано в 

дослідженні К. Кириленко (Кириленко, 2015). Цінними для вивчення предмета 

дослідження є наукові висновки про організаційно-педагогічні умови 

формування досліджуваного феномену в закладах вищої освіти, зокрема: 

орієнтованість освітнього процесу на підвищення рівня загальної культури й 

морально-етичних якостей молоді; побудова інформаційного простору 

сучасного інноваційного соціокультурного знання, необхідного для розвитку 

інноваційного потенціалу майбутніх фахівців у межах синергетичної парадигми 
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фундаментальності освіти й науки; створення інноваційно-діяльнісного 

середовища, орієнтованого як на розвиток інноваційних знань та способу 

мислення, так і формування інноваційної особистості в цілому; формування 

позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення здобувача освіти до «нового», 

як запоруки постійного вдосконалення й самореалізації під час майбутньої 

професійної діяльності тощо (Кириленко, 2015, с. 15). Також К. Кириленко 

розроблено структурно-функціональну модель означеного процесу, у якій учена 

виокремлює такі складові: цільову (мета, завдання), методологічну (основні 

компоненти, функції інноваційної культури, концептуальні засади, ключові ідеї, 

дидактичні принципи), змістову (структурні компоненти змісту, програма 

тощо), операційну/поведінково-діяльнісну (дидактичний інструментарій, 

епістемологічні основи), технологічну (імплементація організаційно-

педагогічних умов) та емпіричну (педагогічний експеримент, експертна та 

діагностична оцінки) (Кириленко, 2017, с. 18). Вагоме значення, на наш погляд, 

становить і виокремлення К. Кириленко принципів розвитку інноваційної 

культури, зокрема: первинність цілого по відношенню до його частин, 

неадитивності, синергетичності, емерджентності, мультиплікативності, 

структурності, мобільності, альтернативності та спадкоємності (Кириленко, 

2015, с. 271). 

Наукове розроблення питань розвитку інноваційної культури 

професіонала, що працює в педагогічній сфері помітно зросло на початку 

ХХІ століття. В цей час світ побачили наукові доробки О. Ільків (2003), 

К. Кириленко (2015), С. Стрілець (2013), Л. Штефан (2013) та ін. Цінність 

наукового набутку названих дослідників, передусім, полягає в тому, що ними 

запропоновано методологічні та теоретичні основи формування інноваційної 

культури особистості фахівців, звернено увагу на необхідність 

гуманістичного й синергетичного підґрунтя інноваційної культури, 

визначено організаційно-педагогічні умови, зміст та методику її формування.  

Значні уточнення методики розвитку різних складників інноваційної 

культури представлено в наукових доробках О. Загребельної (2018), 
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К. Коновалової (2018), С. Колосової (2017) та ін. Дослідниці ведуть мову про 

формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти в 

процесі магістерської підготовки, аналізують шляхи розвитку 

індивідуального стилю професійної діяльності тощо. Окрему увагу 

дослідники звернули на методику формування громадянської 

компетентності, як необхідного складника цілісної особистості педагога-

інноватора. Це дослідження Ю. Ївженко (2017), М. Павленко (2015) та ін. 

Учені підкреслювали, що процес формування громадянської компетентності 

передбачає розвиток у напрямі глибокого розуміння суспільства й 

державотворчих процесів, а педагогічними умовами успішного розвитку 

громадянської позиції називали інтеріоризацію на етапі здобуття освіти 

громадянських цінностей через відповідне збагачення змісту навчальних 

дисциплін і забезпечення набуття студентами досвіду прояву громадянської 

позиції в різних видах суспільно корисної діяльності (Павленко, 2015). 

Аналізуючи дослідження, що присвячені формуванню інноваційної 

культури особистості, значним доповненням уважаємо наукові пошуки щодо 

педагогічних умов формування інноваційної культури закладу освіти загалом. 

У цьому контексті інтерес становлять, зокрема, висновки Л. Асадчих про те, що 

умови розвитку інноваційної культури повинні містити мотиваційно-ціннісний, 

суб’єктно-особистісний, змістово-технологічний та організаційно-

процесуальний складники, які забезпечують успішність реалізації всіх функцій 

інноваційної культури, зокрема ціннісної, мотиваційної, едукаційної, 

інтеграційної, комунікативної та інших (Асадчих, 2010, с. 10). 

Вивченню шляхів розвитку інноваційної культури педагогів присвятила 

своє дослідження Г. Сафарова. Вона, зокрема, виокремила та проаналізувала 

структурні компоненти інноваційної культури: інноваційна діяльність, 

інноваційне мислення, інноваційний розвиток (Сафарова, 2013, с. 9). Крім того, 

ми погоджуємося з висновками дослідниці про те, що необхідними умовами 

успішного формування інноваційної культури педагога є нормативна база; 

створення нових структур; розроблення програми формування інноваційної 
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культури; дидактико-методичне забезпечення курсів тощо (Сафарова, 2013, 

с. 10). Цінними, також, вважаємо уточнення Г. Сафарової про те, що 

інноваційна культура забезпечує спрямованість педагогів на нові ідеї, розвиває 

готовність і здатність підтримувати й реалізовувати інноваційні технології та 

методи освіти в навчальному процесі (Сафарова, 2013, с. 12). 

Дослідники звертають увагу на те, що розвиток інноваційної культури 

відповідає сутності педагогічних процесів. У той самий час підкреслюють 

важливість синтезу традицій та новацій у структурі інноваційної культури 

особистості, адже превалювання консерватизму веде до застою та 

відставання, а механічне нагромадження інновацій – до неприродного 

розриву з традицією та небезпечних експериментів (Загвязинский, Строкова, 

2011, с. 36). Більше того, дослідники звертають увагу й на те, що 

загромадження освітнього процесу надмірною бюрократією, постійними 

змінами та перевірками, все це також негативно впливає на розвиток 

інноватики в закладі освіти, відіграє деструктивну роль у формуванні 

інноваційної культури педагогів (Загвязинский, Григорьева, 2015, с. 188). 

Вагоме концептуально-теоретичне значення для дослідження методики 

розвитку ІК майбутнього керівника закладу освіти в процесі магістерської 

підготовки становлять суміжні наукові пошуки, що присвячені розвитку 

інноваційної культури у сфері державного управління та педагогічного 

менеджменту. У такому контексті окремо слід назвати студії М. Коновалової, 

яка, аналізуючи інноваційну культуру як принцип сучасної державної 

служби, підкреслювала, що саме державна політика відіграє провідну роль в 

інноваційному розвитку, а відтак, має ґрунтуватися на інноваційно-

культурному принципі організації та функціонування інноваційної культури 

особистості. Крім того, дослідницею звернено увагу на особливості розвитку 

інноваційної культури в сучасній державній службі України, названо її 

шляхи вдосконалення (Коновалова, 2014). 

Таким чином, актуальність наукового вивчення проблеми розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу середньої освіти у процесі 



130 
 

магістерської підготовки значно посилюється не лише очевидним суспільним і 

життєво необхідним потенціалом інновацій, але й спорадичністю, епізодичністю 

та несистемністю її дослідження в сучасному педагогічному пізнанні 

(див. Додаток Г). Науковцями не запропоновано цілісну модель розвитку нового 

керівника сучасного закладу освіти, який би мав високий рівень інноваційної 

культури. Поза увагою вчених залишається проблема кореляції сучасного рівня 

інновацій зі змістом навчання в закладах вищої освіти. Констатуємо відсутність 

досліджень, у яких би на основі низки сучасних методологічних підходів було 

вибудувано парадигму розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу освіти у процесі магістерської підготовки.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі проаналізовано теоретико-методологічні, поняттєво-

категоріальні засади та стан вивченості теми дослідження у сучасному соціо-

гуманітарному дискурсі.  

1. Запропоновано модель методології дослідження теоретичних і 

методичних засад розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки, у якій на філософському, загальнонауковому, 

конкретнонауковому та технологічному рівнях послідовно розкривається 

досліджуваний феномен. Їхній методологічний потенціал забезпечує необхідні 

теоретичні можливості для цілісного, наукового та актуального розв’язання 

поставлених у дисертації завдань. На філософському методологічному рівні 

висвітлено евристичні можливості діалектичної теорії, а також прослідковано 

низку принципів проведення науково-педагогічного пошуку. Загальнонауковий 

рівень методології охоплює теоретичні можливості системного й синергетичного 

методологічних підходів. На рівні конкретнонаукової методології розкрито 

методологічний потенціал професійно-педагогічного, антропологічного, 

соціокультурного, культурологічного, парадигмального, цивілізаційного, 

формаційного, аксіологічного, проблемного, тезаурусного, феноменологічного, 
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акмеологічного, праксеологічного та герменевтичного підходів, підкреслено 

важливість їхньої інтеграції та диверсифікації. Натомість на четвертому, 

технологічному рівні, представлено сукупність загальнотеоретичних, емпіричних 

та спеціальних методів, які уможливили здійснення таких важливих операцій, як 

емпіричний збір, теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів дослідження. 

Означена методологічна модель відповідає сформульованим у дисертації 

завданням, а також ураховує міждисциплінарний характер предмета 

дослідження. Окремо систематизовано фундаментальні положення сучасної 

теорії педагогічного пізнання, професійної педагогіки, здійснено наукові 

узагальнення щодо методики розвитку інноваційної культури особистості, 

ураховано положення основоположних документів національного та 

міжнародного рівнів, що регламентують розвиток інновацій та інноваційної 

діяльності. 

2. Розглянуто науково-теоретичні підходи дослідників до розуміння 

основних понять і категорій дисертації. Можна констатувати, що відповідна 

терміносистема не має уніфікованих та однозначних визначень, адже наукові 

підходи до розуміння інновацій, або ж культури складно перерахувати. У той 

самий час, сучасні тлумачення провідних категорій дослідження, що 

деталізовано в п. 3.3. дисертації, дають змогу запропонувати визначення ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО як динамічну та системну цілісність, що містить 

пізнавально-практичну, аксіологічно-рефлексивну та креативно-прогностичну 

складові та відображає готовність до вільного оперування знаннями, уміннями, 

навичками з обраної професії та характеризує здатність майбутнього керівника 

до вирішення управлінських завдань задля забезпечення 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти в ситуаціях 

невизначеності мінливих соціально-економічних та освітніх умов. 

У дисертації подано розвиток інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти як системно організований, 

відповідно забезпечний процес у магістерській підготовці, визначений 

потребами суспільства, держави і замовників освітніх послуг та 
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інституалізований, що ґрунтує взаємозв’язок і взаємозалежність складових 

інноваційної культури з етапами її розвитку, які корелюються зі змістом і 

педагогічно доцільними методичними системами професійної підготовки в 

закладі вищої освіти. 

3. Проаналізовано стан дослідженості теми дисертації у вітчизняному 

науковому дискурсі. Із огляду на міждисциплінарний характер предмету 

нашого дослідження, аналіз стану розробленості теми розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки здійснено у розрізі кількох 

гносеологічних дискурсів (філософсько-теоретичний, економічний, психолого-

педагогічний, професійно-педагогічний). Представники кожного із названих 

вимірів аналізу розвитку інноваційної культури аналізують окрему її складову, 

а їхнє узагальнення – дає змогу уявити стан розуміння в академічному пізнанні 

педагогічної природи розвитку інноваційної культури сучасної особистості. 

Водночас слід констатувати, що на сьогодні не відомо дослідження, у якому б 

на основі низки сучасних методологічних підходів, насамперед гуманістичного, 

синерґетичного та акмеологічного та інших було вибудувано парадигму 

розвитку ІК майбутнього керівника закладу освіти у процесі магістерської 

підготовки, що й вмотивовує пізнавальну та практико орієнтовану актуальність 

дисертації.  

Основний зміст першого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Козлов, 2016а; 2016б; 2016е; 2019г; 2016д; 2020а; Козлов, Рисіна, 

Михайличенко, 2019; Kozlov, 2018a; 2019b; 2019c; 2019d; 2019f; 2019l; 2019n; 

2020f; Kozlov, Rysina, 2016). 



133 
 

РОЗДІЛ 2 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Інноваційна культура майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти в зарубіжній теорії освіти 

 

На сучасному етапі заклад загальної середньої освіти є складною 

системою, що відчуває постійну напруженість між принципами академічної 

свободи й тиском, що визначається зовнішніми соціально-економічними 

факторами, які формують політику та, зрештою, інноваційну культуру. 

Підтримка конкурентного статусу закладу освіти на ринку освітніх послуг 

зумовлює необхідність у переході до моделі його інноваційного розвитку, що 

супроводжується модернізацією методів і оновленням форм управління 

сучасним закладом загальної середньої освіти шляхом утворення різних 

управлінських моделей. Тому виникає об’єктивна потреба в підготовці 

керівника нового типу, який відповідає сучасним вимогам і, насамперед, є 

носієм інноваційної культури. 

Актуальність означеної проблеми пояснює значний інтерес зарубіжних 

дослідників, які здійснюють численні спроби її розв’язання. Слід зауважити, 

що в зарубіжній науковій літературі поняття інноваційної культури 

розглядається з різних позицій. Такий концептуальний плюралізм 

пояснюється як різноманітністю поглядів науковців на поняття «культура», 

так і на поняття «інновації». Відповідно, здійснюючи аналіз наукової 

літератури ми сфокусували увагу на наукових статтях із проблем 

інноваційної культури, застосовуючи такі критерії пошуку: за базою даних; 

за ключовими словами; за датою публікації (див. рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Стратегія пошуку наукових джерел із проблеми дослідження в 

зарубіжному науковому дискурсі 

 

У процесі з’ясування стану розробленості проблеми ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО в зарубіжній науковій літературі ми обмежили стратегію 

пошуку англомовними науковими статтями, датованими 1980–2017 рр., що 

входили до таких базах даних, як EBSCO, ERIC, ResearchGate та Web of 

Science. Пошук наукових джерел здійснювався за такими ключовими 

словами: «культура» (culture), «інновація» (innovation), «інноваційна 

культура» (innovation culture, innovative culture, culture of innovation). 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що найбільш поширеними вимірами 

розгляду інноваційної культури є національний та організаційний.  

Організаційна культура розглядається зарубіжними дослідниками як 

основа організаційних систем, що створюється шляхом дотримання системи 

цінностей (Saffold, 1988), установлює обов’язкові принципи управління для 

працівників (Schein, 1992) і визначає спосіб, за яким організація здійснює свою 

діяльність (Barney, 1986). Вивчаючи вплив організаційної культури на інновації, 

Використання критеріїв 

включення та виключення 

Результат пошуку 

Межі пошуку 

Дата публікації Ключові слова База даних 

Визначення мети дослідження: з’ясування стану розробленості 

проблеми інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти в зарубіжній науковій літературі 
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Е. Мартінс та Ф. Тербланш (Martins, Terblanche, 2003) стверджували, що 

організаційна культура є критичним фактором успіху будь-якої установи, 

оскільки лежить в основі організаційних інновацій. Тому не випадково, що 

більшість наукових розвідок, відібраних нами для аналізу, стосується 

зазначеного рівня культури та її зв’язків з інноваціями. Попри той факт, що 

науковці фокусуються на різних аспектах інноваційної організаційної культури, 

однією з найбільш уживаних теоретичних моделей є «Рамкова конструкція 

конкуруючих цінностей» (Competing Value Framework) (Quinn, Rohrbaugh, 1983; 

Cameron, Quinn, 2006). Орієнтуючись на чотири типи культурних цінностей і 

норм (зокрема, ієрархічну культуру, кланову культуру, адхократичну культуру 

(культуру розвитку) та раціональну/ринкову культуру), «Рамкова конструкція 

конкуруючих цінностей» широко застосовується в емпіричних дослідженнях, 

що вивчають взаємозв’язок між організаційною культурою та інноваціями в 

різних контекстах. 

Крім висвітлених вище аспектів розгляду організаційної культури як 

незалежних змінних, що впливають на інноваційні продукти, науковці 

зосереджують увагу на інноваційно орієнтованій культурі (Brettel, Cleven, 2011) 

та культурі навчання (Škerlavaj, Song, Lee, 2010), що розглядаються як 

відповідні незалежні змінні, які впливають на результати інновацій. Далі 

вважаємо за доцільне розглянути окреслені змінні детальніше. 

Інноваційно орієнтована культура трактується як сукупність 

організаційних культурних цінностей, норм та артефактів, що підтримує 

інноваційність організації (Stock, Six, Zacharias, 2013). Як нематеріальний 

стратегічний ресурс, інноваційно орієнтована культура передбачає інновації, 

готовність ризикувати, майбутню орієнтацію на ринок, відкриту свідомість і 

навчання (Wang, Begley, Hui, Lee, 2012). У середовищі інноваційно орієнтованої 

культури організації часто інвестують у науково-дослідні (R&D – research and 

development) проєкти, що дозволяють талановитим працівникам упроваджувати 

нові ідеї для створення нових продуктів (Jassawalla, Sashittal, 2002; Miron, Erez, 

Naveh, 2004; Lee, Woo, Joshi, 2017), послуг, адміністративних і технологічних 
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інновацій (Kenny, Reedy, 2006; Lyons, Chatman, Joyce, 2007). Крім того, 

інноваційно орієнтована культура передбачає участь усіх членів організації та 

спільну відповідальність, на основі яких збільшується значення людського 

капіталу та прагнення члену організації до інновацій (Martín-de Castro, Delgado-

Verde, Navas-López, Cruz-González, 2013). Як свідчить аналіз зазначених 

наукових розвідок, інноваційно орієнтована культура може бути важливим 

організаційним інноваційним ресурсом, що сприяє зростанню та діяльності 

організації (Stock, Six, Zacharias, 2013).  

Інноваційна культура організації розглядається в зарубіжній науковій 

літературі як один із факторів, здатних стимулювати інноваційну поведінку 

серед членів організації. Оскільки йдеться про вплив на поведінку 

працівників, прийняття інновацій набуває фундаментальної цінності 

організації. На думку дослідників на чолі з Д. Мейер (Maier A., Olaru, 

Maier D., Marinescu, 2013), лідери повинні сприяти підвищенню 

інноваційності організаційної культури в установі, особисто брати участь у 

встановленні й упровадженні чітких і відповідних методів підтримки 

інновацій. Лідерство є особливо важливим у контексті інновацій, оскільки 

саме лідер формує бачення інновацій та поширює це бачення серед колег. 

Принагідно зауважимо, що викладене вище повною мірою стосується 

закладу загальної середньої освіти, ефективність діяльності якого, як і будь-

якої іншої організації, передбачає наявність сформованої інноваційної 

культури як її керівника, так і закладу в цілому. 

У цьому контексті заслуговує на увагу характеристика контексту 

інновацій, подана американськими дослідниками Х. Морріс та Б. Сетсером 

(Setser, Morris, 2015). Згідно з даною характеристикою, системи та організації 

через політику, лідерство, ресурси та процедури створюють контекст для 

інновацій, спрямований «згори-вниз», у той час як окремі працівники та 

групи працівників спрямовують інновації «знизу-вгору» (див. рис. 2.2). 

Науковці порівнюють таку взаємодію з екосистемою, у якій кожний елемент 

справляє вплив на інших і водночас зазнає впливу від них.  
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Рис. 2.2. Контекст інновацій (за Morris, Setser, 2015) 

Переходячи до розгляду поняття інноваційної культури, вважаємо за 

доцільне зауважити, що серед зарубіжних дослідників немає одностайності 

щодо його визначення. Різні автори зосереджуються на різних складових 

досліджуваного феномену, що відображено нами в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Компоненти інноваційної культури, виокремлені 

зарубіжними науковцями 

Автор Компоненти інноваційної культури 

Е. Мартінс, 

Ф. Тербланш (Martins, 

Terblanche, 2003) 

Структура, стратегія, механізми підтримки, поведінкові моделі 

та спілкування 

С. Добні (Dobni, 2008) Інноваційний намір, інфраструктура для підтримки інновацій, 

орієнтація на ринок та умови, що сприяють інноваціям 

П. Маклафлін, 

Дж. Бесант, П. Смарт 

(McLaughlin, Bessant, 

Smart, 2008) 

1. Цінності (ріст/розвиток, зовнішня впевненість, 

свобода/широта, ставлення до ризику, внутрішня впевненість) 

2. Інструменти (чіткі цілі, інфраструктура компанії, зовнішня 

перспектива, конституція команди) 

Організації 

Головний агент змін, 

можуть забороняти або 

просувати інновації 

Групи 

Об’єднання інноваторів, 

які працюють як без 

підтримки організації, так 

і представляючи її 

інтереси 

Особистості 

Працюють самостійно, часто без 

взаємодії з іншими 

інноваторами, експериментуючи 

в безпосередньому контексті 

(наприклад, класній кімнаті) 

Системи 

Широке коло організацій, 

що сприяють розвиткові 

інновацій або стримують 

їх 
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Продовження табл. 2.1 

Дж. Тідд, Дж. Бессант 

(Tidd, Bessant, 2009) 

Свобода/толерантність, орієнтація на ризик, зростання/розвиток, 

внутрішня й зовнішня впевненість, зовнішня перспектива, чіткі 

цілі, командна інфраструктура 

А. Асмаві, А. Мохан 

(Asmawi, Mohan, 2011) 

1. Командна робота та обмін знаннями, делегування й визнання, 

науково-дослідна робота (перешкоди), ризикованість, орієнтація на 

клієнта, структура соціальної мережі  

2. Цінності, поведінка, клімат, ресурси, процеси та сприйняття успіху 

М. Бреттел, Н. Клевен 

(Brettel, Cleven, 2011) 

Орієнтація на технологічні інновації та знання, готовність 

ризикувати та орієнтація на ринок 

К. Бейдер, Л. Ванбрант, 

Е. Енкель (Bader, 

Vanbrabant, Enkel, 2014) 

Ринкова орієнтація, організаційне навчання, відкритість до нових 

рішень, технології, ринків, ризикованість і толерантність до невдач 

Е. Дайгулу, Е. Озерен, 

Д. Багіран, А. Аполоні, 

М. Мавісу (Duygulu, 

Ozeren, Bagiran, 

Appolloni, Mavisu, 2015) 

Обмін знаннями й відкрита комунікація, навчання та соціальний 

розвиток, мережі та зовнішнє співробітництво, виділення 

вільного часу, толерантність до помилок, системи винагород та 

заохочень, управління відмінностями, командна робота 

Т. Бакович, А. Кауріч, 

П. Пері (Baković, Kaurić, 

Perry, 2016) 

Автономія/свобода, канібалізм, проактивність, припущення 

можливості ризику 

У контексті нашої наукової розвідки заслуговує на увагу характеристика 

ключових аспектів інноваційної культури, що відрізняють високоінноваційні 

організації, подана Л. Маєр (Maher, 2014). Означені ключові положення 

становлять основу, яка може бути використана лідерами для оцінки та 

зміцнення інноваційної культури в межах та між організаціями: 

 готовність до ризику – передбачає, що працівники повинні мати відчуття, 

що вони можуть випробувати нові ідеї, не побоюючись, що нереалізована 

ідея потягне за собою негативні наслідки; керівники інноваційних 

організацій повинні бути більше зацікавлені в навчанні «на помилках», а не 

карати працівників за необдумані ідеї – краще, коли помилки робляться під 

час реалізації ідеї, а не тоді, коли помилок немає, тому що немає ідей;  

 ресурси – розвиткові інновацій сприяє підтримка з боку керівника та 

незалежність у діях, коли працівники розробляють інноваційні ідеї, а 

також можуть використовувати фінансові ресурси для підтримки 

інноваційних процесів;  

 знання є основним ресурсом для інновацій; створенню кращих умов для 

інновацій сприяє систематичний збір інформації як усередині організації, так 

і зовні, а також широкий доступ до інформації всіх працівників організації;  
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 цілі – як свідчать результати аналізу наукової літератури, цілі можуть 

фактично сприяти інноваціям; лідери організації повинні дати чіткий 

сигнал, що інновації є необхідними, установлюючи амбітні цілі в різних 

областях та створюючи вмотивовані команди для пошуку шляхів 

реалізації бачення організації;  

 винагороди – підтримка інновацій полягає у використанні символів і 

ритуалів, головною метою яких є виявлення інноваційної поведінки й 

підвищення внутрішньої індивідуалізованої мотивації окремих працівників;  

 інструменти – в організаціях, що мають високу ефективність у 

виробленні й упровадженні інновацій, які є продуктом цільового 

використання практичних інструментів; керівники повинні розвивати 

потенціал і здібності працівників, які володіють методами творчого 

мислення, управління та втілення ідей;  

 взаємодія – даний аспект стосується моделей взаємодії всередині 

організації; незаперечним є факт, що інноваційні ідеї рідко є продуктом 

самотнього генія, а тому важливою для розвитку інновацій є побудова 

середовища для співпраці, прийняття різних способів мислення, різних 

поглядів (Maher, 2014). 

Наступною незалежною змінною, що впливає на розвиток інновацій, як 

свідчить аналіз наукових розвідок зарубіжних учених, є культура навчання. 

Незаперечним є факт, що навчання відіграє вирішальну роль у розвиткові 

інновацій. М. Шкерлавай, Дж. Сонг та Й. Лі (Škerlavaj, Song, Lee, 2010) 

наголошують, що організаційна культура навчання складається з трьох 

конструктів: отримання інформації, інтерпретація інформації та поведінкові 

й когнітивні зміни. Означені конструкти підтримують систематичні заходи, 

спрямовані на досягнення вищого рівня навчання в організації, створюючи 

тим самим відповідний клімат щодо передачі знань і створення й 

упровадження інновацій (Bates, Khasawneh, 2005). 

Крім того, культура навчання підтримує позитивний зв’язок між 

трансформаційним лідерством та груповою творчістю, і цей зв’язок є 
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сильнішим для організації, що характеризуються сильною культурою 

навчання (Phipps, Prieto, Verma, 2012). Слід зауважити, що зарубіжні вчені 

фокусуються, насамперед, на позитивному зв’язку між культурою навчання 

та інноваціями. Однак, у процесі побудови організації, що навчається, 

дослідження мають бути спрямовані на пошук рішень у розв’язанні низки 

проблем: відповідність змінам у бізнес середовищі, підвищення ефективності 

технологій навчання та організації навчальної інфраструктури; перетворення 

прихованого знання на практичну інновацію через культуру навчання тощо. 

Характеризуючи таку незалежну змінну, як адхократична культура, 

зауважимо, що зарубіжні вчені, як правило, ототожнюють її з культурою 

розвитку, оскільки в їх основу покладено спільні цінності. Науковці виділяють 

такі риси адхократичної культури/культури розвитку, як орієнтація на 

майбутнє, готовність до ризику (Ahmed, 1998), гнучкість (Kitchell, 1995), 

відкритість, винагорода за зміни (Ruvio, Shoham, Vigoda‐ Gadot, Schwabsky, 

2014) та організаційне навчання (Liao, Hu, Chen, Lin, 2015). Наявність 

зазначених характеристик дозволяють організації адаптувати нове середовище 

та об’єднати критичні ресурси для участі в інноваційних і творчих проєктах. 

Більше того, культура розвитку також виступає модератором між стратегічним 

управлінням людськими ресурсами та інноваціями. Як наголошують Л. Вай, 

Дж. Ліу та Н. Герндон, стратегічне управління людськими ресурсами справляє 

позитивний вплив на розвиток інноваційного продукту, і вплив є сильнішим 

саме в організаціях із сильною культурою розвитку (Wei, Liu, Herndon, 2011). 

Отже, організація із сильною адхократичною культурою/культурою розвитку є 

більш чутливою до інновацій та створення нових продуктів. Разом із тим, поки 

що дослідники не дійшли згоди щодо того, наскільки культура розвитку 

відповідає баченню та стратегії певної організації, оскільки вона протиставляє 

власні задачі та виклики певного часу. Основна причина такої невідповідності 

полягає в тому, що організація, яка характеризується адхократичною 

культурою, повинна віддавати перевагу гнучкості, щоб у процесі розвитку в 

майбутньому вона могла легко враховувати потенційні фактори ризику й 
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відсутність маркетингових досліджень. Ці фактори можуть зменшити 

можливості управління ризиками. Як наслідок, організації можуть стикнутися з 

операційними труднощами, коли зіткнуться з невизначеними подіями. 

На відміну від культури розвитку, ієрархічна культура характеризується 

формалізованим та структурованим місцем роботи, підкреслюючи стабільність, 

передбачуваність та ефективність (Cameron, Quinn, 2006). В ієрархічній 

культурі організація наполягає на внутрішньому контролі. Однак, таке 

внутрішньо орієнтоване управління та практика можуть зменшити 

стимулювання зовнішньої ідеї, збір інформації, організаційне навчання і, таким 

чином, завдати шкоди інноваціям (Büschgens, Bausch, Balkin, 2013). 

Погоджуючись із думкою зарубіжних дослідників, зауважимо, що ієрархічна 

культура не сприяє розвиткові інновацій, а тому організаціям потрібно уникати 

ієрархічних культур. Разом із тим, такі позитивні риси ієрархічної культури, як 

чітка комунікація з працівниками, за допомогою якої останні отримують 

інформацію про свої обов’язки та цілі організації, а також вчасно звітують про 

свою роботу безпосередньому керівнику, є невід’ємною характеристикою 

процесу управління будь-якою організацією, зокрема й закладом освіти. 

Кланова культура, як правило, передбачає наявність дружньої 

атмосфери в організації, де члени колективу можуть легко обмінюватися 

своїми ідеями. Організація з клановою культурою зазвичай підкреслює 

довгострокову вигоду, високу згуртованість та моральний дух, розвиток 

особистості та її участь у процесі прийняття рішень (Cameron, Quinn, 2006; 

Hurley, 1995). Установлено, що чим сильніше культура підкреслює важливість 

кожного працівника та його кар’єрний розвиток, відкритість процесу 

ухвалення рішень і участь у ньому, тим вищою буде інноваційність 

організації. Крім того, як зазначають Г. Барчак, Ф. Ласск та Дж. Малкі 

(Barczak, Lassk, Mulki, 2010), розвиткові довірі в команді сприяє емоційний 

інтелект команди. Довіра, у свою чергу, підвищує рівень творчості колективу. 

З цієї причини, необхідною є побудова в організації атмосфери гармонійної 

міжособистісної взаємодії, що заохочує працівників працювати разом для 
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досягнення довгострокових спільних цілей (Barczak, Lassk, Mulki, 2010). До 

недоліків означеного виду інноваційної культури дослідники відносять той 

факт, що в такій організації працівники можуть надто перейматися 

підтримкою групової гармонії, не враховуючи статус організації. 

В основу раціональної/ринкової культури покладено цінності 

зовнішнього контролю; ринкова культура підкреслює 

конкурентоспроможність, спрямованість на досягнення цілей та обмін 

довкіллям. Незважаючи на те, що раціональна культура фокусується на 

пріоритеті зовнішніх чинників у розвиткові інновацій, організації з 

раціональною культурою продовжують підвищувати ступінь інноваційності в 

організації (Demirci, 2013).  

Отже, можемо констатувати, що подані зарубіжними дослідниками 

характеристики ІК є важливими для вивчення майбутніми керівниками ЗЗСО 

у процесі магістерської підготовки. 

Н. Мартінс (Martins, 1987) окреслює детермінанти культур, що 

сприяють розвиткові інноваційності та креативності в організаціях, а саме: 

 стратегія – зумовлена індивідуальним розумінням і привласненням 

місії та бачення, а також цілями й завданнями; 

 структура – відображає організаційні цінності, як-от: гнучкість, свобода, 

спільна робота, швидкість ухвалення рішень, розширення прав і 

можливостей та робота в команді, виступають фасилітаторами інновацій; 

 механізми підтримки – винагорода за певні дії, використання 

інформаційних технологій у процесах і практиці управління людьми, 

що також можуть посилити інновації та творчість; 

 інноваційна поведінка – управління помилками, заохочення нової 

генерації ідей, справедлива оцінка ідеї, підтримка зацікавленості, 

готовність ризикувати, експериментувати, знижений контроль, 

заохочення конкуренції, позитивне ставлення до змін, толерантність та 

конструктивне управління конфліктами й конструктивне протистояння; 

 комунікація – відкрита, прозора й заснована на довірі. 
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Нам імпонує комплексна модель інноваційної культури, розроблена 

Дж. Нараньо-Валенсія та Г. Калдерон-Хернандес (Naranjo-Valencia, Calderon-

Hernández, 2018). Елементи, що складають зазначену модель, розділені 

авторами на п’ять категорій і чотири рівні. 

Перший рівень охоплює детермінанти культури, що визначають або 

породжують певний тип культури. До детермінант розвитку інноваційної 

культури Дж. Нараньо-Валенсія та Г. Калдерон-Хернандес відносять: 

стратегію, структуру, лідерство, метрику та середовище.  

На другому рівні дослідники позиціонують сутність культури або риси 

культури. Ця категорія визначає зміст культури. На цьому ж рівні 

включаються дві додаткові категорії, які хоча і не є, на думку авторів моделі, 

детермінантами культури як такої, але справляють на неї коригувальний 

вплив: управлінські компетентності та організаційні можливості. Іншими 

словами, щоб ці компетентності й можливості укорінилися в сутності 

організації, необхідно розвивати певні специфічні культурні риси. 

Учені вважають надзвичайно важливим розвиток таких управлінських 

компетентностей для моделі інноваційної культури: здатність до комунікації, 

уміння працювати в команді, терпимість до помилок, здатність до управління 

конфліктами, навички прийняття рішень, простота, спритність і вміння 

розставляти пріоритети. До організаційних можливостей Дж. Нараньо-Валенсія 

та Г. Калдерон-Хернандес відносять: амбіційність, орієнтація на споживача та 

ринок, швидкість, партнерство, виконання, адаптованість та підприємницьку 

спрямованість. Відповідно, дослідники виділяють такі риси інноваційної 

культури, як: свобода, готовність ризикувати, відданість і довіра, розумова 

гнучкість, конфронтація, прийняття різноманітності, цікавість, асоціативність і 

повага (Naranjo-Valencia, Calderon-Hernández, 2018). 

На третьому рівні, як наслідок існування певних рис інноваційної 

культури, поведінкових ролей або інноваційної поведінки, відображаються 

етапи розвитку інновацій: генерування ідеї (винахідники), просування ідеї 

(чемпіони) та її розроблення (реалізатори). 
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Останній рівень охоплює результати інноваційної культури. Вони 

можуть бути у формі безперервних чи руйнівних, технологічних (продукт чи 

процес), організаційних чи маркетингових інновацій (див. рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Комплексна модель інноваційної культури (за Дж. Нараньо-

Валенсія та Г. Калдерон-Хернандес) 

Вважаємо за доцільне також звернути увагу на основні характеристики 

моделі, зокрема: 

 причинно-наслідкові та пристосувальні відносини як між різними 

рівнями, так і всередині них; 

 різницю між індивідуальними та організаційними перспективами; 

 можливість застосування моделі як для окремої особистості (у 

контексті нашого дослідження – майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти), так і організації в цілому; 

 покращення розуміння різних елементів інноваційної культури – 

детермінант культури, культурних особливостей, управлінських 
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компетентностей, організаційних можливостей та поведінкових ролей – 

настільки, наскільки вона їх розмежовує й визначає їх конотацію, 

залежно від категорії моделі, до якої вони належать у межах моделі 

(Naranjo-Valencia, Calderon-Hernández, 2018). 

Слід зауважити, що аналізовані вище наукові розвідки стосувалися 

інноваційної культури організації в цілому, вони можуть виступати 

теоретико-методологічним підґрунтям дослідження проблеми інноваційної 

культури в зарубіжному науковому дискурсі. Окреме місце серед праць 

зарубіжних науковців посідають дослідження, присвячені розвиткові 

інноваційної культури закладів освіти та їх працівників.  

Зокрема, інноваційну культуру ЗВО крізь призму орієнтації на цілі та 

інновації в ухваленні рішень, структурованого керівництва, підтримуючого 

лідерства, спільного розподілу повноважень та співпраці між членами 

колективу розглядають Чен Жу та Надін Енгельс. Орієнтація на цілі відображає, 

наскільки чітко сформульована мета розвитку ЗВО. Орієнтація на інновації 

свідчить, наскільки ЗВО демонструє відкрите ставлення до освітніх інновацій. 

Участь у прийнятті рішень відображає те, якою мірою члени колективу закладу 

вищої освіти можуть брати участь у процесі змін та інновацій. Структуроване 

керівництво характеризує, наскільки чіткі інструкції та положення створюються 

в закладі. Підтримуюче лідерство відображає ступінь підтримки викладання та 

навчання, що здійснюється в ЗВО. Спільне бачення демонструє, наскільки 

члени на різних рівнях діляться своїм баченням із закладом вищої освіти. 

Співпраця між членами відображає, наскільки плідною є співпраця між 

членами колективу ЗВО. Аналіз виокремлених складових дозволяє, на думку 

авторів, оцінити рівень інноваційної культури закладу (Zhu, Engels, 2014). 

Досліджуючи інноваційну культуру школи, Х. Рашид, М. М. Хуссейн та 

А. Надім характеризують означений феномен через спільні переконання, 

цінності, норми, стандарти, очікування, стратегію курикулуму, спільну 

навчальну діяльність, сфокусованість на навчальних програмах, навчальну 

політику, ритуали та процеси ухвалення рішень серед членів даної організації. 
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Автори виділяють в інноваційній культурі школи два виміри: академічний та 

ко-академічний. Академічний вимір стосується інноваційної культури класу, а 

ко-академічний – культури закладу загальної середньої освіти в цілому. 

Інноваційна культура класу повинна базуватися на практичному навчанні та 

креативності. Загальна інноваційна культура закладу має також базуватися на 

співпраці, заохоченні та добрих міжособистісних відносинах. Надзвичайно 

важливими в цьому контексті є відносини між лідером (керівником) закладу 

освіти та членами колективу. Незаперечним є факт, що відносини між членами 

колективу закладу освіти також повинні бути здоровими. Керівник закладу 

загальної середньої освіти також відіграє роль лідера, який залучає до 

інноваційного процесу вчителів, інший персонал закладу, батьків та учнів, але 

при цьому враховує думку кожного учасника процесу прийняття рішень, 

закладаючи, тим самим, основу розподіленого керівництва. Під розподіленим 

лідерством дослідники розуміють розподіл відповідальності за лідерство в 

межах організації. Це допомагає розвинути безліч лідерів, орієнтованих на 

навчання, які наполегливо працюють з метою підвищення якості викладання, 

навчання й результатів навчання учнів (Rashid, Hussain, Nadeem, 2011). 

Х. Рашид, М. М. Хуссейн та А. Надім акцентують також на 

необхідності організації ефективної взаємодії вчителя та учнів, що сприяє 

розвиткові інноваційної культури закладу освіти. Відповідно, для організації 

такої взаємодії керівник закладу загальної середньої освіти повинен володіти 

професійною етикою, мати відповідні риси характеру, управлінську 

компетентність (Rashid, Hussain, Nadeem, 2011). 

Роль керівника закладу загальної середньої освіти в розвиткові 

інноваційної культури стала предметом експериментального дослідження 

(Engels, Hotton, Devos, Bouckenooghe, Aelterman, 2008), у якому 

проаналізовано діяльність 46 шкіл із метою створення портрету керівника 

закладу загальної середньої освіти з позитивною інноваційною культурою.  

В означеному дослідженні рівень інноваційної культури школи 

характеризувався за такими критеріями:  
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 орієнтація на цілі – ступінь чіткості формулювання та спільного 

бачення школи членами колективу;  

 участь у прийнятті рішень – ступінь участі вчителів у прийнятті рішень 

у школі;  

 інноваційність – ступінь відкритого ставлення вчителів до змін; 

 лідерство – ступінь сприйняття вчителями директора як особи, яка 

займається підтримкою та/або структуруванням поведінки;  

 співпраця між учителями – рівень формальних та неформальних стосунків 

у закладі освіти (Engels, Hotton, Devos, Bouckenooghe, Aelterman, 2008). 

Опитування вчителів та директорів шкіл (загальною кількістю 700 осіб) 

дозволило авторам визначити особистісні, контекстуальні та випадкові 

(умовні) чинники, що впливають на добробут керівника закладу загальної 

середньої освіти та його поведінку.  

Слід зауважити, що добробут (well-being) керівника закладу загальної 

середньої освіти в більшості досліджень розглядається в негативному контексті, 

при цьому увага акцентується на стресі та професійному вигоранні (Green, 

Malcolm, Greenwood, Small, Murphy, 2001). Натомість Н. Енгельс, Г. Хоттон, 

Г. Девос та ін. (Engels, Hotton, Devos, Bouckenooghe, Aelterman, 2008) у своєму 

дослідженні фокусуються як на негативних, так і на позитивних сторонах 

добробуту. Позитивна сторона добробуту включає задоволеність і захоплення 

роботою. Задоволеність роботою може бути визначена як афективна реакція, 

що є результатом порівняння реальних результатів людини з бажаними, 

очікуваними або заслуженими (Wanous, Lawler, 1972). Відповідно до теорії 

задоволення Е. Лоулера, загальне задоволення від роботи є сукупністю почуттів 

задоволення від комплексу умов, що включають робоче навантаження, умови 

роботи, професійні стосунки, зарплата, статус та престиж тощо. Захоплення 

роботою, на думку вчених (Engels, Hotton, Devos, Bouckenooghe, Aelterman, 

2008), виходить за межі цього аспекту. Відповідно, захоплення роботою 

визначається як позитивний стан, що виникає в процесі виконання роботи й 

характеризується енергійністю, відданістю та зануренням (Schaufeli, Van 
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Dierendonck, 2000). Професійне вигорання, у свою чергу, розглядається 

авторами як негативна протилежність захопленню роботою. Професійне 

вигорання найчастіше виникає у працівників таких сфер, як освіта, соціальна 

робота та медицина. Згідно з С. Маслахом та С. Джексоном (Maslach, Jackson, 

1986), синдром професійного вигорання має три виміри: емоційне виснаження, 

цинізм та відсутність особистого досягнення. Через посилене почуття 

емоційного виснаження працівники відчувають, що вони вже не в змозі 

вкладати емоційну енергію в роботу. Як наслідок, у працівника розвивається 

цинічне ставлення до своїх клієнтів і важливості їх роботи та/або незадоволення 

власними досягненнями на роботі. 

Професійну поведінку керівника закладу загальної середньої освіти 

вчені аналізують за такими критеріями:  

 бажані й визначені компоненти завдань;  

 стиль керівництва;  

 стиль прийняття рішень;  

 тайм-менеджмент. 

Розглядаючи критерій професійної поведінки керівника закладу загальної 

середньої освіти, що стосується його управлінських завдань, дослідники 

виокремлюють такі їх групи: 1) завдання, пов’язані з правилами, нормативними 

засадами та адмініструванням; 2) завдання, пов’язані зі змістовими засадами; 

3) завдання, пов’язані з управлінням людськими ресурсами.  

У цьому контексті Г. Девос (Devos, 2000) виокремлює низку стилів 

лідерства керівників закладів освіти залежно від завдань, на які вони 

орієнтуються, а саме:  

 бюрократичний лідер, який керує школою без будь-якої конкретної чи 

чіткої місії. Найважливішим завданням такого керівника є 

продовження справи та виконання адміністративних вимог. Тому 

бюрократичні лідери приділяють більшу частину свого часу правилам, 

регламентам і оформленню документів;  
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 менеджер, який турбується про управління фінансами, людськими 

ресурсами, навчальні програми та результати діяльності, імідж школи й 

зовнішні відносини. Більшість менеджерів є динамічними та працюють 

в інтересах школи;  

 освітній лідер, який вважає за краще зосередитися на питаннях освіти 

та учнях. Освітній лідер опікується добробутом учнів у школі та 

приділяє досить багато часу інноваціям в освіті, методам навчання, 

політиці консультування учнів тощо. Саме з цим типом лідера Г. Девос 

пов’язує позитивну інноваційну культуру школи (Devos, 2000). 

Переходячи до розгляду такого критерію професійної поведінки 

керівника закладу загальної середньої освіти, як стиль керівництва, зазначимо, 

що в зарубіжному науковому дискурсі стилю керівництва та лідерства 

присвячено широке коло наукових розвідок. Заслуговує на увагу позиція 

Г. Девоса щодо характеристик ефективного інноваційного лідера, який 

наголошує на поєднанні контролю та передбачуваності дій керівника закладу 

освіти, характерних для авторитарного стилю, та фасилітаторського стилю, що 

передбачає надання підтримки та підвищення мотивації працівників до 

діяльності. З одного боку, керівники закладів освіти повинні формулювати чітке 

бачення, ухвалювати (іноді важкі) рішення та встановлювати високі стандарти 

ефективності діяльності вчителів. З іншого боку, ефективні лідери повинні 

підтримувати вчителів, заохочувати їхню участь у прийнятті рішень, 

стимулювати співпрацю та являти собою позитивний приклад (Devos, 2000). 

Отже, можемо констатувати, що зарубіжні науковці вже протягом 

тривалого часу досліджують широке коло проблем, пов’язаних із розвитком 

інноваційної культури як на глобальному та національному рівнях, так на 

інституційному та індивідуальному. У контексті нашого дослідження на 

особливу увагу заслуговують наукові розвідки зарубіжних учених, 

присвячені інноваційній культурі керівника закладу освіти, які стануть 

предметом розгляду в наступному підрозділі. 
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2.2. Сутність і структура інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти в зарубіжному науковому 

дискурсі 

 

Узагальнюючи наукові підходи до аналізу поняття «інноваційна 

культура», наведені в зарубіжній літературі, можна визначити три рівня: 

 Макрорівень: інноваційна культура суспільства; 

 Мезорівень: інноваційна культура установи; 

 Мікрорівень або індивідуальний рівень: інноваційна культура 

(професійна культура) особистості. 

Інноваційна культура особистості залежить від стану інноваційної 

культури суспільства, який, у свою чергу, разом із політичними, 

економічними, соціальними та іншими факторами, істотно впливає на 

інноваційний клімат та ефективність здійснення інноваційної діяльності 

установи. На національному рівні інноваційна культура – це культура, яка 

забезпечує середовище, що підтримує креативне мислення й активні спроби 

отримувати економічні та соціальні вигоди від застосування знань і при 

цьому створювати нові або вдосконалені продукти, послуги або 

процеси (Ezell, Marxgut, 2015, с. 162). Здорова інноваційна культура 

забезпечує спільний набір цінностей і взаємодоповнюючих переконань про 

важливість інновацій, а також комплексну модель поведінки, що стимулює 

проведення наукових досліджень і впровадження інновацій. Інноваційна 

культура на рівні держави передбачає розробку національних інноваційних 

стратегій, що забезпечують взаємозв’язок науки, технології, інновації, 

економічного зростання та зростання зайнятості, фактично створюючи 

програму дій, спрямованих на пошук нових конкурентних можливостей і 

формування нового потенціалу успішної інноваційної економічної 

діяльності (Mote, 2013, с. 166). У процесі обґрунтування теоретичних основ 

концепції «інноваційна культура», Т. Віланд розглядає інноваційну культуру 

як низку інститутів (формальних і неформальних норм і цінностей), що 
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здійснюють істотний вплив на спосіб реагування суб’єктів, які беруть участь 

в інноваційному процесі, на економічні й технологічні проблеми, та 

забезпечують такі суб’єкти стратегіями вирішення проблемних 

ситуацій (Wieland, 2004, с. 10). 

Інноваційна культура на національному рівні має такі основні 

характеристики:  

 високий рівень індивідуалізму; 

 готовність до ризику;  

 готовність приймати зміни; 

 довгострокова орієнтація; 

 низький рівень дистанції влади/ієрархії; 

 слабке уникнення невизначеності; 

 відкритість до нової інформації; 

 важливе значення освіти й науки (Differences, 2008, с. 9). 

Під інноваційною культурою організації мають на увазі виробниче 

середовище, що створюється керівниками з метою розвитку нестандартного 

мислення та застосування його методів (TechTarget). К. Добні визначає 

інноваційну культуру як складний, багатовимірний феномен, що включає в 

себе чотири основні виміри: прагнення до інновацій, інфраструктуру для 

підтримки інновацій, поведінку на операційному рівні з метою впливу на 

формування ринкової та ціннісної орієнтації, та умови здійснення 

інноваційної діяльності (Dobni, 2008, с. 540). Дж. Хофстед стверджує, що 

інноваційну культуру слід розглядати з точки зору ставлення до інновацій, 

технологій, обміну знаннями, підприємницької діяльності, бізнесу, 

невизначеності та пов’язаною з цим поведінкою та історичною траєкторією 

розвитку (Hofstede, 2001). 

Таким чином, ключовим компонентом інноваційної культури 

організації або суспільства є не лише рівень креативності такої установи або 

такого суспільства, яке здатне забезпечити формування уявлення, розробку 
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та комерціалізацію нових технологій, продуктів або послуг, але й спосіб 

реагування на зміни та пристосування до них, виявлення готовності йти на 

ризик, а також ступінь готовності громадян суспільства або персоналу 

установи оцінити ймовірні наслідки науково-технічного прогресу (Ezell, 

Marxgut, 2015, с. 159). 

Згідно з Деном Моутом, ефективна інноваційна культура на 

організаційному рівні має сім основних характеристик: 

 наявність сильного та ефективного керівництва, що прагне до інновацій;  

 мінімальний ступінь ієрархії в прийнятті рішень;  

 надання основного значення результатам роботи, оформленню звітних 

матеріалів і практичній реалізації;  

 виявлення й оцінка по достоїнству самобутніх талантів і підприємливості;  

 підтримка креативних ідей і нетрадиційних методів їх реалізації; 

 забезпечення швидкої зміни та оперативного реагування на таку зміну; 

 готовність до можливих невдач (Mote, 2013). 

Констатуємо, що більшість існуючих досліджень формування 

інноваційної культури зосереджена на інституційному рівні, і лише в 

небагатьох наукових працях основна увага приділяється безпосередньо 

процесам, за допомогою яких відбувається вплив індивідуальних та 

контекстуальних факторів на формування інноваційної культури на 

індивідуальному рівні. У межах нашого дослідження цінність становлять 

саме наукові розвідки, присвячені індивідуальному рівню інноваційної 

культури, згідно з якими інноваційна культура віддзеркалює ціннісні 

орієнтації особистості, зафіксовані в мотивах, знаннях, уміннях, навичках, 

способах і нормах поведінки (Dialogue, 2003, c. 68). Інноваційна культура 

трактується як вираження індивідуальних цінностей, поглядів, очікувань, 

поведінки, норм, правил, навіть способу мислення, що проявляються 

безпосередньо в процесі здійснення інноваційної діяльності через 

креативність, підприємливість та інноваційність (The First Action, 1996). 
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Інноваційна культура керівника дефініціюється як процес створення 

сприятливих для інноваційного розвитку й активізації інноваційних 

процесів умов, окреслення функціональних обов’язків, конструювання 

структури ухвалення інноваційних рішень, побудови фізичного простору, 

налагодження партнерства, створення мереж і активізацію ресурсів, що 

підтримують інноваційну діяльність та інноваційне мислення (Porter-

O’Grady, Malloch, 2010, c. 41). Д. Аджей розглядає інноваційну культуру 

керівника в єдності різних стилів управління задля здійснення впливу на 

співробітників установи з метою продукування креативних ідей, 

вироблення інноваційних продуктів, надання інноваційних послуг та 

ухвалення інноваційних рішень (Adjei, 2013, c. 103). 

Джон Картер пропонує такі риси інноваційної культури:  

 інвестування в людський капітал;  

 готовість іти на ризик і сприймати невдачі; 

 застосування наукових методів дослідження;  

 цінування довіри;  

 наявність обґрунтованих, діаметрально протилежних точок зору; 

 політичні обмеження; 

 перенесення основного акценту на професійну складову 

компетентності особистості (Mote, 2013, с. 160). 

Інноваційна культура в цілому розглядається як гіпотетичний 

конструкт. Згідно з Дж. Ульджином, інноваційна культура є взаємодією між 

професійною, корпоративною та національною культурами. Дане визначення 

інноваційної культури відображає організаційний аспект. Автор зазначає, що 

інноваційна культура є динамічним утворенням, що знаходить своє 

відображення в інноваційній поведінці особистості (Uljin, 2003). 

К. Добні запропонував концепцію інноваційної культури, що включає 

чотири виміри (прагнення до інновацій, інфраструктуру для підтримки 

інновацій, ринкову орієнтацію та практичну реалізацію інновацій), а також сім 
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факторів, які мають бути враховані під час здійснення оцінки інноваційної 

культури: схильність до інновацій, участь зацікавлених сторін установи, 

організаційне навчання (навчальне середовище організації), креативність та 

розширення прав і можливостей, ринкова орієнтація, ціннісна орієнтація та 

практична реалізація (Dobni, 2008). 

На основі концепції К. Добні було розроблено таку модель 

інноваційної культури організації (Alm, Jönsson, 2014, с. 40) (див. рис. 2.4): 

 

Рис. 2.4. Модель інноваційної культури організації 
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Організація має намір 

впроваджувати інновації, що 
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Готовність до інновацій означає рівень готовності організації до 

інноваційної діяльності, а саме – генерації інноваційних ідей і забезпечення 

їх реалізації в межах організації. Готовність до інновацій складається з двох 

основних частин: схильності установи до впровадження інновацій і 

практичної реалізації інноваційного процесу. Схильність установи до 

впровадження інновацій означає ступінь інтегрування інновацій у цілі, місію 

та бачення установи (Dobni, 2008). Практична реалізація інноваційного 

процесу полягає в тому, як установа впроваджує різні види інновацій, чи 

реалізуються інкрементальні інновації таким самим чином, як і проривні. 

Креативність та підприємницький потенціал – найважливіші фактори 

впливу на інноваційну діяльність організації (Amabile, Kramer, 2011; Higgins, 

1995; O’Connor, 2006). Науковець Т. Амабіль визначає креативність як 

продукування нових ідей і вбачає різницю між креативністю та інноваціями в 

тому, що інновації є успішною реалізацією креативних ідей (Amabile, 1996). 

У наукових розвідках таких авторів, як С. Берджессон зі співавторами 

(Börjesson, Elmquist, Hooge, 2014), Дж. О’Коннор (O’Connor, 2006), 

Дж. Телліс зі співавторами (Tellis, Prabhu, Chandy, 2009), підприємницький 

потенціал визначається важливою частиною інноваційної культури, що 

сприяє реалізації нових творчих ідей. Згідно з науковцями Б. Антонсік і 

Р. Хісріч (Antoncic, Hisrich, 2001), підприємницький потенціал призводить до 

появи різних видів інноваційної діяльності, таких як розробка нових 

продуктів, послуг, технологій, управлінських методів і стратегій. 

Т. Амабіль розглядає креативність на двох рівнях: індивідуальному та 

організаційному. На індивідуальному рівні креативність залежить від рівня 

компетенції та знань, творчих здібностей і мотивації не лише керівника 

закладу освіти, але й персоналу. На організаційному рівні факторами, що 

впливають на креативність, є управлінська практика, а саме методи 

управління, організаційна мотивація й ресурси (Amabile, 1996). Управлінська 

практика пов’язана з рівнем автономії, що надається персоналу, ступенем 

складності та незвичайним характером завдань, які вимагають зусиль з 
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пошуку рішень і застосування навичок креативного мислення. 

К. Андріопулос виділяє п’ять факторів інноваційної культури, що впливають 

на креативність, а саме: відкрита взаємодія (тобто довірче та відкрите, вільне 

спілкування, коли співробітники можуть обмінюватися пропозиціями та 

ідеями щодо покращення інноваційної діяльності установи з її 

керівництвом); прийняття ризику; відсутність покарання в разі невдач; 

діяльність, що здійснюється за власною ініціативою; довіра та повага до 

творчої особистості (Andriopoulos, 2001). 

У низці досліджень навчання на організаційному та індивідуальному 

рівнях визнано невід’ємною частиною інноваційної культури. На думку 

науковця Р. Калантоун зі співавторами, орієнтація на навчання є вмінням 

визначати напрям створення й використання інноваційних знань для 

підвищення конкурентної переваги. Згідно з їх дослідженням, підхід, 

орієнтований на процес навчання, може бути побудований на таких основних 

елементах, як прагнення до навчання та прихильність до ідеї професійного 

навчання, спільне бачення, відкритість та сприйнятливість керівником та 

його підлеглими нового, обмін знаннями в межах установи (Calantone, 

Cavusgil, Zhao, 2002, c. 516). Т. Халт та інші стверджують, що «орієнтація на 

процес навчання відбувається в основному на рівні культури установи» (Hult, 

Hurley, Knight, 2004, c. 431). Т. Халт і Р. Харлей, визначаючи зв’язок 

особливого акценту на навчанні й розвиткові з інноваційністю, стверджують, 

що організаційне навчання прирівнюється до інновацій, якщо дивитися з 

боку змін у поведінці або процесу реалізації (Hurley, Hult, 1998, c. 47). С. 

Берджессон зі співавторами стверджують, що керівники, які є носіями 

інноваційної культури, повинні мати можливість здійснення постійного 

навчання відповідно до потреб організації у професійно придатному, 

компетентному керівникові та в цілях розвитку інноваційного потенціалу 

(Börjesson, Elmquist, Hooge, 2014). К. Добні визначає, що не тільки керівники, 

але й усі співробітники повинні постійно бути залучені до процесу навчання. 

При цьому керівник повинен постійно вдосконалювати процес навчання 
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підлеглих, надавати їм підтримку та сприяння в освітньому процесі, діючи в 

якості професійного ментора (Dobni, 2008). 

Ринкова орієнтація як складова інноваційної культури є джерелом 

нових ідей і мотивації до оперативного реагування на навколишнє 

середовище та зміну зовнішніх і внутрішніх умов функціонування закладу 

(Hurley, Hult, 1998, с. 52). Згідно з науковцями А. Кохлі та Б. Яворським, 

ринкова орієнтація має такі складові: збір інформації про ринок, конкурентів 

і споживачів послуг тощо; систему передачі й розподілу такої інформації та 

спосіб реагування установи на отриману інформацію (Kohli, Jaworski, 1990, 

с. 3). Організація визнає зовнішнє середовище важливим джерелом нових 

ідей. Для того, щоб задовольнити потреби зовнішніх зацікавлених сторін, 

персоналу установи необхідно розуміти конкурентне середовище. Ринкова 

орієнтація передбачає сканування зовнішнього середовища (пошук 

сформованої інформації); моніторинг зовнішнього середовища (відстеження 

поточної та нової інформації); прогнозування зовнішнього середовища 

(створення інформації про майбутній стан середовища, в якому будуть 

функціонувати установи) (McLaughlin, Bessant, Smart, 2008). 

Мотивація та взаємовідносини – це багатоаспектне питання, що 

включає мотивацію, створення стосунків співтворчості та співробітництва та 

в якому основний акцент робиться на психологічному кліматі всередині 

організації, створеному через міжособистісні відносини. Такий компонент 

інноваційної культури сфокусований на способі створення установою 

ефективного мотиваційного та стимулювального внутрішнього середовища 

для своїх співробітників, незалежно від зовнішніх відносин, що формує 

готовність і здатність організації до інноваційного розвитку. Більшість 

досліджень доводить, що спільне ухвалення рішень, у процесі якого керівник 

прагне залучати підлеглих, позитивно впливає на інноваційність та 

інноваційну культуру закладу. 

Створення психологічного клімату, сприятливого для інновацій, та якість 

трудового життя, що складається з таких елементів, як сприйняття, емоції та 
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мотивація, які перебувають у складній взаємозалежності, також впливають на 

рівень інноваційної культури (Amabile, Kramer, 2011). Співробітники, які 

відчувають позитивні емоції та творчу розкутість, більше здатні до генерування 

креативних ідей і ухвалення найбільш ефективних і доцільних рішень 

(Fredrickson, Branigan, 2005). Отже, на інноваційну культуру позитивним чином 

впливають відкритість новим ідеям, підтримка з боку керівництва й колег, 

створення ефективного мотиваційного та стимулювального внутрішнього 

середовища та стосунків співтворчості та співробітництва. 

З метою визначення інноваційної культури необхідно враховувати її 

основні елементи. Інноваційна культура будь-якої організації складається з 

шести структурних елементів: цінності, поведінка, клімат, ресурси, 

процеси, успіх. Всі ці елементи пов’язані між собою. Наприклад, цінності 

установи впливають на поведінку персоналу, клімат на робочому місці та 

метод вимірювання успіху. 

Цінності: лежать в основі пріоритетів і рішень щодо того, яким чином 

організація витрачає свій час і гроші. Інноваційна установа витрачає значну 

кількість коштів на розвиток підприємницького потенціалу, стимулювання 

креативності й безперервного навчання. Цінності проявляються в тому, як 

персонал поводиться та скільки часу й коштів витрачає. 

Поведінка: визначає дії персоналу в процесі створення й упровадження 

інновацій. Дії керівників включають готовність замінити існуючі продукти й 

послуги новими або вдосконаленими, забезпечувати співробітників 

інформацією стосовно майбутніх перспектив і долати бюрократичні 

зволікання. Дії співробітників, спрямовані на підтримку інноваційної 

діяльності, включають наполегливість у подоланні технічних перешкод, 

пошук та «добування» ресурсів в умовах гострої нестачі бюджетних коштів і 

застосування клієнт-орієнтовного підходу. 

Клімат: це психологічна атмосфера в зонах робочих місць. 

Інноваційний клімат сприяє підвищенню рівня залученості співробітників у 

робочий процес та їх ентузіазм, покликаний спонукати персонал приймати на 
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себе ризик в безпечному середовищі, заохочувати до навчання та 

стимулювати незалежне мислення. 

Ресурси: включають в себе три основні категорії: людські ресурси, 

системи та проєкти. Людські ресурси, особливо «чемпіони інновацій» (тобто 

ті співробітники, які активно втілюють у життя інноваційні рішення), мають 

надзвичайно важливе значення для організації, оскільки вони значним чином 

впливають на її цінності та клімат. 

Процеси: це механізми, які сприяють упровадженню інновацій. 

Процеси можуть включати «інноваційні воронки», що використовуються для 

захоплення й відсіювання ідей, або гейтові системи для аналізу й визначення 

пріоритетності проєктів і розробки прототипів. 

Успіх: У процесі впровадження інновацій успіх може бути досягнутий 

на трьох рівнях: зовнішньому, корпоративному й особистісному. Зокрема, 

зовнішнє визнання показує, наскільки інноваційною вважають установу 

зацікавлені сторони й конкуренти, і чи можуть окупитись інвестиції в 

інноваційний проєкт. Загалом, успіх впливає на цінності, поведінку та 

процеси установи (Rao, Weintraub, 2013, с. 30). 

Першим етапом упровадження інновацій є позначення їх керівництвом 

установи в якості пріоритетного напряму своєї діяльності. Це означає, що 

керівник закладу загальної середньої освіти повинен створити умови, 

середовище та простір для розвитку креативності, що сприятиме зародженню 

нових і цікавих ідей (The innovative, 2015, c. 9). Саме керівник створює 

психологічний клімат, що сприяє стійкій інноваційній діяльності на всіх 

рівнях. Його завдання полягає в тому, щоб зрозуміти в якому напрямі та яким 

чином повинна розвиватись організація, яка має бути управлінська структура 

та адміністративний апарат для ефективного функціонування закладу (Adler, 

Karlsberg, 2005).  

Керівник організації з інноваційною культурою несе відповідальність 

за розробку інноваційної стратегії. Крім того, він відповідає за ставлення 

персоналу всіх рівнів до інновацій, творчості та нових ідей. Якщо керівник не 
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в змозі визначити дійсну значущість нових ідей, визначати й заохочувати як 

інкрементальні, так і радикальні інновації, та надавати підтримку шляхом 

ресурсного забезпечення й особистісного заохочення, можливості для 

інновацій установи обмежені (Riederer, 2005, c. 14). 

 

 

Рис. 2.5. Структурні елементи інноваційної культури 

Поведінкова складова інноваційної культури керівника закладу освіти 

включає такі компоненти: 

 Рольове моделювання (керівник є прикладом інноваційної поведінки, 

вивчає можливості, генерує ідеї, мотивує та забезпечує можливості для 

інноваційного розвитку); 

 Стимулювання й заохочення інтелектуальної діяльності (стимулює 

підлеглих безпосередньо до продукування інноваційних ідей і 

використання сучасних методик); 

 Заохочення поширення знань (заохочує взаємодовіру, процедуру 

відкритої та прозорої комунікації, наприклад, шляхом проведення 

неформальних робочих зустрічей); 

 Надання чіткої та ясної інноваційної концепції (забезпечує чітке 

бачення ролі та пріоритетних типів інновацій із боку персоналу, 

визначає напрями подальшої інноваційної діяльності); 

Успіх         Процеси 

 

 

Клімат              Цінності 

 

 

Поведінка  Ресурси 
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 Консультування й обговорення (проводить зустрічі з персоналом перед 

тим, як починати внесення змін, що можуть вплинути на 

співробітників, включаючи реалізацію ідей і внесення пропозицій у 

процесі ухвалення рішень); 

 Делегування повноважень (надає працівникам значну автономію та 

свободу у визначенні процедур та умов виконання роботи); 

 Підтримка інновацій (надає підтримку та допомогу інноваційним 

працівникам, ураховує їх інтереси та виявляє толерантність у разі 

виникнення проблем); 

 Забезпечення зворотного зв’язку (забезпечує зворотній зв’язок у разі 

обговорення початкового варіанту інноваційного рішення, може бути 

врахована думка зацікавлених сторін); 

 Визнання (висловлює вдячність за показники ефективної інноваційної 

діяльності); 

 Заохочення (надає фінансове/матеріальне заохочення за ефективне 

впровадження інновацій); 

 Забезпечення ресурсами (забезпечує інноваційних працівників 

достатнім часом і коштами на реалізацію ідей); 

 Моніторинг (забезпечує результативність і ефективність, проводить 

перевірки персоналу, надає особливого значення напрацьованим і 

перевіреним на практиці процедурам (зворотна залежність)); 

 Розподіл завдань (надає співробітникам складні завдання, враховуючи 

зацікавленість співробітників під час розподілу завдань) (Jong, Hartog, 

2007, с. 49). 

Як зазначалося нами в попередніх розвідках (Козлов, 2019ж), досвід 

інноваційної поведінки керівника (лідера) становить практичну значущість, 

оскільки між інноваційним рольовим моделюванням і генерацією ідей існує 

об’єктивний зв’язок. За слушним твердженням учених К. Джауссі та 

С. Діонне, креативні лідери активізують творчу діяльність своїх підлеглих 
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(Jaussi, Dionne, 2003). Зокрема, у своїй науковій розвідці К. Шеллі та 

Дж. Перрі-Сміт доводять, у співробітників, яким було запропоновано зразки 

креативних розробок, спостерігалася більш креативна власна поведінка 

(Shalley, Perry-Smith, 2001). У свою чергу, Дж. Сандбо наголошує, що 

керівник «підприємницького типу» чинить позитивний вплив на інноваційну 

діяльність своїх підлеглих (Sundbo, 1996). 

Стимулювання й заохочення інтелектуальної діяльності – це 

підвищення рівня інформованості співробітників про існуючі проблеми та 

стимулювання їх до гнучкого переосмислення традиційних способів 

виконання дій (Bass, 1985; Den Hartog, 1997). Стимулювання інтелектуальної 

діяльності може створити можливості для презентування та реалізації ідей, 

які в іншому випадку можуть залишитися непоміченими, а отже, є запуском 

процесу генерації ідей. У більшості досліджень стимулювання 

інтелектуальної діяльності розглядається як структурний компонент 

трансформаційного лідерства. Науковці С. Скотт і Р. Брюс емпіричним 

шляхом визначили, що персонал виявляє більш інноваційний потенціал, 

якщо керівник заохочує інноваційні зусилля своїх підлеглих і сприяє їх 

інноваційній активності, одночасно демонструючи свою власну інноваційну 

поведінку (Scott, Bruce, 1994). У ході досліджень К. Шеллі та Л. Гілсон 

дійшли висновку, що саме усвідомлення важливості генерації ідей сприяло 

більш активній інноваційній діяльності персоналу (Shalley, Gilson, 2004). 

Заохочення поширення знань – стимулювання поширення інформації 

серед підлеглих сприяє більш інтенсивній генерації ідей. Одним зі способів є 

проведення неформальних зустрічей із метою поширення знань. М. Мамфорд 

і співавтори стверджують, що здатність співробітників до продукування ідей 

залежить від усвідомлення ними потреб, тенденцій і проблем, пов’язаних із 

професійним середовищем. Таке усвідомлення і є джерелом нових ідей 

(Mumford, Scott, Gladdis, Strange, 2002). Відповідно до цього, у результаті 

дослідження 19 інноваційних проєктів, П. Харборн та Е. Джон виявили, що 

керівникам успішних проєктів вдалося змінити характер взаємин між 
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співробітниками за допомогою неформального спілкування. Незвична 

обстановка або речі, що відрізняються від загальноприйнятих, лежать в 

основі продукування нових ідей (Harborne, Johne, 2003). 

Надання чіткої інноваційної концепції – керівник намагається 

закріпити пріоритети інноваційної діяльності в межах установи шляхом 

надання своїм працівникам чіткої концепції, що визначає основні пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності, а також основних цілей і деяких загальних 

рекомендацій. Надаючи чітку та ясну концепцію, керівник забезпечує своїх 

співробітників орієнтиром для активізації їхніх інноваційних зусиль, 

сприяючи тим самим більш інтенсивній генерації ідей. Персонал отримує 

розуміння того, які ідеї будуть оцінені належною мірою, а також того, що 

ідеї, які відповідають концепції інноваційного розвитку установи, мають 

більше шансів бути реалізованими. 

Консультування й обговорення – «вільний» або «консультативний» 

стиль керівництва сприяє інноваційній поведінці персоналу. Взаємовідносини 

керівника й підлеглих в організації є одним із найважливіших чинників 

ефективності впровадження інновацій. «Консультативний» стиль керівництва 

активізує ініціативність співробітників, є передумовою прийняття 

нестандартних рішень, сприяє поліпшенню морально-психологічного клімату. 

Наприклад, у ході проведеного дослідження науковцем Т. Амабіль зі 

співавторами було виявлено, що керівник успішної команди постійно залучав 

підлеглих до процесу ухвалення рішень під час проведення щотижневих 

зборів, на яких він і персонал працювали разом над визначенням пріоритетів і 

цілей. На відміну від цього, керівник малоуспішної команди обмежував 

свободу підлеглих щодо внесення пропозицій у процесі ухвалення рішень. 

Відсутність можливості обговорення знижувала рівень мотивації персоналу, 

позбавляючи тим самим проєкт свіжих, креативних ідей, які могли б 

покращити ефективність його реалізації (Amabile, Schatzel, Moneta, Kramer, 

2004). Крім того, науковець В. Ругрок та інші (2000) підтвердили позитивний 

взаємозв’язок між інноваційністю та «консультативним» стилем керівництва, 
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що характеризується регулярним проведенням консультацій та обговорень, і 

посилює мотивацію до генерування інноваційних ідей (Ruigrok, Achtenhagen, 

Wagner, Rüegg-Stürm, 2000). 

Делегування повноважень – надання підлеглим самостійності, більшого 

обсягу повноважень і розширення сфери їх автономії забезпечують очікувані 

результати інноваційної діяльності. В ході дослідження, проведеного серед 

керівників середньої ланки, Д. Краус вивчала, чи можуть керівники впливати на 

інноваційний процес, надаючи своїм підлеглим свободу й автономію. 

Науковцем було виявлено, що надання свободи й автономії позитивно впливає 

на різні типи інноваційної поведінки персоналу, а саме – на генерацію та 

реалізацію ідей, а також на здатність сприймати нові ідеї (Krause, 2004). 

Ф. Ендрюс та Дж. Фарріс дійшли висновку, що надання підлеглим 

самостійності та більшого обсягу повноважень у процесі продукування, 

обговорення та впровадження ідей пов’язано з більш високою результативністю 

інноваційної діяльності (Andrews, Farris, 1967). 

Підтримка інновацій – надання підлеглим підтримки й допомоги мотивує 

їх як на етапі впровадження, так і на етапі реалізації інноваційного процесу. На 

етапі реалізації ключовим фактором є виявлення толерантності до персоналу в 

разі виникнення проблем. Допущення підлеглими помилок повинно не 

супроводжуватися покаранням, а розглядатися як можливість навчання на 

основі власного досвіду. Науковці Г. Олдхам та Е. Каммінгс вивчали вплив 

ситуативних і особистісних факторів на креативність персоналу й виявили, що 

підтримуючий стиль керівництва є одним із факторів, що впливають на творчій 

настрій та сприяють розвиткові креативності як важливого чинника 

професіоналізму фахівця. Підтримка керівником інноваційних зусиль 

персоналу сприяє генерації ідей (Olham, Cummings, 1996). Досліджуючи тандем 

«керівник-підлеглий», науковці Р. Басу та С. Грін дійшли висновку, що 

співробітники більше схильні до застосування нетрадиційного способу 

мислення, незвичайного бачення проблеми та впровадження інноваційних ідей, 

якщо вони впевнені у відсутності покарання в разі невдач (Basu, Green, 1997). 
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Забезпечення зворотного зв’язку – забезпечення зворотного зв’язку є 

важливим на етапі ухвалення рішення щодо реалізації інноваційної ідеї. 

Організація каналів прямого та зворотного зв’язків необхідна для 

інформування та стимулювання зацікавлених сторін і учасників 

інноваційного процесу. Зворотній зв’язок сприймається як джерело 

нововведень і вдосконалень, і підвищує ймовірність, що ідеї будуть вдало 

втілені й позитивно вплинуть на діяльність закладу.  

Визнання – керівник, який є носієм інноваційної культури, має 

позитивне ставлення до ініціативних співробітників, висловлюючи вдячність 

за показники ефективної інноваційної діяльності. Визнання, тобто загальна 

позитивна оцінка підлеглого керівником, включає в себе надання схвальних 

відгуків (наприклад, компліментів), подання працівників до нагородження 

(наприклад, надання свідоцтв про досягнення, розширення сфери автономії) 

та проведення церемоній нагородження (наприклад, публічні виступи та 

святкування) (Yukl, 2002). У ході досліджень науковцем М. Редмондом та 

співавторами було доведено, що визнання підлеглих призводить до 

підвищення якості їх роботи й більш ефективного застосування творчих 

здібностей у процесі вирішення проблем (Redmond, Mumford, Teach, 1993). 

Заохочення – за ефективне впровадження інновацій керівником 

надається фінансове/матеріальне заохочення. Т. Амабіль стверджує, що 

внутрішня мотивація набагато важливіша за зовнішні нагороди й заохочення 

для генерування нових ідей і ухвалення нестандартних рішень (Amabile, 

1988). У зв’язку з цим, інші дослідження показують, що система 

матеріального стимулювання має позитивний ефект, але матеріальне 

заохочення повинно надаватися відповідно до інших видів заохочень, такими 

як надання підтримки та визнання (Eisenberger, Cameron, 1996). 

Забезпечення ресурсами – забезпечення інноваційних працівників 

достатнім часом і коштами є необхідним на етапі ухвалення рішень стосовно 

впровадження інноваційних ідей. Науковцями Г. Екваллем та Л. Ріхаммером 

було розглянуто різні фактори, які можуть впливати на впровадження 
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інновацій у межах установи, та виявлено, що наявність достатньої кількості 

ресурсів призводить до найбільш позитивних результатів інноваційної 

діяльності (Ekvall, Ryhammer, 1999). У. Джадж та співавтори дійшли 

висновку, що постійне забезпечення необхідними ресурсами надає 

можливість для створення інноваційної культури (Judge, Gryxell, Dooley, 

1997). Е. Ніджхофом та іншими науковцями рекомендовано звільнити 

працівників від завдань, за виконання яких вони несуть відповідальність, для 

того, щоб вони змогли сконцентрувати всі свої зусилля на продукуванні та 

реалізації інноваційних ідей (Nijhof, Krabbendam, Looise, 2002).  

Моніторинг – керівник забезпечує результативність і ефективність, 

проводить перевірки персоналу, надає особливого значення напрацьованим і 

перевіреним на практиці процедурам. Але в науковій літературі існують з 

цього приводу дві протилежні точки зори. Наприклад, науковці Д. Леонард та 

У. Свеп підкреслюють, що забезпечення контролю з боку керівника дає 

змогу відстежити рівень розвитку інноваційного процесу та здійснення 

поточних операцій (Leonard, Swap, 2005). З іншого боку, Г. Олдхам та 

Е. Каммінгс стверджують, що здійснення контролю має негативний вплив на 

здатність персоналу генерувати нові, нестандартні й неординарні ідеї. 

Моніторинг перешкоджає генеруванню ідей, тому що змушує персонал 

відчувати себе невпевнено й небезпечно на роботі, а їх кар’єра може 

опинитися під загрозою в разі виявлення помилок (Olham, Cummings, 1996). 

Т. Амабіль та співавтори дійшли висновку, що надмірний контроль може 

мати негативні наслідки (Amabile, Schatzel, Moneta, Kramer, 2004). Б. Кіркман 

і Д. Хартог стверджують, що зосередження на запобіганні помилок (через 

моніторинг) призводить до прийняття занадто низького рівня ризику або 

надмірного ухилення від ризику, зниження кількості досліджень і 

результативності інноваційної діяльності (Kirkman, Den Hartog, 2004). 

Розподіл завдань – важливим є те, що зміст завдань повинен 

відповідати кваліфікації, навичкам і вподобанням співробітника. Розподіл 

завдань може впливати на генерацію ідей. Мотивуючі завдання збільшують 
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ступінь креативності (Amabile, 1988). У ході дослідження науковці Г. Олдхам 

та Е. Каммінгс виявили, що працівникам вдалося досягти кращих 

результатів, коли вони відчували, що працюють над складними завданнями, 

які дозволяють найбільш повно реалізувати свій потенціал і вимагають 

максимальної віддачі (Olham, Cummings, 1996). 

У контексті нашого дослідження викликає інтерес думка про те, що 

менеджер нової генерації, який характеризується наявністю сформованої 

інноваційної культури, має усвідомлювати такі головні етапи творчого 

процесу: 

1. Підготовчий етап: характеризується намаганнями творчого 

лідера/лідерської команди встановити наявність проблеми та визначити її 

сутність. Під час підготовчого етапу здійснюється збір інформації щодо 

визначеної проблеми, розподіл повноважень між членами лідерської команди 

та координація їхніх дій. 

2. Інкубаційний етап: відзначається переходом означеної проблеми на 

другий план із одночасним збереженням інтелектуальної активності. У 

процесі розв’язання будь-якого розумового завдання увага фокусується на 

виробленні інноваційних, оригінальних ідей. 

3. Етап «прозріння»: характеризується несподіваним виникненням 

інноваційних ідей. Зазвичай, це має місце, коли члени лідерської команди, 

що розробляє творчий проєкт, збираються для обговорення гагальних питань 

через деяких проміжок часу. Такий обмін думками стимулює продукування 

ідей, що в разі самостійної розумової діяльності кожного з членів лідерської 

команди могли й не виникнути. 

4. Імплементаційний етап: передбачає необхідність упровадження 

інновацій. На даному етапі відбуваються рішучі цілеспрямовані дії, які 

вимагають від учасників не стільки технічної майстерності, скільки соціальних 

навичок, що, у свою чергу, призводять до генерування інноваційних ідей. 

Просуванню креативності сприяє застосування провідних концептуальних ідей 

організаційного менеджмента (Gangwar, Padmaja, 2012, с. 96–97; Козлов, 2019ж). 



168 
 

Щоб створити інноваційну культуру, менеджер має не просто 

усвідомлювати етапи творчого процесу, але й імплементувати успішний 

практичний досвід в організаційну культуру установи, яка передбачає 

реалізацію низки складових:  

1. Обрання серед співробітників найперспективніших інноваторів 

(«чемпіонів-інноваторів») з метою створення «розсаднику інноваційних ідей» 

у певній організації – вимагає від керівника ретельного відбору претендентів 

і наданням їм додаткових ресурсів. Ефективний лідер має ознайомити своїх 

співробітників із етапами реалізації творчого процесу. 

2. Створення «буферних зон» навколо творчих інноваційних команд або 

окремих співробітників-інноваторів, що мають забезпечети безперешкодний 

збір інформації, характерних для підготовчого етапу творчого процесу. У цьому 

контексті важливим є надання означеним співробітникам необхідних 

інструментів та ресурсів. 

3. Надання «чемпіонам-інноваторам» широкої свободи дій, що 

унеможливлює будь-яку критику й осуд із боку керівника. 

4. Забезпечення послідовності процесу прийняття рішень, що передбачає 

відсутність тиску й суворого дотримання термінів, що в кінцевому підсумку 

може справити негативний вплив на реалізацію творчого процесу. 

5. Надання підтримки інноваційним рішенням та творчим ідеям від 

самого початку їх створення до імплементації. Керівник має обирати кращі 

інноваційні ідеї та творчі рішення для їх подальшої розробки й успішного 

впровадження (Gangwar, Padmaja, 2012, с. 98-99). 

На думку науковців К. Суллівана та Г. Харпера (Sullivan, Harper, 2009) 

запорукою збільшення творчого потенціалу як лідера, так і членів його 

команди, виступають такі складові: 

 відповідні знання й навички (загальні, технічні, процедурні тощо); 

 творче мислення (характеризується такими проявами, як дивергентність, 

гнучкість); 

 мотивація (насамперед  внутрішня) (Likar, Fatur, Mrgole, 2013, с. 45). 
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За твердженням дослідників Д. Хорса і Дж. Вехар, що інноваційна 

культура керівника виявляється в низці компонентів:  

1) інструменти та методи інноваційної діяльності (прототипування, 

брейнстормінг, метнальні або інтелект-карти, творчий принцип бісоціації); 

2) уміння, навички й компетентності, що виступають підгрунтям для 

досягнення визначених інноваційним керівником цілей з використанням 

відповідних знань та здібностей; 

3) спосіб мислення, ставлення та поведінка, що уможливлюють 

продуктивне використання інструментів, методів умінь, навичок та 

компетентностей (Horth, Vehar, 2012, с. 10). 

Керівник закладу освіти може використовувати низку інструментів 

та методів, що забезпечують реалізацію системного підходу під час 

управління інноваціями, зокрема: метод брейнстормінгу, метод пошуку 

креативних ідей – вироблення шляхів розв’язання певної проблем через 

колективний обмін ідеями; дивергентне мислення; теорію розв’язання 

винахідницьких завдань; методику креативності SCAMPER; ментальні та 

інтелект-карти; систему карток із самоклеючого паперу; занотовування 

всіх спонтанних ідей (як-от: каскадне розташування; дерево пізнання 

(значення); параметричний аналіз; семантичні процеси – матриця 

випадкових величин і матриця пошуку ідей; абстрактне подання проблеми; 

книга ідей; аналогії; оцінювання тощо (Integration, 2009, с. 34). 

У свою чергу, дослідник Т. Роскорла запропонував власні компоненти 

інноваційної культури керівника: 

1. Уміння приймати виклики щодо розв’язання складних завдань, що 

вимагають максимальних зусиль 

Керівник-носій інноваційної культури не делегує повноваження щодо 

управління творчою й інноваційною діяльністю, намагаючись створити 

культуру творчого та критичного мислення. 

2. Здатність до управління змінами шляхом організації колективної 

творчої діяльності, під час якої використовуються колективні знанння й досвід 



170 
 

Інноваційний лідер використовує креативний підхід, надає підтримку 

ініціативам як із боку викладацького складу, так і учнівську, заохочуючи їх 

до обміну знаннями й досвідом. 

3. Навички створення культури закладу 

Інноваційний керівник формує культуру ризику, змін, критичного й 

творчого мислення, прагне застосовувати отримані знання у процесі 

прийняття управлінських рішень, на противагу суворому дотриманню 

правил. Керівник-носій інноваційної культури трансформує правила у 

принципи, створюючи в закладі освіти сприятливі для пошуку й освоєння 

нових перспективних ідей клімат та середовище та дозволяючи порушувати 

усталені норми і правила, якщо вони втратили свою доцільність. 

4. Здатність до створення системи професійного розвитку 

Інноваційний освітній лідер ініціює створення професійних навчальних 

спільнот у закладі освіти. Успішний професійний розвиток характеризується 

тривалистю/безперервністю, предметною орієнтованістю, спрямуванням на 

розв’язання конкретних завдань під час організації навчання, оцінювання, 

спостереження й рефлексії. 

5. Навички ухвалення рішень і систематизації 

Керівник-носій інноваційної культури формує підгрунтя для 

визначення місії та цілей, формулювання стратегії закладу, приймає рішення 

щодо забезпечення ресурсами та заохочення співробітників закладу до 

професійного розвитку. 

6. Інформаційно-комунікаційна та цифрова грамотність 

Інноваційний лідер забезпечує комп’ютерну та інформаційну грамотність 

викладачів та учнів, надає широкий доступ до комп’ютерних комплексів, 

мультимедійного обладнання, а також електронних навчальних ресурсів мережі 

Інтернет. 

7. Вимога підзвітності 

Інноваційний керівник здійснює делегування відповідальності, при 

цьому збергіє підзвітність своїх підлеглих. З метою забезпечення 
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комфортних умов для співробітників, на початку інноваційної діяльності 

керівник може дещо знизити вимоги до них, що дозволить уникнути страху 

перед ризиком та покаранням у разі поразок або невдач (Roscorla, 2010). 

Формування інноваційної культури в закладі освіти, згідно з 

розробленою американськими науковцями концепцією інтеграції 

інноваційної культури в стратегію інноваційного розвитку організації, 

відбувається за трьома основними напрямами: формування  професійних 

компетентностей, надання інноваційних освітніх послуг і підготовка кадрів 

для інноваційної діяльності; інновації у сфері досліджень і трансферу 

знань; інноваційний розвиток системи інфраструктурного забезпечення.  

Інноваційна культура закладу освіти є інституційними межами для всіх 

суб’єктів, які беруть участь у інноваційних процесах, і включає норми, цінності, 

ідеали та світогляд, що впливають на поведінку відповідних суб’єктів. 

Безперечним є те, що керівник закладу загальної середньої освіти є 

головним агентом формування інноваційної культури. Такий управлінець є 

відкритим до нових ідей, надає підтримку у процесі інноваційної діяльності. 

До напрямів його діяльності, відповідно до зазначеної стратегії, що має 

розвинену інноваційну культуру, віднесено такі: 

 залучення до викладацької діяльності міжнародних фахівців, 

забезпечення якості учнівського контингенту; 

 надання підтримки педагогічгому персоналу закладу освіти під час 

упровадження інновацій; 

 збільшення можливостей і розширення участі учнівського й 

викладацького складу в інноваційній діяльності; 

 забезпечення безперервного професійного розвитку співробітників з 

метою підвищення рівня творчості й фасилітації процесу впровадження 

інновацій; 

 плекання креативності як вимоги курикулуму й функціональних 

обов’язків викладацького складу; 
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 запровадження ефективних систем оцінювання та заохочення проявів 

інноваційної ініціативи; 

 стимулювання процесу залучення інвестицій в інноваційну діяльність; 

 налагодження співробітництва із закладами освіти подібного профілю, 

а також закладами вищої освіти на глобальному рівні; 

 налагодження партнерства із промисловим сектором під час виконання 

науково-дослідних проєктів та імплементації інноваційних ініціатив; 

 ужиття заходів, спрямованих на отримання закладом освіти міжнародного 

визнання в результаті застосування інноваційного підходу до наукових 

досліджень, розроблення й імплементації експериментальних навчальних 

програм, створення сприятливого освітнього середовища, а забезпечення 

конкурентоспроможності випускників закладу на ринку праці; 

 дигіталізація всіх процесів, пов’язаних із освітою, науковими 

дослідженнями, модерацією, комунікацією та управлінням; 

 захист і комерціалізація інновацій (Integration, 2009, с. 19). 

У процесі розвитку ІК керівник ЗЗСО відповідно до означеної стратегії 

має забезпечити реалізацію таких видів управлінської професійної діяльності: 

– Оновлення навчальних програм, їх структури, змісту й етапыв 

реалізації задля відкриття нових напрямів підготовки, упровадження нових 

форматів навчання. 

– Залучення викладачів та науковців задля створення неоднорідного 

штату співробітників, чиї професійні навички, рівень підготовки та досвід 

сприятимуть розвиткові інноваційної діяльності в закладі. 

– Оцінювання результатів діяльності науково-дослідного персоналу, 

урізноманітнення його складу, ухвалення управлінських рішень щодо 

надання підтримки в межах інноваційної діяльності. 

– Створення в закладах умов, необхідних для успішного створення й 

імплементації програм, проєктів, а також оприлюднення результатів 

інноваційної діяльності в наукових публікаціях. 



173 
 

– Збільшення довіри до викладацького та учнівського складу через їх 

залучення до інноваційної діяльності та трансформаційних процесів у закладі 

освіти, а також розширення повноважень та підвищення рівня автономії 

інноваційного персоналу. 

– Використання системи стимулів і винагород, упровадження програми 

підтримки для учнів та викладачів, які характеризуються нестандартним 

мисленням і беруть участь в інноваційній діяльності (спільно із внутрішніми 

та зовнішніми стейкхолдерами). 

– Заохочення інноваційних науково-педагогічних працівників та учнів, що 

передбачає надання їм підтримки, урахування їх інтересів, толерантне ставлення 

під час вирішення проблем та стимулювання корпоративної креативності (заклад 

загальної середньої освіти розглядається як фабрика інноваційних ідей). 

– Забезпечення комплексної професійної підготовки та професійного 

розвитку працівників. 

– Інтегрування низки елементів (дослідницькі навички, критичне 

мислення, креативність, інновації та підприємництво) у процес викладання. 

– Налагодження партнерства зі стекхолдерами під час імплементації 

навчальних програм і здійснення наукових досліджень, зокрема із закладами 

освіти, підприємствами, державними, регіональними й місцевими органами 

влади та іншими державними структурами, що зацікавлені в реалізації 

експериментальних та інноваційних ініціатив. 

– Створення нових платформ, насамперед, цифрових соціальних мереж 

для комунікації з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами (наприклад, 

надання учнмя/студентам інформації про навчальну діяльність, завдання, 

проєкти, доступу до Інтернету, пошти, форумів, СМС-повідомлень, перевірка 

зроблених завдань і отримання зворотного зв’язку) за доиопогою 

використання цифрових технологій. 

– Заохочення до використання ІКТ та організації навчання з 

використанням цифрових технологій з метою обміну знаннями між закладом 

освіти та приватним сектором. 
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– Захист інноваційних продуктів, зокрема зокрема шляхом звернення 

до патентних бюро. 

– Активізація зв’язків між промисловим сектором та закладом освіти з 

метою спільної участі в науково-дослідних проєктах та інноваційній 

діяльності. 

– Надання допомоги інноваційним працівникам та учням. 

– Планування обсягів фінансування й розроблення рекомендацій щодо 

можливостей отримання фінансової допомоги на проведення досліджень та 

імплементацію інноваційних проєктів. 

– Створення сприятливого для інноваційної діяльності середовища (у 

межах сформульованої стратегії) задля підвищення рівня впевненості 

педагогічного та учнівського складу в їхньому інноваційному потенціалі. 

– Створення посади заступника керівника з інноваційної діяльності і 

трансферу технологій із метою підтримки інноваційної діяльності закладу 

освіти. 

– Створення системи стратегічних документів організаційного й 

індивідуального рівнів із урахуванням орієнтовних кількісних показників 

науково-дослідної, інноваційної та підприємницької діяльності, що виступає 

підгрунтям для створення сприятливого для розвитку творчої й інноваційної 

діяльності середовища. 

– Створення в закладі освіти правового режиму, що має сприяти 

розвиткові партнерства із зовнішніми стейкхолдерами під час реалізації 

інноваційних проєктів (Integration, 2009, с. 25, 30-31). 

Отже, можемо констатувати, що, на думку зарубіжних учених, ІК 

керівника ЗЗСО включає такі складові: прийняття викликів та розв’язання 

складних завдань, що вимагають максимальних зусиль; керування змінами 

через організацію спільної творчої діяльності та збільшення можливостей для 

застосування спільно вироблених знань і досвіду; формування культури 

закладу освіти; створення системи професійного навчання; ухвалення рішень 

і систематизація; розширення доступу до цифрової інфраструктури та 
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технологій тощо. Формування інноваційної культури в закладі освіти 

відбувається за трьома основними напрямами: формування професійних 

компетентностей, надання інноваційних освітніх послуг і підготовка кадрів 

для інноваційної діяльності; розвиток інновацій у сфері наукових досліджень 

і трансферу знань; інноваційний розвиток системи інфраструктурного 

забезпечення. 

 

2.3. Зарубіжний досвід запровадження магістерських програм 

підготовки майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти 

 

Підвищення рівня інноваційності системи загальної середньої освіти 

актуалізувало потребу в розробленні професійних стандартів та відповідних 

програм професійної підготовки керівника закладу освіти, який  

характеризується сформованою інноваційною культурою. З цією метою у 

США в середині 90-х рр. ХХ ст. було створено Міжштатний консорціум із 

ліцензування шкільних лідерів (The Interstate School Leaders Licensure 

Consortium – ISLLC), повноваження якого полягали в розробленні 

національних стандартів для освітніх лідерів – «Стандартів для шкільних 

лідерів Міжштатного консорціуму з ліцензування шкільних лідерів» 

(Interstate School leaders Licensure Consortium Standards for School Leaders) 

(1996 р.). У 2008 році було внесоно певні зміни до означених Стандартів. 

Далі розглянемо означені стандарти детальніше. 

Стандарт 1: Шкільний лідер створює можливості для підвищення 

рівня академічної успішності кожного учня через стимулювання його 

розвитку, пошук оптимальних шляхів реалізації стратегії та формулювання 

спільної візії щодо перспектив розвитку освітнього процесу, що 

підтримується всіма стейкхолдерами. 

Стандарт 2: Шкільний лідер створює можливості для підвищення 

рівня академічної успішності кожного учня через формування організаційної 

культури й упровадження модернізованих програм, орієнтованих на надання 
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якісних освітніх послуг учнівському контингенту та професійний розвиток 

педагогічного персоналу. 

Стандарт 3: Шкільний лідер створює можливості для підвищення 

рівня академічної успішності кожного учня шляхом управління 

організаційною й освітньою діяльністю та ресурсами для створення 

безпечного й сприятливого для навчання середовища. 

Стандарт 4: Шкільний лідер створює можливості для підвищення 

рівня академічної успішності кожного учня через огранізацію співпраці з 

викладачами та місцевою громадою, задоволення освітніх потреб та інтересів 

стейкхолдерів, а також мобілізацію ресурсів громади. 

Стандарт 5: Шкільний лідер створює можливості для підвищення 

рівня академічної успішності кожного учня на основі високих етичних 

принципів, принципів доброчесності та професіоналізму. 

Стандарт 6: створює можливості для підвищення рівня академічної 

успішності кожного учня через усвідомлення й урахування політичних, 

соціальних, економічних, правових і культурних засад функціонування 

закладу освіти (Council of Chief State School Officers, 2008, с. 14-15). 

Крім того, у 2015 році у США Національною політичною радою з 

питань управління освітою (National Policy Board for Educational 

Administration) було розроблено «Професійні стандарти для освітніх лідерів» 

(Professional Standards for Educational Leaders), що мають такі складові: 

Стандарт 1. Місія, візія й пріоритетні цінності. 

Успішні освітні лідери сприяють реалізації спільної візії, місії й 

пріоритетніх цінностей освіти високої якості, а також створюють можливості 

для підвищення рівня академічної успішності та добробуту кожного учня. 

Стандарт 2. Професійно-етичні норми та принципи 

Успішні освітні лідери під час забезпечення академічної успішності й 

добробуту кожного учня керуються етичними та професійними нормами і 

принципами. 

Стандарт 3. Рівний доступ до освіти високої якості 
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Успішні освітні лідери прагнуть надавати всім учням широкий доступ 

до освіти високої якості. 

Стандарт 4. Курикулум, освітній процес, система оцінювання 

Успішні освітні лідери забезпечують належну організацію освітнього 

процесу та створюють систему оцінювання, спрямовану на підвищення рівня 

академічної успішності й добробуту кожного учня. 

Стандарт 5. Допомога й підтримка учасників освітнього процесу 

Успішні освітні лідери створюють сприятливе для навчання 

середовище, спрямованого на підвищення рівня академічної успішності й 

добробуту кожного учня. 

Стандарт 6. Професійна компетентність персоналу школи 

Успішні освітні лідери сприяють професійному розвиткові 

педагогічного персоналу з метою підвищення рівня академічної успішності й 

добробуту кожного учня. 

Стандарт 7. Сприятлива робоча атмосфера для вчителів та інших 

співробітників 

Успішні освітні лідери створюють належні умови праці та сприятливу 

робочу атмосферу для співробітників закладу задля підвищення рівня 

академічної успішності й добробуту кожного учня. 

Стандарт 8. Залучення членів родини та місцевої громади. 

Успішні освітні лідери прагнуть ефективно залучати членів родини та 

місцевої громади до проблем закладу загальної середньої освіти й налагодити 

їх плідну взаємодію з метою підвищення рівня академічної успішності й 

добробуту кожного учня. 

Стандарт 9. Керівництво та управління 

Успішні освітні лідери керують господарською, навчальною, виховною 

діяльністю та ресурсами закладу освіти з метою підвищення рівня 

академічної успішності й добробуту кожного учня. 

Стандарт 10. Удосконалення діяльності закладу освіти 
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Успішні освітні лідери здійснюють постійне вдосконалення й 

залучають до цього процесу всіх учасників процесу прийняття рішень 

(National Policy, 2015). 

Система професійної підготовки керівників закладів загальної 

середньої освіти є складним, багатоаспектним феноменом. Зокрема, 

законодавством окремих американських штатів встановлено вимоги до 

ліцензування та атестації керівників закладів освіти, у той час як інші штати 

вимагають від керівників закладів загальної середньої освіти наявності 

стуненя магістера за відповідною програмою професійної підготовки. 

Інноваційні програми професійної підготовки освітніх лідерів розробляються 

на основі окреслених вище національних стандартів. Зокрема, у США 

існують такі типи програм професійної підготовки освітніх лідерів: 

 університетські програми – упроваджуються закладом вищої освіти 

для надання майбутньому керівнику закладу загальної середньої освіти 

ступеня магістра й передбачають ліцензування керівників на додаток 

до здобуття ступеня магістра в акредитованому закладі освіти; 

 окружні програми (в масштабі навчального округу) – розробляються та 

реалізуються навчальними округами, однак можуть залучати до 

співпраці сторонні організації, що надають послуги з підвищення 

професійної кваліфікації; 

 програми інших організацій, що надають послуги з підвищення 

професійної кваліфікації (як-от: програми, розроблені «Мережею 

стажування керівників шкіл» (PRN), некомерціцйною організацією «Нові 

лідери для нових шкіл» (NLNS), Фондом Уолліса (Wallace Foundation), а 

також державні альтернативні атестаційні програми); 

 партнерські програми, що імплементуються завдяки спільним зусиллями 

закладів вищої освіти, навчальних округів та/або сторонніх організацій 

(Davis, Darling-Hammond, LaPointe, Meyerson, 2005; Adkins, 2009, с. 17). 

Інноваційні програми професійної підготовки керівника закладу 

загальної середньої освіти мають такі характеристики: 
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1) чітка спрямованість на процесі керівництва, організація та 

здійснення освітнього процесу відповідно до змісту програми; 

2) розроблення курикулуму на основі національних стандартів, 

сфокусованого на теоретичних та організаційних засадах управління 

процесом навчання, організаційному менеджменті й управлінні змінами; 

3) інтернатура (стажування) в закладах освіти під керівництвом 

досвідчених наставників; 

4) створення узгоджених груп для організації спільної діяльності в 

практично орієнтованих ситуаціях; 

5) імплементація освітніх стратегій, спрямованих на поєднання теорії 

та практики, як-от проблемно-орієнтоване навчання; 

6) ефективний кадровий менеджмент; 

7) налагоджена взаємодія із закладами загальної середньої освіти з 

метою забезпечення продуктивного стажування (Davis, Darling-Hammond, 

LaPointe, Meyerson, 2005). 

Зауважимо, що пропозиція програм магістерської підготовки 

керівників закладів загальної середньої освіти у світі є досить широкою. У 

межах даного дослідження сфокусуємося на магістерських програмах, 

спрямованих на формування в майбутніх керівників закладів загальної 

середньої освіти інноваційної культури. 

Принагідно зауважимо, що лідером серед провайдерів програм 

підготовки майбутніх керівників закладів освіти різних рівнів є США, де 

низка університетів пропонують програми з освітнього лідерства. Зокрема, 

Університет Південної Флориди Сарасота-Манаті (University of South 

Florida Sarasota-Manatee) пропонує магістерську програму «Освітнє 

лідерство» (Educational Leadership) (Master of Education in Educational 

Leadership). 

У межах зазначеної програми здобувачам магістерського ступеня з 

освітнього лідерства університет пропонує на вибір такі спеціалізації: 

курикулярне лідерство (Curriculum Leadership), лідерство в державних 
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школах К-12 (K-12 Public School Leadership) та лідерство в 

недержавних/чартерних школах (Non-Public/Charter School Leadership). Усі 

спеціалізації магістерської програми спрямовані на підготовку інноваційних 

лідерів, керівників та адміністраторів шкіл зі сформованою інноваційною 

культурою у штаті Флорида та країні в цілому. 

Як наголошено на сайті закладу освіти, магістерська програма розроблена 

з метою озброєння майбутніх шкільних менеджерів інструментами, 

необхідними для здійснення лідерства у ХХІ столітті. Зазначена програма є 

освітньо-науковою та орієнтована на підготовку керівників закладів загальної 

середньої освіти всіх рівнів (Master of Education, 2019).  

Освітній процес здійснюється у формі аудиторних, он-лайн та 

гібридних занять, що дозволяє отримати магістерський ступінь освітянам без 

відриву від виробництва протягом п’яти семестрів. Академічні радники 

допомагають розробити індивідуальний навчальний план, який відповідає 

потребам та графіку основної роботи здобувача.  

Як було зазначено вище, майбутнім керівникам закладу загальної 

середньої освіти пропонується на вибір такі спеціалізації:  

 лідерство в державних школах (К-12) – успішне завершення 

магістерської програми за даною спеціалізацією дозволяє отримати 

ступінь магістра та І рівень відповідно до професійного стандарту 

штату Флорида «К-12 Освітнє лідерство – адміністративний клас» (K-

12 Educational Leadership – Administrative Class); 

 лідерство в недержавних/чартерних школах – програма призначена для 

майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти (К-12) 

недержавної форми власності, які не вимагають сертифіката 

адміністратора штату Флорида. У межах даної спеціалізації вивчаються 

проблеми лідерства, що стосуються навчальної діяльності, процесів 

ухвалення рішень, створення сприятливого навчального середовища, 

політичного та соціального контексту й управління. Однак, випускники 

не мають права на отримання сертифіката адміністратора штату Флорида; 
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 курикулярне лідерство – у межах даної спеціалізації увага фокусується 

на підготовку фахівців, які здійснюють навчання та оцінку знань, умінь 

і навичок ефективного лідерства в сфері курикулуму, навчальної 

діяльності та професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл К-

12 або інших педагогічних працівників. Дана спеціалізація не 

відповідає всім вимогам щодо сертифікації освітнього адміністратора 

штату Флорида. 

Заслуговує на увагу магістерська програма «Освітнє лідерство, 

управління та новітні технології» (Educational Leadership, Management and 

Emerging Technologies) Міжнародного університету Марконі (Marconi 

International University) (Маямі, штат Флорида, США) (Master’s degree in 

educational, 2019). 

Означена магістерська програма спрямована на підготовку майбутніх 

лідерів у галузі освіти шляхом їх залучення до інноваційних досліджень та 

практики лідерства, управління й адміністрування в закладах освіти. 

Випускники магістерської програми мають право займати керівні посади в 

таких галузях, як викладання, професійна підготовка вчителів, медична 

освіта, освітній менеджмент, освітнє керівництво та консультування, 

спеціальна освіта, мистецька освіта, шкільне насильство та агресія, а також 

займатися науково-дослідною діяльністю у сфері освіти з метою поширення 

інноваційних знань, формування освітньої політики, просування інновацій та 

вдосконалення педагогічної теорії та практики. 

Магістерська програма «Освітнє лідерство, управління та новітні 

технології» пропонує здобувачам магістерського ступеня ознайомлення з 

теорією та практикою освітнього лідерства й управління, аналізуючи їх у 

світлі сучасних наукових досліджень та професійного досвіду. 

Навчальний план даної магістерської програми охоплює такі дисципліни: 

«Лідерство та управління змінами» (Leadership and change management); 

«Організація та управління інноваціями» (Organization and management of 

innovation); «Дизайн інноваційних бізнес-моделей» (Design of innovative 
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business models); «Організаційні структури» (Organizational structures); «Стилі та 

підходи до лідерства та управління змінами: міжнародний досвід» (Styles and 

approaches in leading and managing change: international case studies); 

«Управління конфліктами, владною та кадровою політикою» (Managing conflict, 

power and HR policies); «Новітні ІКТ тенденції та соціокультурні зміни» 

(Emerging ICT trends and socio-cultural changes); «Управління людськими 

ресурсами» (Human resource management); «Лідерство та системи бізнес-

інформації» (Leadership and business information systems); «Дизайн та розробка 

нових товарів/послуг» (Design and development of new products/services); 

«Проєкт управління лідерством в освіті» (Education Leadership Management 

Capstone Project) (Master’s degree in educational, 2019). 

У даному контексті вважаємо за доцільне зауважити, що на відміну від 

низки проаналізованих нами в межах даного підрозділу магістерських 

програм з освітнього лідерства, програма «Освітнє лідерство, управління та 

новітні технології» фокусується, насамперед, на інноваціях в управлінні 

організацією в цілому, а не тільки закладом освіти. Разом із тим, знання 

теорій лідерства та управління в бізнес-сфері, на думку розробників 

програми, дозволяє майбутнім керівникам закладу загальної середньої освіти 

здійснювати ефективне управління власним закладом, оскільки в сучасних 

умовах перетворення знання на товар, а здобувача освіти – на споживача 

послуг, межі між закладом освіти та бізнесовою структурою є все більш 

розмитими. Тому однією з провідних характеристик керівника закладу 

загальної середньої освіти має стати високий рівень інноваційної культури. 

Магістерську програму «Освітнє лідерство, політика та адвокація» 

(Educational Leadership, Politics, and Advocacy) пропонує Школа культури, 

освіти та розвитку людини Нью-Йоркського університету (NYU Steinhardt 

School of Culture, Education and Human Development) (MA in Educational, 2019).  

Метою зазначеної програми є підготовка нового покоління освітніх 

політиків, обізнаних у галузі лідерства, політики та адвокації. Магістерська 

програма «Освітнє лідерство, політика та адвокація» передбачає 
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ознайомлення з особливостями формування й імплементації освітньої 

політики та зростаючою роллю освітніх організацій, що працюють зі 

школами та громадами як на національному, так і на міжнародному рівні; 

формування вміння керувати міжгалузевим сектором, створювати професійні 

мережі та брати участь у дослідженнях і аналізі політики. Крім того, 

випускники програми можуть здійснювати керівництво освітніми 

неприбутковими організаціями, неурядовими та громадськими організаціями. 

Програмні результати навчання передбачають: 

 уміння здійснювати критичний аналіз та ухвалювати рішення з питань 

лідерства та освітньої політики; 

 уміння керувати міжгалузевим сектором; 

 уміння використовувати декілька підходів у процесі наукових 

досліджень. 

Здобувачі магістерського ступеня мають можливість поглиблено вивчати 

теми за допомогою вибіркових курсів і стажування. Процес професійної 

підготовки майбутнього магістра в галузі освітнього лідерства, політики та 

адвокації поєднує обов’язкові курси зі стажуванням і вибірковими курсами. У 

межах кожного курсу вивчається широке коло теоретичних концепцій, зокрема 

й щодо рівності та соціальної справедливості, увага фокусується на потребах і 

досвіді дітей і учнівської молоді, які мешкають у великих містах та походять із 

сімей із низьким рівнем доходу, та наслідках для лідерства в закладах освіти та 

поза їх межами. 

На заняттях з обов’язкових дисциплін здобувачі магістерського ступеня 

вивчають освітню адвокацію, теорію організації та лідерства, освітню політику, 

партисипативне дослідження дією, демографічний аналіз, а також отримують 

додаткові знання з обраного напряму: лідерства, політики чи адвокації. 

Майбутні освітні політики можуть одночасно обрати декілька напрямів, як-от: 

лідерство та політика на федеральному, державному й місцевому рівнях. 

Отримані в межах магістерської програми компетентності дозволяють 

здійснювати  міждисциплінарні  дослідження. Ви також можете обрати 
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широкий спектр варіантів, включаючи економічний аналіз, аналіз політики, 

демографічні дослідження, картографування активів громади, дослідження 

участі в діях, дизайн опитувань та етнографічне дослідження й опитування 

прикладних ситуацій. 

Магістерська програма «Освітнє лідерство, політика та адвокація» 

відзначається гнучкістю курикулуму, який здобувач та академічний радник 

можуть узгодити відповідно до професійних цілей та інтересів здобувача.  

У межах навчання в магістратурі здобувачі беруть участь у 

стажуванні в громадських адвокаційних організаціях, школах або 

політичних центрах. Місце стажування визначається академічними та 

кар’єрними інтересами здобувача магістерського ступеня. Додаткові 

можливості також містяться в курсовій роботі протягом усієї програми. Як 

зазначається на сайті університету, 39 % випускників отримали 

високооплачувану роботу в організації, у якій проходили стажування (MA 

in Educational, 2019). 

Випускники зазначеної магістерської програми можуть працювати та 

керувати організаціями, що займаються адвокацією дітей та місцевої 

громади; політичні та дослідницькі центри; приватних, чартерних і 

незалежних школах; неприбуткових і міжнародних неурядових організаціях. 

Також після отримання ступеня магістра частина випускників вступають на 

навчання до докторантури. 

Випускник магістерської програми «Освітнє лідерство, політика та 

адвокація» може обійняти такі посади в зазначених вище освітніх організаціях: 

директор програми; координатор професійного розвитку та стажування; 

менеджер програми економічних можливостей; директор з прийому та 

підбору персоналу; директор з розвитку та зв’язку; аналітик 

даних/програмний аналітик. 

Здобути кваліфікацію керівника закладу загальної середньої освіти, 

який володіє високим рівнем інноваційної культури, пропонує Університет 

Джорджа Вашингтона (George Washington University) (США) у межах 
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магістерської програми «Освіта та розвиток людини в освітньому лідерстві та 

адмініструванні» (Education and Human Development in Educational Leadership 

and Administration) (Master of Arts, 2020). 

Дана магістерська програма спрямована на підготовку освітнього 

адміністратора, здатного керувати культурою викладання й навчання, та 

надихати шкільну спільноту на досягнення все більш високих цілей. 

Програма «Освіта та розвиток людини в освітньому лідерстві та 

адмініструванні» акредитована Національною радою з питань акредитації 

педагогічної освіти (National Council for Accreditation of Teacher Education – 

NCATE) та національно визнана Установчою радою з освітнього лідерства 

(Educational Leadership Constituent Council – ELCC). Зміст магістерської 

програми відповідає вимогам до сертифікації освітнього адміністратора для 

Округу Колумбія, штатів Меріленд, Вірджинія та інших штатів-партнерів, з 

якими укладено угоди на підготовку освітніх адміністраторів. 

Магістерська програма сфокусована на таких аспектах: 

 керівництво командою – протягом навчання здобувачі магістерського 

ступеня отримують досвід роботи в командах із різними 

перспективами та ознайомляться з особливостями командного 

лідерства. Відповідно, робота в командах включена в зміст кожного 

курсу для імітації робочого місця; 

 прикладна курсова робота – у процесі навчання магістранти формують 

своє професійне портфоліо через участь у серії реальних проєктів у 

сфері освітнього лідерства; 

 стажування – здобувачі магістерського ступеня мають можливість 

отримати досвід керівництва закладом загальної середньої освіти через 

спостереження та участь у двох адміністративних стажуваннях, у тому 

числі лідерському проєкті, що триває протягом одного семестру; 

 практико-орієнтоване навчання – забезпечується через освітню 

взаємодію з викладачами університету, які одночасно активно 
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працюють на різних посадах у галузі освіти К-12, з метою отримання 

практичної інформації про управління освітою. 

Після отримання магістерського ступеня випускник програми має 

широкі можливості для працевлаштування на таких посадах у сфері 

управління освітою: 

 помічник директора; 

 спортивний директор; 

 адміністратор центрального офісу; 

 декан факультету; 

 завідувач кафедри; 

 радник з питань освіти; 

 навчальний консультант; 

 викладач закладу вищої освіти; 

 директор; 

 програмний директор (Foster a Thriving Learning Culture). 

Сфера працевлаштування включає: 

 державні, приватні або чартерні школи К-12; 

 заклади вищої освіти; 

 урядові відомства чи агентства; 

 консалтингові організації. 

Навчання за даною магістерською програмою здійснюється виключно в 

дистанційній формі та триває щонайменше два роки. Курикулум складається з 

30 кредитів, що розподіляються за такими дисциплінами: «Вступ до кількісних 

досліджень» (Introduction to Quantitative Research) (3 кредити); «Керівництво та 

оцінювання якості викладання» (Supervision and Evaluation of Instruction) 

(3 кредити); «Лідерства в навчальному закладі К-12) (Site-Based Leadership: K-

12) (3 кредити); «Шкільне право та політика» (School Law and Policy) 

(3 кредити); «Основи навчального лідерства та процес змін» (Fundamentals of 

Educational Leadership and the Change Process) (3 кредити); «Відносини між 
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школою та громадою» (School-Community Relations) (3 кредити); «Семінар: 

Прикладне адміністрування у сфері освіти» (Seminar: Applied Educational 

Administration) (3 кредити); «Аналіз освітніх потреб» (Instructional Needs 

Analysis) (3 кредити); Стажування 1: Адміністрування (Internship: 

Administration) (3 кредити); Стажування 2: Адміністрування (Internship: 

Administration) (3 кредити). 

Заслуговують на увагу в контексті нашого дослідження магістерські 

програми британських університетів, зокрема Університетського коледжу 

Лондона (University College London) (Велика Британія), який пропонує 

програму «Освітнє лідерство» (Educational Leadership MA) (Educational 

Leadership MA, 2019).  

Означена магістерська програма передбачає вивчення теоретичних 

засад лідерства та управління освітою, здійснення наукових досліджень і 

набуття практичного досвіду як керівників закладів загальної середньої 

освіти. Програма спрямована, насамперед, на розвиток інноваційної культури 

майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти, оскільки 

передбачає формування в магістрантів розуміння того, як керувати процесом 

удосконалення діяльності закладу освіти. Магістранти набувають знань щодо 

того, як здійснювати партнерство з громадами, вирішувати проблеми раси, 

статі та соціального класу в закладах освіти для покращення результатів 

учнів. Суттєвою перевагою даної програми є те, що студенти мають 

можливість приєднатися до професійної мережі з іншими учасниками з 

Лондона та всього світу (Educational Leadership MA, 2019). 

Магістерська програма «Овітнє лідерство» розрахована на 180 кредитів 

і складається з одного основного модуля (30 кредитів), трьох факультативних 

модулів (90 кредитів) та написання магістерської дисертації (60 кредитів). 

Обов’язковим для вивчення є модуль «Лідерство та управління змінами й 

удосконаленням» (Leading and Managing Change and Improvement) (30 кредитів), 

що передбачає вивчення ключових тем з освітнього лідерства та менеджменту 

як у теоретичній, так і практичній площинах. Магістранти мають сформувати 
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уявлення про різні типи лідерства, зокрема: моральне, освітнє та 

трансформаційне, лідерство, орієнтоване на навчання, та лідерство, орієнтоване 

на зміни в системі. У межах даного модулю приділяється увага культурному 

контексту, що вивчається разом із такими феноменами, як організаційна 

структура, культура та управління. Магістрантами розглядаються ключові 

питання управління вдосконаленням і освітніми змінами та приділяється увага 

стратегіям ефективного управління змінами. Також вивчаються особливості 

процесу забезпечення якості освіти, зокрема в аспекті внутрішнього та 

зовнішнього оцінювання (Educational Leadership MA, 2019). 

Як було зазначено вище, крім обов’язкового, магістранти вибирають три 

додаткові модулі з рекомендованого в межах програми переліку, зокрема: 

«Проведення та використання наукових досліджень про лідерство та управління» 

(Doing and Using Educational Leadership and Management Research); «Лідерство 

для спільноти, що навчається (Лідерство)» (Leadership for the Learning Community 

(Leadership)); «Лідерство в різноманітних культурах та спільнотах (лідерство)» 

(Leading in Diverse Cultures and Communities (Leadership)); «Розвиток особистих 

навичок лідерства»* (Developing Personal Leadership Skills*); «Вивчення освітньої 

політики»* (Exploring Educational Policy*); «Фінанси та управління ресурсами»* 

(Finance and Resource Management*); «Цінності, бачення та моральна мета»* 

(Values, Vision and Moral Purpose*). 

Як наголошено на сайті Університетського коледжу Лондона, модуль 

«Проведення та використання наукових досліджень про лідерство та управління» 

рекомендується як підготовка до написання магістерсьвої дисертації. У той 

самий час модулі, позначені зірочкою, пропонуються Міжнародною програмою 

університету Лондона (залежно від наявності). Важливо також наголосити, що 

позначені зірочкою модулі є дистанційними, а тому не можуть бути обрані 

магістрантами денної форми навчання (Educational Leadership MA, 2019). 

Навчання за магістерською програмою «Овітнє лідерство» 

здійснюється під час аудиторних занять та консультацій із використанням 
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мультимедійних презентацій і навчання на основі діяльності, поширеним є 

фасилітаторський підхід до навчання.  

Схожу магістерську програму «Освітнє лідерство та управління» 

(Education Leadership and Management) пропонує університет Роугемптон 

(University of Roehampton) (Велика Британія) (Education leadership, 2019). 

Означена програма передбачає залучення магістрантів, які вже 

працюють на керівних посадах, до науково-дослідної роботи з теорії та 

практики освітнього лідерства та управління освітою. Здобувачі 

магістерського ступеня використовуватимуть отримані знання й навички для 

вдосконалення власної управлінської практики в широкому колі закладів 

освіти та суміжних організацій. 

Беззаперечною перевагою даної програми є проведення навчальних 

занять у вечірній час, що дозволяє магістрантам навчатися без відриву від 

виробництва. Студенти денної форми навчання зазвичай відвідують заняття 

від трьох до чотирьох днів на тиждень.  

Магістерська програма «Освітнє лідерство та управління» передбачає 

вивчення теоретичних і практичних засад лідерства та управління в освітніх 

контекстах із міжнародних позицій з метою отримання знань, уявлень та 

практичного досвіду. Програма дає змогу спеціалізуватися в певній сфері, що 

становить предмет інтересу, через вибір навчальних завдань та теми 

магістерської дисертації, пов’язаних із діяльністю здобувача магістерського 

ступеня і як фахівця-практика, і як науковця. 

Зміст зазначеної магістерської програми включає обов’язкові та 

вибіркові модулі.  

Першим обов’язковим модулем є написання магістерської дисертації. 

крім цього, магістранти вивчають такі обов’язкові модулі: «Стратегічне 

лідерство та якість освіти» (Strategic Leadership and Educational Excellence); 

«Проведення соціальних та освітніх досліджень» (Undertaking Social and 

Educational Research). 
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Серед вибіркових модулів магістрантам запропоновано  «Керівництво 

освітніми організаціями» (Leading Educational Organisations);  «Управління 

викладанням, удосконалення навчання» (Leading Teaching, Improving 

Learning); «Розвиток персоналу та лідерські команди» (Developing Staff and 

Leading Teams); «Ключові концепти та поточні дебати у глобальній 

освітній політиці» (Key Concepts and Current Debates in Global Education 

Policy) (Education leadership, 2019). 

На особливу увагу в межах нашої наукової розвідки заслуговує 

магістерська програма «Освіта: управління інноваціями та змінами» 

(Education: Leading Innovation and Change) Університету Святої Марії, 

Твікенгем (St Mary’s University, Twickenham (St Mary’s University, 

Twickenham) (Велика Британія) (Education: Leading innovation, 2020). 

Метою даної програми є розвиток інноваційної управлінської практики. 

Програма спрямована на професійну підготовку освітніх лідерів різних ланок: 

шкільних адміністраторів, менеджерів у сфері бізнесу та фінансів, менеджерів 

даних та ІКТ-менеджерів на всіх рівнях освітньої системи. 

Програма дає змогу керівникам середньої та вищої ланок (а також 

майбутнім лідерам) критично осмислити власний управлінський досвід та 

усвідомити сутність лідерства, у процесі набуття знань, одночасно 

пов’язуючи теорію з практикою. 

Студенти мають можливість досліджувати сферу, що становить 

предмет їхнього інтересу та стосується їх професійної діяльності, 

наголошуючи, насамперед, на розвиткові інновацій. Означена магістерська 

програма передбачає розвиток дослідницької культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти. 

Магістерська програма «Освіта: управління інноваціями та змінами» 

спрямована на: 

 надання допомоги школам та педагогічному персоналу в удосконаленні 

освітнього процесу; 
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 надання можливості педагогічним працівникам розвивати свої 

професійні навички й досвід шляхом розвитку дослідницької культури; 

 забезпечення меж підтримки пріоритетів розвитку закладу освіти через 

заплановані можливості зворотного зв’язку в процесі наукових 

досліджень і практичної діяльності школи; 

 надання підтримки персоналу, який активно бере участь в управлінні 

змінами; 

 надання підтримки педагогічному персоналу в розробленні 

курикулуму, що сприяє управлінню ефективністю та здійсненню 

самооцінювання закладу освіти; 

 надання закладам освіти допомоги у вирішенні завдань, пов’язаних із 

відбором та утриманням персоналу, пропонуючи вищу кваліфікацію на 

рівні магістра, у партнерстві з Університетом Святої Марії (Education: 

Leading innovation, 2020). 

Програма складається з п’яти модулів: чотирьох обов’язкових та 

одного вибіркового. Обов’язкові модулі включають такі навчальні 

дисципліни: «Лідерство та професійні характеристики» (Leadership and 

Professional Attributes); «Дизайн дослідження» (Research Design); «Агентство 

змін і стратегія: від наукових досліджень до практики» (Change Agency and 

Strategy: From Research to Practice); «Презентація наукових робіт та 

конференцій» (Academic Paper and Conference Presentation). 

Щодо вибіркових модулів вважаємо за доцільне наголосити, що, на 

відміну від попередніх розглянутих нами програм, у межах яких не надавалося 

широкого переліку вибіркових модулів, програма «Освіта: управління 

інноваціями та змінами» передбачає вибір одного модуля, що становить 

предмет наукового інтересу здобувача магістерського ступеня, із 

запропонованого переліку: «Організаційна культура» (Organisational Culture); 

«Лідерські та управлінські команди» (Leading and Managing Teams); «Коучинг 

та менторство в професійних контекстах» (Coaching and Mentoring in 

Professional Contexts); «Розвиток грамотності в межах курикулуму» (Addressing 
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Literacy Across the Curriculum); «Проблеми релігійної освіти» (Issues in Religious 

Education); «Мета та цінність природничо-наукової освіти» (Purpose and Value 

of Science Education); «Інклюзивна педагогіка в класі» (Inclusive Pedagogy in the 

Classroom); «Мета та цінність математичної освіти» (Purpose and Value of 

Mathematics Education); «Імплементація педагогічної теорії в практику» 

(Pedagogical Issues in Practice) (Education: Leading innovation, 2020).  

Основними формами навчання є лекції, групові семінари, воркшопи та 

індивідуальні консультації тьютора. 

Магістерську програму «Управління освітою та навчанням» 

(Education and Training Management) пропонує Міський університет 

Дубліна (Dublin City University) (Ірландія) (MSc in Education, 2020). 

Означена магістерська програма з управління освітою та навчанням 

розрахована на два роки змішаного навчання. Усі аудиторні заняття 

проходять по середах з 18:30 до 21:00 (деякі заняття можуть тривати після 

21:00) та суботах з 9.00 до 13.00. Елемент програми «Дипломна робота» 

складається з 6 модулів і триває протягом трьох семестрів. Власне написання 

магістерської дисертації (прикладного дослідження обсягом 15000–

20000 слів) здійснюється протягом другого року навчання. 

Результати навчання за програмою «Управління освітою та навчанням» 

включають: 

 знання й навички щодо забезпечення ефективного лідерства на 

робочому місці та в суспільстві; 

 знання ключових принципів, найкращих практик, характеристик та 

організаційної стратегії, необхідних менеджерам і керівникам у 

сучасних швидко мінливих і складних операційних умовах; 

 навички самоменеджменту, що мають забезпечити ефективність 

управління, викладання та фасилітації навчання. 

На першому році навчання пропонується вивчення таких обов’язкових 

модулів: «Організаційний менеджмент та прийняття рішень» (Organisational 

Management and Decision Making) (10 кредитів); «Лідерство та управління 
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ефективністю» (Leadership and Performance Management) (10 кредитів); 

«Організація дослідження» (Research Design) (10 кредитів); «Організаційна 

культура та зміни» (Organisational Culture and Change) (10 кредитів). 

На першому році навчання вивчаються як обов’язкові, так і вибіркові 

модулі. Обов’язкові модулі включають: «Магістерська дисертація/практикум» 

(Thesis/Practicum) (30 кредитів); «Організаційна поведінка та зміни» 

(Organisational Behaviour and Change) (10 кредитів); «Підприємницька освіта та 

управління навчанням» (Entrepreneurial Ed. & Training Management) 

(10 кредитів) (MSc in Education, 2020). 

Як приклад, наведемо зміст одного з обов’язкових модулів – 

«Організаційний менеджмент та прийняття рішень». Згідно з описом, 

означений модуль передбачає ознайомлення магістрантів із сучасним 

науковим дискурсом та практикою щодо ухвалення рішень в організаціях. У 

результаті вивчення даного модуля магістранти повинні вміти: 

 визначати ключові фактори, що діють у зовнішньому середовищі, з 

точки зору організаційного управління та ухвалення рішень; 

 давати характеристики ефективного ухвалення рішень на робочому місці; 

 наводити етичні міркування, на яких базується ухвалення 

організаційних рішень; 

 обговорювати питання управління людськими ресурсами та виробничі 

відносини під час ухвалення організаційних рішень; 

 розуміти наслідки бюджетної практики в організаціях; 

 визначати особливості політики та стилю управління організаціями та 

їх наслідки для ухвалення рішень (Module specifications, 2020). 

Розподіл годин за видами навчального навантаження в межах даного 

модуля представлено нами в таблиці 2.2. 

Отже, можемо констатувати, набуття окреслених вище 

компетентностей майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти 

або іншої освітньої установи тісно пов’язане з розвитком його інноваційної 

культури, що впливає на ефективність процесу ухвалення рішень. 
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Таблиця 2.2 

Розподіл годин за видами навчального навантаження в межах модуля 

«Організаційний менеджмент та прийняття рішень» 

Вид навантаження Кількість годин Опис 

Лекція (Lecture) 18 Структуровані презентації (Structured 

presentations) 

Консультація (Tutorial) 2 Консультація тьютора (Optional tutorial 

session) 

Самостійна робота 

(Independent Study) 

100 Вивчення наукової літератури та 

проведення дослідження (Reading and 

Research) 

Виконання завдань 

(Assignment Completion) 

94 Робота над виконанням завдань (Assignment 

work) 

Онлайн навчання (Online 

activity) 

36 Навчальна робота онлайн (Online work) 

Разом 250  

Магістерську програму «Освітній менеджмент» (Educational 

Management) пропонує Університет Вітовта Великого (Vytautas Magnus 

University) (Литва) (Educational management, 2019). 

Означена магістерська програма має на меті підготувати керівників 

закладів освіти різних типів і форм власності, що займаються навчальною та 

викладацькою діяльністю. Організація навчання здійснюється в змішаній 

формі, що дозволяє здобувачам магістерського ступеня вдосконалити 

навички роботи з ІКТ і навички самоспрямованого навчання. 

Після закінчення магістерської програми «Освітній менеджмент» 

майбутні керівники мають такі можливості працевлаштування: 

 державні заклади освіти та приватні організації, що надають освітні 

послуги; 

 заклади управління освітою; 

 відділи людських ресурсів підприємств і бізнесових організацій; 

 неурядові організації, що працюють у сфері освіти; 

 продовжити навчання в докторантурі (Educational Management). 

Як і в більшості розглянутих у межах даного підрозділу програм, 

навчання за даною програмою триває 2 роки і складає 120 кредитів. 

Протягом першого семестру вивчаються обов’язкові та вибіркові дисципліни 
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загальною кількістю 30 кредитів. До обов’язкових дисциплін належать: 

«Філософія освіти» (Philosophy of Education) (6 кредитів); «Менеджмент 

освітніх організацій» (Management of Educational Organisations) (6 кредитів); 

«Методологія та методи наукових досліджень у сфері освіти» (Methodology 

and Methods of Educational Research) (6 кредитів). 

Щодо вибіркових дисциплін слід зауважити, що магістранти мають 

можливість обрати дві дисципліни із наведеного нижче переліку: 

«Методологія професійної освіти та підготовки» (Methodology of Vocational 

Education and Training) (6 кредитів); «ЮНЕСКО – менеджмент інновацій в 

освіті» (UNESCO – Management of Innovations in Education) (6 кредитів); 

«ЮНЕСКО – зміни курикулуму та розвиток» (UNESCO – Curriculum Change 

and Development) (6 кредитів). 

Протягом другого семестру також вивчаються обов’язкові та вибіркові 

дисципліни загальною кількістю 30 кредитів. Обов’язкові дисципліни 

включають: «ЮНЕСКО – дизайн курикулуму та управління» (UNESCO – 

Curriculum Designing and Management) (6 кредитів); «Економіка освіти» 

(Economics of Education) (6 кредитів); «Персональне навчання в організації» 

(Personnel Training in Organisation) (6 кредитів); «Дослідницький проект 1» 

(Research Project 1) (6 кредитів). 

На відміну від першого семестру, у другому здобувачі магістерського 

ступеня можуть обрати лише одну вибіркову дисципліну із запропонованого 

переліку: «ЮНЕСКО – технології електронного навчання» (UNESCO – E-

learning Technologies) (6 кредитів); «Концепції освіти дорослих» (Concepts of 

Adult Education) (6 кредитів); «Менеджмент освітніх проєктів» (Management 

of Educational Projects) (6 кредитів); «Кар’єра на різних етапах людського 

розвитку» (Career in Different Stages of Human Development) (6 кредитів). 

На другому році навчання обов’язкові та вибіркові дисципліни 

вивчаються протягом третього семестру (30 кредитів), у той час як четвертий 

семестр присвячено написанню магістерської дисертації (Master Thesis), що 

також становить 30 кредитів. Обов’язкові дисципліни включають: 
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«Міжнародна освітня політика та нормативні засади» (International Policy of 

Education and Legal Regulation) (6 кредитів); «ЮНЕСКО – дослідницький 

проєкт 2» (UNESCO – Research Project II) (6 кредитів). 

Серед наведеного переліку вибіркових дисциплін для вивчення в 

третьому семестрі магістранти обирають три дисципліни: «Міжкультурна 

освіта та комунікація» (Intercultural Education and Communication) 

(6 кредитів); «Методологія дослідницького проєкту» (Methodology of 

Research Project) (6 кредитів); «Статистичний аналіз у наукових 

дослідженнях» (Statistical Analysis in Scientific Research) (6 кредитів); 

«Спецкурс» (Special Course) (6 кредитів). 

Також зауважимо, що магістранти, які успішно завершують програму, 

разом зі ступенем магістра з управління освітою також можуть отримати 

сертифікат Міжнародного бюро освіти ЮНЕСКО із розробки та розвитку 

курикулуму (Certificate in Curriculum Design and Development) у межах угоди 

про співпрацю Університету Вітовта Великого підписав угоду про співпрацю 

з Міжнародним бюро освіти ЮНЕСКО. 

На підготовку керівника закладу освіти-підприємця орієнтована 

магістерська програма «Освітнє підприємництво» (Education 

Entrepreneurship) Університету прикладних наук Оулу (Oulu University of 

Applied Sciences (OAMK) (Фінляндія). 

Метою означеної програми є надання підтримки освітньому лідеру в 

процесі вивчення можливостей і побудови мереж у глобальному інноваційному 

середовищі освіти (як із педагогічної, так і з точки зору бізнесу). Дана 

магістерська програма є міжнародною та міждисциплінарною, здійснюється 

спільно з низкою міжнародних ділових та університетських партнерів у США та 

Європі. Таке партнерство уможливлює навчання під керівництвом міжнародних 

експертів і вивчення випадків підприємництва в освіті в усьому світі (Master’s 

Degree in Education, 2019). 

Зміст програми передбачає формування компетентностей майбутнього 

освітнього лідера, зокрема й керівника закладу освіти, що дають змогу брати 



197 
 

участь у глобальному виробництві освітніх технологій (Edtech) з акцентом на 

систему освіти у Фінляндії та ключових виробників інновацій у всьому світі. 

У межах означеної програми здобувачі магістерського ступеня мають 

можливість: 

 визначити й використовувати можливості для бізнесу та інновацій 

через міждисциплінарний підхід у освіті й навчанні; 

 розробити, протестувати та впровадити інноваційний продукт чи послугу; 

 практикувати й обмінюватися досвідом міждисциплінарних та 

міжкультурних команд і мереж;  

 будувати професійні мережі в межах глобальної галузі Edtech. 

Магістерська програма передбачає здійснення професійної діяльності 

одночасно зі здобуттям магістерського ступеня. Дослідження базуються на 

змішаній моделі навчання, що охоплює: дистанційне навчання з 

використанням інструментів онлайн і відеоконференцій та аудиторне 

навчання у Фінляндії або інших визначених програмою країнах по всьому 

світу. Аудиторні заняття відбуваються в різний час протягом усього 

навчального року, починаючи з 3-денної літньої сесії в Оулу. 

У межах програми вивчаються магістранти мають змогу ознайомитися зі 

структурою курикулуму, діяльністю закладів загальної середньої освіти 

Фінляндії, дизайном підприємництва та обслуговування, методологією 

наукового дослідження тощо. Програма також передбачає написання 

магістерської дисертації та проєктну роботу (Master’s Degree in Education, 2019). 

Окрім навчальних сесій, щомісячно проводяться відеоконференції, 

здійснюється самостійна робота з допомогою онлайн-репетиторів протягом 

навчального року. 

У контексті нашого дослідження з метою кращого розуміння процесу 

розвитку ІК майбутнього керівника закладу освіти вважаємо за доцільне 

схарактеризувати практики розвитку інноваційної культури менеджера сучасної 

зарубіжної вищої школи. Зокрема, звернемося до практики одного з провідних 

китайських університетів – Пекинського нормального університету (Beijing 
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Normal University). Означений заклад вищої освіти пропонує магістерську 

програму «Управління вищою освітою та студентською справою» (Management 

of Higher Education and Student Affairs – HESA), що являє собою першу 

програму такого типу в Китаї (Master’s on management, 2019).  

Як наголошено на сайті Пекинського нормального університету, 

місія магістерської програми HESA полягає в підготовці адміністраторів 

студентських справ та інших фахівців у сфері управління вищою освітою, 

які можуть ефективно й етично працювати в різних середовищах вищої 

освіти. Освітній процес здійснює професорсько-викладацький склад, який 

має потужні наукові досягнення та значний управлінський досвід. Дана 

магістерська програма спрямована на здобуття знань із проблем 

студентського розвитку, організації освітнього процесу та управління, 

викладання й навчання, оцінювання, порівняння освітніх систем, 

економіки й фінансів, управління вступною кампанією до закладу вищої 

освіти, досліджень з інституційного розвитку та освітньої політики.  

Результати навчання за магістерською програмою «Управління вищою 

освітою та студентською справою» передбачають: 

 розуміння динамічних ролей і функцій вищої школи та студентів у 

вищій школі; 

 ознайомлення з місію та філософію освітніх установ і їх 

функціональних сфер; 

 уміння працювати самостійно та спільно з різними групами студентів і 

викладачів, для досягнення успіху; 

 уміння розробляти, упроваджувати та оцінювати програми розвитку в 

контексті вищої освіти; 

 залучення до виконання управлінських та адміністративних функцій, 

виявляючи етичну й культурну обізнаність; 

 навички управління й розвитку ресурсів, включаючи програмний 

бюджет, персонал, інформаційні технології та стратегічні плани;  
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 уміння вирішувати проблеми, що потребують ефективного 

спілкування, продуманого ухвалення рішень, подолання 

неоднозначності й управління конфліктом; 

 розвиток професійної ідентичності, заснованої на професійних 

цінностях, кар’єрних цілях, групових діалогах та особистісних 

рефлексіях (Master’s on management, 2019).  

Магістерська програма HESA передбачає навчання 12–15 іноземних 

студентів щорічно. На думку розробників програми, різноманітність 

студентських контингентів сприяє створенню позитивних та потужних 

стосунків між студентами та викладачами, збагаченню навчального 

середовища й розширенню світогляду завдяки міжнародним партнерствам. 

Магістранти також мають можливість пройти практику в підрозділах ПНУ 

або в інших місцях для набуття професійного досвіду, що дає змогу 

застосувати теорію на практиці. 

Програма розрахована на два роки навчання. Протягом І семестру 

магістранти вивчають такі основні курси: китайська історія та культура 

(системи освіти, політика та управління в Китаї); китайська вища освіта; 

адміністрування у сфері вищої освіти та студентських справ; теорія 

студентського розвитку; викладання й навчання в системі вищої освіти; 

китайська мова. 

Протягом ІІ семестру передбачено вивчення таких основних курсів: 

методи якісного дослідження або методи кількісного дослідження; 

статистика освіти; управління фінансами у вищій школі; студентські справи. 

Перелік вибіркових курсів включає такі дисципліни: глобалізація та 

освіта; освіта та національний розвиток; ІКТ у вищій освіті та студентських 

справах; академічне письмо. Слід зауважити, що перелік вибіркових курсів 

може бути змінено закладом-провайдером освітніх послуг. Протягом другого 

року навчання магістранти проходять стажування та працюють над 

магістерським дослідженням із проблем управління вищою освітою.  
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Отже, на основі аналізу магістерських програм закладів вищої освіти 

зарубіжних країн (Великої Британії, США, Ірландії, Литви, Фінляндії та 

Китаю), відібраних нами на підставі критерію розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, можемо 

констатувати, що окреслені в даному підрозділі програми спрямовані на 

формування в майбутніх освітніх лідерів різних рівнів інноваційних навичок, 

що дозволяють швидко реагувати на зміни, які відбуваються в суспільстві в 

цілому й закладі освіти зокрема, ухвалювати рішення в нестандартних 

ситуаціях, задовольняти різноманітні потреби учасників освітнього процесу на 

засадах рівності та справедливості, що потребує високого рівня інноваційної 

культури. Незважаючи на різницю в обсязі навчальних годин, усі магістерські 

програми приділяють значну увагу виробничій практиці магістрантів та 

науково-дослідницькій роботі (у випадку наукової магістратури).  

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі окреслено стан розробленості проблеми ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО в зарубіжній науковій літературі, сутність і структуру ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО з позицій зарубіжного наукового дискурсу та 

зарубіжний досвід запровадження магістерських програм підготовки 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. 

Аналіз наукової літератури з проблем інноваційної культури було 

здійснено з урахуванням таких критеріїв пошуку: за базою даних; за 

ключовими словами; за датою публікації. У процесі з’ясування стану 

розробленості проблеми ІК майбутнього керівника ЗЗСО в зарубіжній 

науковій літературі ми обмежили стратегію пошуку англомовними 

науковими статтями, датованими 1980–2017 рр., що входили до таких 

базах даних, як EBSCO, ERIC, ResearchGate та Web of Science. Пошук 

наукових джерел здійснювався за такими ключовими словами: «культура», 

«інновації», «інноваційна культура». Аналіз наукових джерел засвідчив, 
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що найбільш поширеними вимірами розгляду інноваційної культури є 

національний та організаційний. 

Узагальнення наукових підходів до аналізу поняття «інноваційна 

культура», наведені в зарубіжній літературі дозволили виокремити такі рівні: 

макрорівень: інноваційна культура суспільства; мезорівень: інноваційна 

культура установи; мікрорівень або індивідуальний рівень: інноваційна 

культура (професійна культура) особистості. 

На основі концепції К. Добні було розроблено модель інноваційної 

культури установи, що включає такі елементи: готовність до інновацій; 

креативність та підприємницький потенціал; навчання на організаційному та 

індивідуальному рівні; ринкову орієнтацію; мотивацію та взаємовідносини. 

Схарактеризовано складові інноваційної культури керівника закладу 

освіти, а саме: когнітивну, що охоплює професійні знання, творче мислення, 

кваліфікацію, досвід, уміння й навички, креативний потенціал або 

інтелектуальний капітал, що виступає підгрунтям для набуття інноваційних 

знань, генерування інноваційних ідей для здійснення інноваційного процесу; 

ціннісно-мотиваційну, що охоплює цінності, мотиви, потреби, інтереси та 

стереотипи суб’єктів інноваційної системи; та поведінкову, що окреслює 

інноваційні типи поведінки суб’єктів означеної системи в інноваційному 

процесі. 

Показано, що пропозиція програм магістерської підготовки керівників 

закладів загальної середньої освіти у світі є досить широкою. Висвітлено 

магістерські програми закладів вищої освіти зарубіжних країн (США, 

Великої Британії, Ірландії, Литви та Китаю), відібраних на підставі критерію 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО. Зокрема, розвиток ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО здійснюється в межах магістерських програм з освітнього 

лідерства (Університет Південної Флориди Сарасота-Манаті (США); 

Міжнародний університет Марконі (США); Нью-Йоркський університет 

(США); Університет Джорджа Вашингтона (США); Університетський 

коледж Лондона (Велика Британія); Університет Роугемптон (Велика 
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Британія)); управління інноваціями та змінами (Університет Святої Марії, 

Твікенгем (Велика Британія)); управління освітою та навчанням (Міський 

університет Дубліна (Ірландія); освітнього підприємництва (Університет 

прикладних наук Оулу) тощо. 

Доведено, що магістерські програми означених закладів вищої освіти 

спрямовані на формування в майбутніх освітніх лідерів різних рівнів 

інноваційних навичок, які дозволяють швидко реагувати на зміни, що 

відбуваються в суспільстві в цілому й закладі освіти зокрема, приймати 

рішення в нестандартних ситуаціях, задовольняти різноманітні потреби 

учасників освітнього процесу на засадах рівності та справедливості, що 

потребує високого рівня інноваційної культури. 

Основний зміст другого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

(Козлов, 2017а; 2018; 2019в; 2019ж, 2019з; 2020а; Kozlov, 2018a; 2019b). 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Чинники розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти 

 

Незаперечним є те, що інноваційна культура – ключова ознака 

професіонала ХХІ століття. Від готовності та здатності людства до сприйняття 

й виробництва інноваційного продукту залежить не лише майбутнє в його 

глобальному вимірі, але й індивідуальний, професійний і соціальний успіх 

конкретного суб’єкта. У наш час інновації набувають ознак як інституційного, 

так і екзистенційного виклику для людини, змушують її шукати нові 

можливості для інтеграції власної суб’єктності до нових способів соціальної, 

професійної та особистісної взаємодії. Чи не єдиним шляхом ефективного 

розвитку інноваційної культури особистості загалом є середня загальноосвітня 

школа, яка «закладає основи інноваційного мислення й інноваційної культури 

особистості, створює умови для її саморозвитку й самореалізації впродовж 

життя» (Науковці України, 2017, с. 42). 

У сучасному суспільстві інновації та інноваційна культура особистості 

атрибутуються діалектично. З одного боку, вони виступають ключовими 

чинниками розвитку всіх сфер життєдіяльності, з іншого – рівень їхньої 

сформованості визнається якісною характеристикою прогресу, його 

результуючим здобутком. Так О. Чумак, аналізуючи місце інновацій в умовах 

глобалізації, підкреслювала, що розуміючи інноваційну діяльність як духовно-

діяльнісний феномен, що має творчу інформаційно-енергетичну природу та 

уможливлює принципово нове вирішення певної проблеми, можна 

стверджувати, що вона є визначальним чинником сталого соціального розвитку 

в глобальному просторі (Чумак, 2015, с. 4). Розуміння інноваційної культури як 
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есенційної траєкторії професіогенези фахівця загострює питання про чинники 

формування власне інноваційної культури, володіння якою є необхідною 

особистісною та професійною якістю. Виняткову актуальність становить 

питання про чинники розвитку інноваційної культури в освітньому середовищі, 

зокрема в структурі особистості керівників закладів освіти, адже рівень їхньої 

ангажованості інноватикою, позитивна мотивація до розбудови інноваційного 

освітнього середовища є основною детермінантою виконання ними місії агентів 

змін, творців і провідників реформування сучасної освіти в стратегічних 

пріоритетах «Нової української школи». 

У новітньому науково-педагогічному дискурсі існує низка підходів до 

визначення чинників розвитку ІК керівника ЗЗСО. Так, аналізуючи глобальні та 

регіональні контексти інноваційного розвитку сучасної освіти, А. Сбруєва вела 

мову про чинники макро-, мезо- та мікрорівнів. До перших вчена відносила 

характеристики глобального та національного вимірів розвитку інновацій, 

зокрема підтримку міжнародними організаціями й національними урядами 

держав високих глобально-визнаних стандартів освіти, практики розвитку 

відкритих навчальних ресурсів; об’єднання зусиль закладів освіти для 

досягнення спільних цілей, зокрема щодо надання якісної та доступної освіти у 

світовому масштабі тощо. До чинників мезорівня А. Сбруєва зараховувала 

інституційний вимір освіти, що представлений політикою закладів освіти щодо 

запровадження інновацій в освітній процес; розвиненістю інноваційної 

інфраструктури; підтримкою персоналу в освоєнні та використанні інновацій; 

відходом від традиційних навчальних аудиторій на користь відкритих просторів 

за типом open space тощо. Натомість чинники мікрорівня розвитку інноваційної 

культури дослідниця вбачала в декількох вимірах, зокрема в таких, як власне 

здобувач освіти (внутрішня мотивація, відповідальність за результати навчання, 

високий рівень цифрової грамотності тощо); викладач (позитивне ставлення до 

інновацій, неперервний саморозвиток і самовдосконалення, навички роботи в 

команді тощо); курикулум (оновлення навчальних програм, інтерактивний 

контент, практико-орієнтовані завдання, інноваційні силабуси тощо); технології 
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навчання (наявність системи менеджменту, що передбачає достатній набір 

можливостей для надання освітніх послуг у цифровому форматі тощо); методи 

навчання (організація співпраці між здобувачами освіти, застосування методів 

кооперованого та персоналізованого навчання тощо); організація освітнього 

процесу (індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти, гнучкі 

індивідуальні графіки виконання завдань тощо); контроль навчальних 

досягнень (компетентнісний підхід до оцінки навчальних досягнень, постійний 

самоконтроль та самооцінювання здобувачами освіти своєї діяльності, 

розвивальне оцінювання тощо) (Сбруєва, 2015, с. 70–72). 

Інший підхід до аналізу інновацій в освіті запропонувала сучасна 

дослідниця В. Долгова, яка серед чинників розвитку інноваційної культури 

виокремлювала об’єктивні, суб’єктивні та об’єктивно-суб’єктивні. До 

об’єктивних чинників вона відносила існування великого інноваційного циклу в 

політичній, економічній та соціальних сферах, охоплення інноватикою всіх 

сфер життєдіяльності сучасної особистості. Натомість суб’єктивні чинники 

розвитку інноваційної культури В. Долгова розглядала в кількох аспектах: 

перший – внутрішні психологічні особливості, які стають основою розвитку 

готовності особистості до інноваційної діяльності (активність людини, її 

спрямованість на виробництво й упровадження інновацій, індивідуально-

типологічна специфіка, ціннісні орієнтації та моральні якості); другий – 

зовнішні психологічні чинники розвитку групового суб’єкта інноваційної 

діяльності (спрямованість групової діяльності на інновації, груповий ціннісний 

стандарт, соціальна ініціатива, позитивні міжособистісні відносини, 

організованість); третій – зовнішні психологічні чинники розвитку 

колективного суб’єкта інноваційної діяльності (співпраця груп, створення 

сприятливого інноваційного клімату, удосконалення системи управління 

колективом, постійне впровадження інноваційних технологій, стимулювання 

групової творчої діяльності). Нарешті до об’єктивно-суб’єктивних дослідниця 

відносила науково-методичні, навчально-матеріальні, організаційні чинники 

розвитку суб’єкта інноваційної діяльності (Долгова, 2016, с. 33–39). 
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Значної уваги осмисленню чинників розвитку ІК особистості керівника 

ЗЗСО приділила сучасна дослідниця О. Старовойт. До основних чинників 

вона відносила формування демократичного соціального середовища; 

вироблення соціальних стандартів та етики інноватики; освітню та 

психолого-педагогічну підтримку процесу формування інноваційної 

культури особистості; правове регулювання та економічно-інвестиційне 

сприяння розвитку інноваційної культури (Старовойт, 2016, с. 32). Цінною 

уважаємо думку дослідниці про те, що особливим чинником формування 

особистості як суб’єкта інноваційної культури є духовний феномен – 

глибинне відчуття особистої свободи, на якому й ґрунтуються енергетично-

вольові, екзистенційні, творчо-креативні та психолого-адаптивні критерії 

сформованості особистості як носія високого рівня інноваційної 

культури (Старовойт, 2016, с. 12). 

Обґрунтованою вважаємо класифікацію чинників, які перешкоджають 

розвитку інноваційної культури, яку запропонував К. Ануфрієв. Дослідник 

виокремлював чинники макро- та мікрорівнів. До перших він відносив 

невідповідність між високотехнологічною економікою та структурою 

професійних компетентностей випускників; обмеженість доступу до грантів 

та державного фінансування для розробки інноваційної продукції та послуг; 

відсутність національної стратегії формування людського капіталу, яка б 

містила як освітній, так і соціальний складники. Натомість до чинників 

мікрорівня, які гальмують динамічний розвиток інноваційної культури, 

К. Ануфрієв відносив відсутність стратегій інноваційного розвитку 

персоналу; інертність існуючої організаційної структури компаній у процесі 

переходу до нових технологій; економію коштів на інноваційний розвиток; 

відсутність спеціалістів у сфері управління персоналом, здатних здійснювати 

ефективні організаційно-управлінські та кадрові інновації; відсутність 

консолідації персоналу в площині міжгалузевої взаємодії. Цінними вважаємо 

висновки дослідника про те, що подолання інертності традиційної культури 

та її переорієнтація на інновації напряму залежить від якості управління 
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людським капіталом, а також від кардинальної зміни професійних вимог до 

персоналу інноваційних установ і організацій (Ануфриев, 2017, с. 35). 

Аналіз сучасних досліджень таких учених, як В. Джелалі (Джелали, 

Кулиниченко, 2015), Н. Мурована (2013; 2014а; 2014б), Г. Сафарова (2013), 

О. Ситніков (2016), Н. Сімченко (Сімченко, Моконько, 2011), 

Г. Тимошко (2014), О. Чумак (Чумак, 2015) та інших засвідчує, що до 

чинників розвитку інноваційної культури особистості дослідники традиційно 

відносять науково-технологічні, економічні, політичні, інституційні, 

соціальні, культурно-ідеологічні тощо. Науковий інтерес становить 

класифікація чинників розвитку інноваційної культури особистості, яку 

запропонували Н. Сімченко та Г. Моконько. Дослідники виділили такі групи 

чинників: перша – за характером впливу (зовнішні, до яких віднесли 

інтернаціоналізацію та глобалізацію економіки, участь у міжнародних 

інтеграційних об’єднаннях, ступінь політичної та економічної незалежності 

країни; внутрішні, серед яких об’єднали науково-технічний розвиток, 

економічну стабільність, промисловий, цифровий і технологічний прогрес, 

ступінь розвитку демократії та громадянського суспільства, партнерство, 

соціальний і людський капітали, соціальну відповідальність бізнесу, а також 

формування нового типу інноваційної культури); друга – за 

функціональними ознаками (законодавчі, науково-технічні, економічні, 

інформаційні, культурні, екологічні, організаційно-управлінські); третя – за 

рівнем формалізації результатів впливу (формальні, неформальні); четверта – 

за рівнем економічного впливу (макровпливу, мезовпливу, мікровпливу та 

нановпливу) тощо (Сімченко, Моконько, 2011). 

У сучасному науково-педагогічному дискурсі конвенціонально звучить 

думка про те, що з-поміж ключових чинників розвитку інноваційної 

культури особистості виняткове значення належить наявності системи 

професійної підготовки, яка має інноваційно-орієнтований вектор розвитку. 

У наш час розвиток інноваційної культури особистості все більше 

розглядається в педагогічній площині. Йдеться про те, що інноваційну 
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культуру можна розвивати спеціально. Для цього необхідно створити 

технологію навчання інноваційній діяльності, вибудувати таку освітню 

модель, змістові, дидактичні, методичні, технологічні, організаційно-

педагогічні та інші складники будуть орієнтовані на інноваційне 

середовище та інноваційну культуру. До основних чинників формування 

інноваційної культури майбутнього фахівця-управлінця відносять: макро- та 

мікросередовище закладу освіти; вимоги суспільства й галузевих установ до 

професійних та особистісних якостей фахівців; нормативно-правову базу 

певної галузі професійної діяльності; інноваційний компонент у структурі 

професійних компетентностей; морально-етичний аспект професійної 

діяльності тощо (Козлова, Миленкова, 2007, с. 40). 

Осмислення існуючих у сучасній науково-педагогічній думці підходів до 

класифікації чинників розвитку інноваційної культури дає змогу констатувати 

їхню системність. Успішний розвиток інноваційної культури як на 

особистісному рівні, так і в суспільстві в цілому залежить від синергетичної 

взаємодії найрізноманітніших чинників: від інноваційного клімату в державі, до 

спрямованості конкретного фахівця на творчість і саморозвиток. Саме тому 

представлення сукупності чинників розвитку інноваційної культури керівника 

закладу загальної освіти, на наш погляд, може бути здійснено відповідно до 

макро-, мезо- та мікрорівнів. Аргументація та логіка відповідного поділу 

полягає в тому, що на розвиток інноваційної культури конкретної особистості 

по-різному впливають чинники відповідних рівнів. Так «інноваційний дух» 

суспільства (макрорівень), задає інноваційний вектор руху системи освіти в 

цілому. У той самий час наявність розвиненої мережі підготовки фахівця до 

інноваційної діяльності (мезорівень) забезпечує поширення інновацій у певній 

галузі. Натомість екзистенційна здатність конкретного суб’єкта до сприйняття 

та виробництва інновацій (мікрорівень) забезпечує їхню інтеграцію до 

індивідуальних траєкторій особистісного та професійного розвитку. Більше 

того, аналіз чинників розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО в координатах 

макро-, мезо- та мікрорівнів дає змогу виявити міру та специфіку впливу 
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складників того чи того рівнів чинників на розвиток конкретних складових 

інноваційної культури, серед яких у нашому дослідженні виокремлено 

аксіологічно-рефлексивну, креативно-прогностичну та пізнавально-практичну.  

Чинники розвитку інноваційної культури особистості майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти на макрорівні об’єднують 

декілька складників зокрема, глобальний, державно-політичний, 

економічний, науково-технічний, аксіологічний та соціокультурний. 

Макрорівень інноваційної культури представлений такими її суб’єктами, як 

населення міста, країни, континенту, яке має позитивне налаштування до 

новацій, сприймає умови конкурентного середовища та бере активну участь у 

виробництві й поширенні нового продукту (Карамаликова, 2015, с. 327).  

Не викликає заперечень твердження про те, що інновації в сучасному 

світі розглядаються не як самоціль, а як інструмент стимулювання зростання й 

досягнення пріоритетів сталого розвитку. Суспільство визнає, що ключовим 

завданням сучасності є вироблення сутнісних моделей сталого інноваційного 

зростання, які б узгодили економічний розвиток із необхідністю захисту 

навколишнього середовища, протидії динамічному вичерпанню сировинних 

ресурсів тощо (Інноваційна політика, 2011, с. 4). До чинників розвитку ІК 

особистості керівника ЗЗСО на макрорівні слід віднести формування державної 

інноваційної стратегії та державної інноваційної політики, створення 

сприятливого інноваційного клімату для сприйняття в суспільстві інновацій, 

визнання їх як необхідного складника сучасної діяльності, підвищення рівня 

інноваційної активності країни тощо (Юринець, Задорожний, Звір, 2013, с. 284).  

Глобальний складник чинників макрорівня розвитку інноваційної 

культури особистості майбутнього керівника представлений максимізацією 

динамічності розвитку інновацій, усвідомленням суспільством їхнього 

глобального масштабу та виняткової ролі в упорядкуванні сучасної 

цивілізаційної динаміки. Про пріоритет інноваційної культури на 

глобальному та трансконтинентальному рівнях ідеться в таких міжнародних 

документах, як «Керівництво Осло» (Oslo Manual) (Oslo Manual, 2018), 
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«Зелена книга по інноваціям» (Green paper on innovation) (Green Paper, 1995), 

«Перший план дій з поширення інновацій у Європі» (The first action plan for 

innovation in Europe) (The First action, 1996), «Хартія інноваційної 

культури» (Хартия, 1999), а також низці доповідей Римського 

клубу (Вайцзекер, Війкман, 2019) тощо. Провідні мислителі та політичний 

істеблішмент закликає людство до осягнення сутності інновацій, їхньої 

природності на сучасному етапі світового прогресу.  

Для розвитку інноваційної культури в галузі освіти в Україні вагоме 

значення становлять державно-політичний складник чинників розвитку 

інноваційної культури особистості, які полягають у підтримці інновацій на 

державному рівні. Саме від державної політики залежить успіх країни в 

освоєнні й виробництві нового, у створенні необхідного інноваційного 

середовища як на соціальному, так і на індивідуальному рівнях (Гейць, 2015, 

с. 5). З-поміж державних документів, у яких підкреслено цивілізаційне 

значення інновацій, зокрема, слід назвати Стратегію розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року (2010), Закони України «Про 

інноваційну діяльність» (2002), «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (2016), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» (2011) тощо. У відповідній нормативній базі підкреслено, що 

розвиток інноваційного потенціалу країни є не лише шляхом динамічного 

економічного прориву й технологічного успіху, але й виступає в ролі 

ключового засобу забезпечення суверенітету держави та її безпеки, 

підвищення рівня її конкурентоспроможності в сучасному світі (Стратегія 

розвитку, 2010). Формування інноваційної культури є соціально 

обумовленим такими чинниками, як суспільне середовище та спрямованість 

політичної системи, конституційно визначені права та свободи людей, рівень 

комп’ютеризації та інформатизації, загальний стан культурно-просвітницької 

роботи, специфіка трансформаційних (політичних, територіальних) процесів 

тощо (Старовойт, 2016, с. 16). 
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Для впровадження інновацій у сучасній українській освіті, 

усвідомлення суспільством важливості інноваційної культури вчителів, 

організаторів і менеджерів освіти вагоме значення становить започаткована 

державою реформа «Нової української школи». Її філософія побудована на 

максимальному впровадженні інноваційних технологій у освітній процес, а 

одним із трьох основних завдань визначено підготовку інноватора. Сучасну 

державну підтримку інновацій у освітній сфері вияскравлюють такі чинники 

як суттєве збільшення фінансування на реформу освіти, зміна освітнього 

середовища та цифровізація освітнього простору, підготовка нового вчителя, 

розвиток ІК особистості керівника ЗЗСО, індивідуальна освітня філософія 

якого була б побудована на засадах інноваційного прогресу. 

Вагоме значення для розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО на 

макрорівні належить економічному та науково-технологічному складникам. 

Їхніми показниками є рівень промислового та технологічного розвитку 

країни, наявність комплексу організаційно-економічних заходів, що 

охоплюють проведення ефективної державної експертизи інноваційної 

політики, у якій було б узгоджено темпи означеного розвитку та 

співвідношення внеску науки, технологій і виробництва у цей процес; 

удосконалення механізмів та процедур захисту прав інтелектуальної 

власності й патентного захисту інновацій; створення сприятливого 

середовища для функціонування власних наукомістких виробництв повного 

циклу завдяки використанню різних форм державної підтримки; 

удосконалення інноваційної інфраструктури на основі покращення системи 

інформаційної підтримки інноваційної діяльності, сертифікації та 

імплементації розробок, професійної підготовки й перепідготовки кадрів; 

забезпечення комерціалізації наукових результатів за допомогою 

налагодження ефективного партнерства державного та підприємницького 

секторів у сфері інноваційної діяльності; активізації міжнародного 

співробітництва в галузі інноваційної діяльності тощо (Юринець, 

Задорожний, Звір, 2013, с. 289–290). До економічних чинників розвитку 



212 
 

інноваційної культури особистості належать розвинена інноваційна 

інфраструктура, конкуренція на світовому ринку, ефективний і соціально 

відповідальний бізнес, а також співпраця державного та приватного секторів 

економіки. 

Важливо підкреслити, що для розвитку ІК особистості майбутнього 

керівника ЗЗСО вагомим сприятливим чинником виступає створення 

регіональної інноваційної інфраструктури, у межах якої може надаватися 

фінансова, інформаційна, консалтингова, маркетингова та інші види 

підтримки інноваційних процесів, розробка програм інноваційного 

розвитку окремих регіонів із урахуванням основних напрямів 

діяльності (Кириленко, 2015, с. 104). 

Економічний складник макрорівня чинників розвитку інноваційної 

культури як особистості зокрема, так і суспільства в цілому, становить 

вагоме значення, адже забезпечує матеріальну й виробничу основу 

інноваційних процесів. Її визначають характер економіки, система 

оподаткування та специфіка економічних відносин, масштаби 

економічної підтримки, загальна кон’юктура ринку, розміри та темпи 

його зростання, інвестиційні процеси тощо. Натомість до переліку 

соціальних факторів відносять кваліфікаційні характеристики кадрів, 

специфіку соціальних відносин, характер мислення та творчі здібності, 

організаційну культуру, стилі керівництва інноваційними процесами 

тощо (Маджара, 2011, с. 95–96).  

Невід’ємними складниками макрорівня чинників розвитку ІК особистості 

майбутнього керівника ЗЗСО є аксіологічний і соціокультурний. Ідеться про 

включення інновацій до ціннісної сфери суспільства, їхню легітимацію в 

культурі та соціальному житті. В. Джелалі підкреслював, що вагомим чинником 

розвитку інновацій є морально-ціннісна основа, яка виконує роль 

превентивного механізму (Джелали, Кулиниченко, 2015).  

Погоджуємося з думкою сучасного вченого І. Дутковського, який 

зазначав, що інновації в сучасному суспільстві набувають статусу механізму 
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розвитку, проникають у всі сфери соціального організму. Різні форми 

взаємопереходу соціального й культурного чинників у інноваційній динаміці 

визнають суперечливу сутність інновацій у технічній, управлінській, освітній 

та інших сферах людської життєдіяльності. Успішність упровадження 

інновацій і розвиток інноваційної культури напряму залежить від того, 

наскільки суспільство та його конкретні суб’єкти сповідують цінності 

новацій, усвідомлюють важливість їхнього впровадження й поширення як 

ключової форми соціального й культурного розвитку 

сучасності (Дутковський, 2013, с. 31). 

У той самий час, вважаємо раціональним застереження І. Дутковського 

про т. зв. «інноваційну антиномію» (суперечності). Її зміст учений пояснював 

тим, що активне впровадження новацій і змін входить у радикальне 

протиріччя із соціальними й культурними ціннісними установками індивідів, 

які покликані реалізовувати такі нововведення. Парадокс інновації 

відповідно до методології соціокультурного підходу полягає в тому, що саме 

нововведення, навіть якщо воно і є раціональним з точки зору технології 

соціального, наукового чи технічного процесу, може насправді 

дестабілізувати ситуацію у зв’язку з культурною та психологічною 

непідготовленістю індивідів – суб’єктів цього процесу (Дутковський, 2013, 

с. 38). Така проблематика розвитку інноваційної культури особистості 

детермінує привернення уваги до освітніх аспектів, адже формування 

позитивної налаштованості суспільства до інновацій, поступова заміна 

традиційних установок на інноваційні, багато в чому залежить від наявності 

цілісної системи підготовки фахівців-інноваторів, соціокультурне значення 

якої, на наш погляд, слід віднести до чинників розвитку інноваційної 

культури мезорівня, про що буде йтися нижче. 

Макрорівень чинників розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

детермінує розвиток, передусім, аксіологічно-рефлексивного складника 

інноваційної культури, адже забезпечує побудову необхідної системи 

цінностей і суспільної позиції про виняткову важливість інновацій для 
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сучасності, легітимізує в суспільстві істинність інноваційного шляху 

розвитку, надає суспільні та державні гарантії, а також матеріально-

економічні основи для активізації інноваційного процесу.  

Успішність інтеграції інновацій у широкий освітньо-педагогічний 

процес і розвиток ІК майбутніх керівників ЗЗСО значно залежить від 

чинників мезорівня, до яких, на наш погляд, слід віднести такі складники, як 

інституційний (наявність інноваційно впорядкованої та інноваційно 

спрямованої системи професійно-педагогічної освіти та підготовки 

управлінських кадрів), якісне управління інноваціями та наявність системи 

забезпечення якості.  

Основним складником чинників мезорівня розвитку інноваційної 

культури, на наш погляд, є інституційний, який полягає у створенні системи 

професійної підготовки майбутніх керівників-інноваторів. Отже, розвиток ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО напряму залежить від науково-теоретичного 

обґрунтування та практичної реалізації педагогічної моделі підготовки 

інноватора-управлінця. На наш погляд, така підготовка повинна бути 

зосереджена на розвитку інноваційної культури за кількома етапами: 

мотиваційно-когнітивним, професійно-практичним, креативно-діяльнісним 

та професійно-релевантним. Основне завдання такої підготовки – розвиток 

нового типу сучасного керівника з високим рівнем інноваційної культури та 

значною часткою інтелектуальної складової в людському капіталі індивіда. 

Така педагогічна модель зорієнтована на наукові уявлення про те, що в 

управлінні інноваціями головне завдання полягає в тому, щоб виявити 

глобальні інновації, з’ясувати межі їхнього можливого упровадження та 

створити умови для масового повторення в закладі освіти. Зауважимо, що 

означене вимагає наявності високого рівня розвитку ІК керівника ЗЗСО як 

його готовності, здібності та здатності до сприйняття й поширення нових 

ідей розвитку освіти на інноваційних засадах.  

Важливо підкреслити, що розвиток ІК особистості майбутнього керівника 

ЗЗСО повинен бути орієнтований на чітке визначення зрозумілих і досяжних 
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цілей інноваційної діяльності, а також на усвідомлення пріоритетності завдань 

інноваційного розвитку, їхню націленість на результат. Крім того, у розвитку 

інноваційної культури особистості важливим є співпраця всіх членів колективу, 

вільний обмін ідеями та досвідом, толерантне сприйняття керівниками і 

членами колективу ідей, висловлених іншими стейкхолдерами, коректне 

сприйняття ймовірних помилок і невдач, розподіл повноважень між членами 

колективу, внесок кожного в реалізацію інноваційного проєкту та заохочення 

ініціативи, творчого пошуку й лідерства тощо (Кириленко, 2015, с. 102). 

Важливими чинниками розвитку інноваційної культури на мезорівні є 

педагогічний менеджмент освітнього процесу підготовки управлінця-

інноватора; створення системи цілеспрямованого професійного розвитку в 

інформаційно-розвивальному освітньому просторі; запровадження 

педагогічного аудиту в діяльність вищої школи та інституційного аудиту 

діяльності закладів загальної освіти, який, зокрема, передбачає самоаналіз 

керівником власної інноваційної діяльності; маркетинг на ринку освітніх 

послуг; конвертації знань, умінь, навичок і технологій навчання; багаторівнева 

практична підготовка на засадах взаємодії, співробітництва та співтворчості 

закладів вищої та середньої освіти з використанням можливостей віртуального 

навчання; інтеграція змісту та керівництво процесом професійної підготовки.  

Розвиткові інноваційної культури та інноваційної поведінки 

майбутнього освітнього менеджера сприяє рефлексія педагога щодо власного 

психолого-педагогічного досвіду, формування орієнтувально-пошукової 

позиції освітянина стосовно різноманітних аспектів свого й «чужого», 

вироблення комплексного підходу до здійснення аналізу проблемних 

педагогічних ситуацій, а також розвиток уміння розв’язувати завдання 

спільно з іншими стейкхолдерами (Бец, 2015, с. 60). Все це забезпечує 

формування готовності особистості керівника закладу загальної середньої 

освіти до інноваційної діяльності, основними показниками якої є розуміння 

необхідності використання педагогічних інновацій під час власної 

педагогічної діяльності; знання щодо новітніх педагогічних технологій та 
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новаторських методів роботи; зосередженість на створенні власних 

креативних завдань, форм, орієнтованість на експериментальну діяльність; 

готовність долати труднощі, пов’язані зі змістом та організацією 

інноваційної діяльності; наявність практичних навичок використання 

педагогічних інновацій і створення нових тощо (Бец, 2015, с. 58-59). 

Важливим чинником розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО на 

мезорівні є наявність інноваційно спрямованої системи післядипломної 

педагогічної освіти. Погоджуємося з думкою Н. Мурованої, яка, аналізуючи 

становлення інноваційної культури керівника закладу освіти в процесі 

післядипломної освіти, звернула увагу на зміст навчання (збільшення 

управлінських знань і вмінь у галузі інноваційного розвитку закладу освіти; 

включення в освітні програми модулів із педагогічної інноватики; сприяння 

умовам до самопізнання, саморозвитку й самореалізації керівників), а також 

його методику (застосування проблемного та проєктного навчання; розвиток 

критичного мислення; використання рефлексивних технологій та діалогових 

методів тощо) (Мурована, 2014а, с. 200). Важливо підкреслити, що чинник 

післядипломної педагогічної освіти в збагаченні інноваційної культури є 

одним із найважливіших, адже саме така форма розвитку й саморозвитку 

особистості керівника закладу освіти дає змогу дотриматися принципу 

неперервності освіти та її андрагогізації, що є визначальним у процесі 

засвоєння та збагачення педагогічних інновацій.  

Відомо, що крім формальної післядипломної педагогічної освіти, яка 

здійснюється в державних закладах ППО, існують і неформальні форми, до 

яких належать професійні об’єднання, асоціації, громадські організації тощо. 

Як свідчить досвід, така форма післядипломної освіти системно спрямована 

на інноватику. На різноманітних зібраннях, наукових форумах, методичних 

семінарах, конференціях, інтерактивних панелях керівникам закладів освіти 

пропонують до обговорення інноваційні форми управління закладом освіти, 

нові технології дидактичної репрезентації знання, а також знайомлять із 

найсучаснішими трендами освіти, технологій, економіки тощо. 
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Відомо, що рушійною силою будь-яких реформ є керівник, його 

професійна та соціальна компетентності, а інноваційні процеси розпочинаються 

з управлінської діяльності. Саме тому післядипломна перепідготовка керівників 

закладів загальної середньої освіти відіграє виняткову роль. Підтримуємо думку 

О. Ситнікова, який зазначав, що її завданням є навчити керівника діяти за 

різними напрямами сучасного розвитку: стратегічний менеджмент, інноваційна 

культура, моніторинг якості, управління інноваційними проєктами, робота зі 

стейкхолдерами, маркетинг тощо (Ситніков, 2016, с. 140). На думку дослідника, 

серед питань, у яких керівники закладів загальної середньої освіти потребують 

підвищення компетентності, є уміння використовувати ІКТ в управлінській 

діяльності; уміння планувати роботу закладу освіти; знання інноваційних 

технологій освіти; уміння керувати власним психологічним станом; уміння 

мотивувати педагогів на результативну роботу; уміння залучати додаткові 

кошти в діяльність закладу освіти; знання законодавства про права дітей та 

інклюзивного законодавства тощо (Ситніков, 2016, с. 139). 

У фокусі чинників мезорівня розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

лежить пізнавально-практичний складник інноваційної культури, адже саме 

інституційний вимір, який представлено системою професійно-педагогічної 

освіти, забезпечує осягнення майбутнім управлінцем необхідних 

компетентностей (знання, розуміння, застосування, аналіз і синтез знань, 

практичні вміння й навички, здатність до ціннісної діяльності тощо), що 

необхідні для реалізації сформованої інноваційної культури в процесі 

безпосереднього управління закладом освіти. 

Розвиток інноваційної культури керівника закладу освіти значно 

залежить від чинників мікрорівня, в основі якого покладено особистісний 

складник і вимір інноваційності конкретного закладу освіти. Йдеться, 

насамперед, про здатність управлінців визначати й оцінювати економічні, 

соціальні та технологічні зміни в зовнішньому середовищі; орієнтацію 

керівників на довгострокову перспективу та наявність чітких стратегічних 

цілей; безперервний пошук нового й упровадження інновацій у 
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виробничий процес; уміння аналізувати й реалізовувати нові 

ідеї (Юринець, Задорожний, Звір, 2013, с. 289). 

До чинників мікрорівня розвитку інноваційної культури, зокрема, 

відносять рівень сформованості та обґрунтованості стратегії інноваційного 

розвитку закладу, в якому керівник виконує управлінські обов’язки. До її 

структурних елементів відносять паспорт програми розвитку (перелік цілей і 

завдань, визначення досягнень і проблем, особливості кадрового та 

методичного забезпечення освітнього процесу); інформаційну довідку про 

заклад (опис основних його характеристик, представлення його історичних, 

організаційно-педагогічних та управлінських атрибутів); аналіз попереднього 

періоду розвитку закладу (самоаналіз рівня інноваційної спрямованості 

закладу, визначення шляхів розвитку його інноваційної системи); концепцію 

програми розвитку закладу освіти (визначення шляхів та етапів 

упровадження інновацій); організацію управління програмою та контроль за 

ходом її організації (Мурована, 2013, с. 11). 

Саме тому мікрорівень чинників розвитку інноваційної культури 

керівника закладу акумулює системну взаємодію низки складників на 

локальному рівні (заклад освіти, особистість управлінця, його саморозвиток). 

Інноваційна культура на рівні закладу освіти формується завдяки внутрішній та 

зовнішній політиці закладу; організаційно-управлінській діяльності; 

ресурсному забезпеченню; психологічному клімату тощо. Внутрішня політика 

закладу освіти повинна бути орієнтованою на підвищення його інноваційної 

активності й конкурентоспроможності, реалізовувати основні принципи 

інноваційної діяльності держави. Натомість, в основі організаційно-

управлінської діяльності повинно бути розуміння сучасного закладу освіти як 

відкритої системи, що саморозвивається за синергетичними принципами. У той 

самий час, ефективність інноваційного менеджменту закладу освіти неможлива 

без ресурсного забезпечення (кадри високої кваліфіковані, які мають потужний 

інноваційний потенціал, інноваційну та технологічну матеріальну базу, а також 

необхідну інформацію). Нарешті важливим чинником розвитку ІК особистості 
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майбутнього керівника ЗЗСО на мікрорівні є створення відповідного 

мотиваційного та психологічного клімату. Провідною стратегією в цьому 

контексті виступає побудова в закладі освіти сприятливого для розкриття 

творчого потенціалу, самопізнання й саморозвитку середовища взаємодії 

організаторів та учасників інноваційних процесів. Важливими умовами 

формування інноваційно орієнтованого психологічного клімату є реалізація 

принципу психологічної рівності суб’єктів інноваційного процесу, що 

передбачає їх співпрацю задля розвитку інноваційних знань і збагачення 

інноваційного досвіду (Миленкова, 2008, с. 137–140). Рівні такої взаємодії були 

обґрунтовані А. Бойко, яка найефективнішими вважала співробітництво та 

співтворчість (Бойко, 2006, с. 142). 

Важливо звернути увагу на те, що до чинників мікрорівня розвитку 

інноваційної культури особистості керівника належить і модель управлінської 

діяльності. З огляду на нестабільність і динамічність сучасних соціальних 

систем, найефективнішими моделями управлінської діяльності вважаємо 

системний підхід та кібернетичне управління; рефлексивне й особистісно-

орієнтоване управління; демократичне й фасилітативне управління.  

Мікрорівень чинників розвитку інноваційної культури дає змогу 

актуалізувати думку про те, що виняткове значення в процесі створення, 

засвоєння й переробки інноваційно-культурних цінностей належить суб’єктові 

інноваційної діяльності. О. Старовойт, аналізуючи філософські засади 

формування інноваційної культури, підкреслювала: «Основним суб’єктом 

(і одночасно об’єктом) інноваційної культури оголошується особистість, 

працею (діяльністю) якої та для якої культура створюється. Виступаючи як 

творець, носій (суб’єкт) і одночасно споживач (об’єкт) інноваційної культури, 

людина отримує статус творця культури; інноваційні (творчі) здібності 

(компетенції); відчуття свободи як необхідної умови становлення суб’єкта 

інноваційної культури; прагнення (бажання) до пошукової діяльності та 

творчості» (Старовойт, 2016, с. 24, 26). Таким чином, основним ресурсом і 

чинником саморозвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО виступає саме 
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особистість, якій сприяють або не сприяють її індивідуальні якості, професійні 

компетентності, рівень розвитку, світогляд та інші структури індивідуального 

досвіду. Саме тому важливе значення в процесі розвитку інноваційної культури 

особистості належать саме психологічним чинникам, зокрема внутрішній 

відкритості особистості до інновацій, психологічній здатності долати внутрішні 

перешкоди, які заважають засвоєнню філософії інноваційної культури тощо. 

Мікрорівень дії чинників розвитку інноваційної культури спрямований, 

передусім, на удосконалення її креативно-прогностичного складника. Не 

потребує доведення теза про те, що інноваційна діяльність є особистісною за 

змістом та сутністю, адже поява, розвиток, удосконалення та зрілість 

інноваційної ідеї залежить винятково від конкретного суб’єкта інноваційної 

діяльності (управлінець або конкретний заклад освіти).  

Важливо підкреслити, що успішність та ефективність процесу 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО залежить безпосередньо не від 

окремих чинників, а від їхньої системної взаємодії. Інноваційна культура, 

як особлива форма культури, передбачає тісний взаємозв’язок з її іншими 

складниками, насамперед правовою, управлінською, підприємницькою та 

корпоративною культурами особистості (Ястребов, Цыбиков, 2011, с. 163). 

Отже, вважаємо, що чинники розвитку інноваційної культури повинні бути 

консолідованими. У розвиткові ІК особистості керівника ЗЗСО повинні 

об’єднуватися зусилля влади, громадського суспільства, економічні 

ресурси, творчий та інтелектуальний потенціал суб’єктів освітньої 

діяльності тощо. Більше того, чинники розвитку інноваційної культури 

освітнього менеджера діють як упродовж цілеспрямованого навчання, так і 

далі, в андрагогічному процесі саморозвитку фахівця. Означений процес 

повинен розпочинатися з розроблення системи стимулів, які б 

фасилітували розвиток педагогічного новаторського мислення, мотивували 

інтерес до інноваційної діяльності. Наступним кроком у освоєнні 

інноваційного культурного простору є створення творчої міжособистісної 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Далі – ознайомлення з 
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алгоритмами інноваційної діяльності, способами та прийомами власної 

участі в ній. Останнім кроком є сприяння соціальній активності всіх 

учасників інноваційної діяльності та їхньому безперервному 

саморозвитку (Кириленко, 2015, с. 114–115). 

Зауважимо, що важливість розвитку ІК керівника ЗЗСО не викликає 

сумнівів. Її значущість пояснюється, передусім, тим, що саме інноваційно 

спрямований освітній менеджер виступає ключовим чинником виробництва, 

повторення, поширення, упровадження та підтримки інновацій, відіграє 

ключову роль в ангажуванні педагогічного колективу та освітнього 

середовища інтересом до інновацій. Лише керівник-інноватор здатен до 

лобіювання інновацій, він по-особливому відчуває власну відповідальність за 

реалізацію глобальної вимоги інноваційного розвитку. У той самий час, 

підготовка такого керівника залежить від низки чинників, які нами 

класифіковано за трьома рівнями: макро, мезо та мікро. Основним критерієм 

для обґрунтування такої класифікації є синтез рівнів і сфер впливу. На 

першому рівні нами проаналізовано дію політичних (глобальних, державно-

політичних, економічних, науково-технологічних, аксіологічних та 

соціокультурних) складників. Їхню важливість обумовлено здатністю 

визначати загальну траєкторію інноваційного розвитку світу загалом та 

держави зокрема, окреслювати перспективні напрями прогресу 

інноваційного суспільства. Відповідні чинники є первинними, а відтак, 

відіграють роль ключових по відношенню до можливості появи керівників-

інноваторів. Натомість, до чинників мезорівня належать інноваційно 

впорядкована та інноваційно спрямовані системи професійно-педагогічної 

освіти та підготовки управлінських кадрів, якісне управління освітніми 

інноваціями, наявність системи забезпечення якості та післядипломної 

педагогічної освіти й самоосвіти керівних кадрів. Більше того, на наш 

погляд, ключовим чинником розвитку інноваційної культури особистості 

майбутнього керівника є наявність системи професійно-педагогічної 

підготовки, яка має інноваційно-орієнтований вектор розвитку. У той самий 
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час не менш дієвими є чинники мікрорівня, які акумулюють системну 

взаємодію низки складників на локальному рівні (заклад освіти, особистість 

управлінця, його саморозвиток). ІК на рівні закладу освіти формується 

завдяки внутрішній та зовнішній політиці установи, організаційно-

управлінській діяльності, ресурсному забезпеченню, психологічному 

клімату, а також особистісним якостям суб’єктів інноваційної діяльності. 

Водночас проблематика чинників розвитку інноваційної культури 

залишається відкритою, що пояснюється насамперед сутністю інновацій, які 

постійно змінюються, а відтак, вимагають нових чинників власного розвитку 

й саморозвитку.  

 

3.2. Функції інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти  

 

Готовність сприймати інновації, узгодженість із євроінтеграційними 

пріоритетами, імплементація моделі інклюзивної освіти, реалізація 

принципів людиноцентризму, партнерства й соціальної відповідальності – 

складають далеко не вичерпний перелік ключових показників інноваційного 

розвитку, досягнення яких є стратегічним пріоритетам реалізації концепції 

«Нова українська школа» (Концепція «Нова українська школа», 2016). 

Держава дедалі більше усвідомлює виняткову важливість інтеграції 

національної освіти до інноваційного розвитку, яка, багато в чому, залежить 

від рівня сформованості інноваційної культури, інноваційного мислення та 

інноваційної діяльності всіх учасників освітнього процесу. Незаперечним є 

факт, що інноваційна культура особистості є однією з головних умов 

розвитку інноваційного суспільства та інноваційної економіки, відіграючи 

визначальну цивілізаційну та соціокультурну роль в імплементації стратегії 

сталого розвитку людства.  

Особливе місце інноваційна культура посідає в професійній 

діяльності керівника закладу загальної середньої освіти, інноваційність 
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якого забезпечує високий рівень інноваційного розвитку як педагогічного, 

так і учнівського та батьківського колективів. Сьогодні є чимало 

досліджень (С. Григор’єва (Григорьева, 2011), Л. Даниленко (2005), 

О. Ільків (2003), К. Кириленко (2015), Б. Лісін (2008), А. Сбруєва (2015), 

О. Старовойт (2016), І. Цвєткова (2009; 2015; 2016), О. Чумак (2015), 

Л. Штефан (2013) та ін.), у яких зроблено спробу концептуалізувати 

функціональну роль інноваційної культури, виявити її значення в процесі 

соціокультурного та гуманістичного розвитку нації. З-поміж функцій 

інноваційної культури вчені називають гносеологічну, організаційну, 

креативно-творчу, гуманістичну, мотиваційну, інтегративно-консолідуючу, 

морально-етичну та ін. На наше переконання, призначення інноваційної 

культури особистості в цифровому суспільстві має розглядатися виключно 

в єдності всіх її складових, що уможливить формування цілісного 

уявлення про її роль у забезпеченні життєдіяльності на цивілізаційному, 

соціокультурному, особистісному та державному рівнях. Інноваційна 

культура інтегрує всі сфери розвитку й діяльності сучасної людини, є її 

універсальною характеристикою. Поділяємо думку Л. Холодкової про те, 

що інноваційна культура особистості – це сфера її духовного життя, яка 

відбиває систему ціннісних орієнтацій, що закріплена в мотивах, знаннях, 

уміннях, навиках і нормах поведінки та забезпечує здатність до сприйняття 

нових ідей, готовність до підтримки й реалізації новацій у всіх сферах 

життя (Холодкова, 2006, с. 82-83). 

Не заперечуючи сучасні наукові розвідки з проблеми виокремлення 

функцій ІК майбутнього керівника ЗЗСО, зазначимо, що до існуючої низки 

виокремлених функцій досліджуваного феномену, на наш погляд, можуть 

бути віднесені такі: державотворча, стимулювально-мотиваційна, 

аксіологічна, креативна, когнітивна, світоглядно-смислова, людинотворча 

(антропологічна), планетарно-особистісна, соціально-стратифікуюча, 

інтегративна, валеологічна, технологічна (див. рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Функції інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти 

 

Підкреслимо, що ІК майбутнього керівника ЗЗСО виконує вагому 

державотворчу функцію. Сьогоднішній успіх та рівень розвитку держави 

напряму залежить від обсягу, характеру та масштабу впровадження в країні 

інновацій, від рівня сформованості в суспільстві інноваційної культури. 

Важливим є те, що в аналітичній доповіді «Інноваційна Україна 2020» 

зазначено, що «... від оволодіння інноваційними механізмами розвитку 

залежить доля України: чи рухатиметься вона в напрямі входження до 

числа розвинених країн, чи залишиться стагнуючою країною на узбіччі 

науково-технічного й соціального прогресу. Це пов’язано із загальними 
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Функції інноваційної культури майбутнього керівника  
закладу загальної середньої освіти 
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закономірностями суспільного розвитку, згідно з якими у світі 

відбувається перехід від переважно відтворювального до інноваційного 

типу розвитку» (Гейць, 2015, с. 5).  

Важливо підкреслити, що ІК керівника ЗЗСО може розглядатися як 

важливий важель у реалізації державної політики розвитку інновацій на 

мікро- та макрорівнях. До першого віднесемо державні пріоритети щодо 

розвитку інноваційного мислення у здобувачів освіти, випускників 

магістерських програм, формування їхніх комунікативних компетенцій, 

креативності, здатності до самоосвіти, інноваційної поведінки, установок на 

ініціативу й набуття нових компетентностей, готовності та здатності до 

інновацій, високої соціальної активності, співробітництва, здатності швидко 

адаптуватися до змінних умов, орієнтації на розвиток рефлексії, неперервної 

освіти, творчої та інтелектуальної активності, особистісного зростання, 

моральних якостей тощо. 

Державні пріоритети макрорівня розвитку інноваційної культури 

особистості взагалі та ІК, зокрема, керівника закладу загальної середньої 

освіти пов’язані з інспіруванням усіх сфер та рівнів життя інноваціями, 

формуванням у суспільства позитивного ставлення до нововведень, 

створення умов здорової конкуренції, розвиток особистісного потенціалу 

населення та стимулювання його до професійного 

вдосконалення (Карамаликова, 2015, с. 327).  

Стимулювально-мотиваційна функція. Стимулювально-мотиваційна 

функція інноваційної культури репрезентується у формуванні конкурентного 

середовища й системи мотивів, що сприяє створенню й диссимінації 

інновацій суб’єктами освітнього та управлінського процесів. ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО озброює його аргументами на користь необхідності 

оновлення, сприяє формуванню інноваційної мотивації, внутрішньої 

готовності до підтримки та співучасті в інноваційному пошуку. Успіх і 

результативність інновацій стають найголовнішим мотиватором, 

верифікують вагомий статус інноватики в сучасному суспільстві та закладі 
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загальної середньої освіти зокрема. Про нагальність проблеми розвитку ІК та 

високий рівень її сформованості свідчить стійкість інтересу до технологічних 

інновацій, наявність мотивації до творчої активності, самовдосконалення й 

самореалізації в професійній діяльності, психологічна установка на 

інноваційну діяльність, переживання позитивних емоційних станів щодо 

інновацій, адекватність емоційного ставлення до власної професійної 

(інноваційної) діяльності (Григорьева, 2011, с. 20). 

Аксіологічна функція ІК майбутнього керівника ЗЗСО сигніфікує її 

ціннісний потенціал і засвідчує цивілізаційне та соціокультурне значення в 

сучасному світі. Рівень сформованості інноваційної культури дозволяє 

керівникові ЗЗСО осягнути цінність інновацій, а також сформувати ціннісну 

орієнтацію особистості, що передбачає визнання пріоритетності таких якостей, 

як ініціативність, підприємливість, активність, готовність до змін, уміння 

визначати тенденції часу й ефективно на них реагувати. Сформована 

інноваційна культура особистості майбутнього керівника ЗЗСО стає основою 

гуманістичної та морально-етичної спрямованості, виконує роль каркасу нових 

ціннісно-смислових орієнтацій, інспірує діяльність особистості цінностями 

постійного оновлення, всебічного й гармонійного розвитку й саморозвитку. 

Важливо підкреслити, що аксіологічна функція інноваційної культури 

особистості майбутнього керівника ЗЗСО виявляє позитивний вплив щодо 

ангажування інноваціями особистісних цінностей різних типів і рівнів: 

абсолютних, національних, громадянських, моральних, валео-екологічних, 

духовних, а також забезпечує пріоритет інноваційних ціннісних орієнтацій (як-

от: цінності енергозбереження, або ж цінності «м’яких навичок» тощо) в 

системі управління закладом освіти.  

Креативна функція ІК майбутнього керівника ЗЗСО виявляє її творче 

призначення – створення нових знань, технологій, способів управління, 

трансляції знань і досвіду (Цветкова, 2016, с. 56). Розвиток інноваційної 

культури дає можливість особистості майбутнього керівника реалізувати 

атрибутивну антропологічну ознаку – здійснювати вільну, творчу й 
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цілеспрямовану діяльність, перетворювати світ та створювати культуру як 

сукупність духовних і матеріальних надбань. Креативна функція відображає 

створююче та конструктивне покликання особистості до діяльності, 

наголошуючи властивому їй інноваційному характері. Важливо підкреслити, 

що необхідність розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО виступає 

мотиватором науково-дослідницької діяльності, адже інновації створюються 

в перманентному дослідницькому освітньому процесі. Високий рівень 

сформованості ІК керівника ЗЗСО має значний вплив на інтеграцію в 

освітній процес дослідницького складника. Так, сьогодні в закладах 

інноваційного типу значного поширення набуває STEAM освіта, яка 

спрямована на навчання учнів комплексно розуміти та розв’язувати 

проблеми, творчо та критично мислити, реалізовувати дослідницьке 

проєктування та інженерний підхід.  

Виняткового значення ІК майбутнього керівника ЗЗСО становить для 

поліпшення якості освіти, ключовими індикаторами якої є ресурсні, 

процесуальні та результативні показники. Креативність майбутнього 

освітнього менеджера щодо впровадження методологічних і процесуальних 

основ інноватики в освітнє середовище (ресурсні показники) виявляється в 

інформатизації та технізації, мотивації педагогічної діяльності, 

удосконаленні науково-методичного й матеріально-технічного забезпечення, 

створенні позитивного іміджу закладу освіти та інноваційно мотивуючого 

психологічного середовища, сприянні розвитку партнерства та лідерства, 

розробленні системи управління якістю тощо. Власне креативний потенціал 

інноватики щодо процесуальних показників якості освіти знаходить вияв у 

модернізації змісту освіти, зміні характеру пізнавальної діяльності та рівнів 

виховуючих відносин, інтеграції нових освітніх технологій, гуманізації 

освітнього процесу, впровадженні інтерсуб’єктних форм, методів і 

технологій навчання. Високий рівень ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

дозволяє удосконалити й результативні показники якості освітнього та 

управлінського процесу. Зазначимо, що творчо-креативний інноваційний 
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підхід збагачує результати освіти такими параметрами, як здоров’я учнів, 

сформованість ціннісного ставлення до світу, система інноваційних 

компетентностей, здатність до набуття нових знань і навичок тощо.  

Однією з основних функцій ІК майбутнього керівника ЗЗСО вважаємо 

когнітивну, яка вияскравлює здатність особистості до творення нового 

знання в результаті наявності мислення нового типу. Йдеться про здатність 

майбутнього керівника до швидкого й ефективного вирішування 

професійних завдань в інноваційному освітньому процесі, оволодіння 

новими підходами й технологіями виконання управлінських функцій, 

розвиток умінь проводити наукові дослідження, аналізувати, визначати 

причинно-наслідкові зв’язки, розробляти моделі та проєкти інноваційних 

рішень і втілювати їх в освітню практику, готувати наукові статті, 

оволодівати новими комунікативними технологіями, розвивати 

відповідальність і здатність до самоуправління й саморозвитку тощо 

(Клочева, 2015). Когнітивна функція ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

засвідчує його здатність до діагностики рівня розвитку інновацій у закладі 

освіти, розробки й обґрунтування програми формування інноваційного 

освітнього середовища та розвитку інноваційних компетентностей, 

моніторингу й самоаналізу проблем і перспектив упровадження інновацій у 

широкий освітній процес ЗЗСО.  

З антропологічною функцією тісно пов’язана світоглядно-смислова. 

Володіючи ІК особистість майбутнього керівника ЗЗСО стає готовою знайти 

себе та своє покликання в інноваційному світі, знаходить внутрішній ресурс 

для того, щоб вибудувати систему власних ставлень до світу, відчути 

індивідуальне професійне покликання. Усвідомлене формування 

інноваційної культури особистості забезпечує можливість цілісного 

існування, дає людині внутрішню стійкість та єдність перед процесом 

безкінечного оновлення (Цветкова, 2009, с. 97). Для майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти інноваційна культура набуває виняткового 

значення. Це пов’язано, передусім, із її структурою, кожен зі складників якої 
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відіграє визначальну роль у формуванні світоглядно-філософського 

ставлення керівника закладу загальної середньої освіти до процесу розвитку 

інноваційного суспільства. Методологічна складова ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО передбачає здатність до стратегічного бачення професійної 

діяльності, критичне ставлення до педагогічних явищ, установку на 

забезпечення якості в процесі перетворень у змісті, структурі та методиці 

освітнього процесу відповідно до інноваційних пріоритетів тощо. 

Інформаційна складова передбачає здатність до створення нових смислів на 

основі інноваційного інформаційного контенту, вміння систематизувати, 

аналізувати та транслювати доволі значні об’єми інформації в процесі 

освітньо-педагогічної та організаційно-управлінської діяльності в ЗЗСО. 

Отже, інноваційна діяльність керівника закладу освіти передбачає зміну 

смислових та інших складників освітнього процесу відповідно до вимог 

інноваційного суспільства (Кучергина, 2008, с. 429). 

Людинотворча (антропологічна) функція ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО, на нашу думку, вияскравлює кілька аспектів. З одного боку, йдеться 

про появу суб’єктів інноваційної культури – новаторів, які мають стійкі 

знання про інноваційні технології, розуміють призначення інновацій в 

освітній діяльності, володіють креативними та інтуїтивними здібностями, 

здатні до творчої діяльності. Інноваційну особистість майбутнього 

керівника ЗЗСО характеризують такі якості, як: здатність і готовність до 

неперервної освіти, перманентного самовдосконалення, самоосвіти, 

професійної мобільності; прагнення до нового та критичне мислення; 

здатність і готовність до ризику, креативність, підприємливість, уміння 

працювати самостійно, готовність до командної роботи та конкуренції; 

володіння іноземними мовами, здатність до побутової, ділової та 

професійної комунікації. У результаті сформованості необхідного рівня ІК 

особистість керівника ЗЗСО набуває істотно нових якостей, з-поміж яких 

С. Григор’єва справедливо називає такі: творча здатність до проєктування 

та моделювання нових ідей у практичних формах; відкритість особистості 
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до нового, толерантність, гнучкість і системність мислення; культурно-

естетична та морально-етична розвиненість; здатність долати психічні 

бар’єри та страх, що з’являються на шляху впровадження інновацій в 

освітній процес; розвинена інноваційна свідомість, поява інноваційних 

потреб і мотивація інноваційної поведінки тощо (Григорьева, 2011, с.  14). 

Важливо підкреслити, що людина виступає як суб’єкт та об’єкт 

інноваційної культури, що зумовлює стати її розробником, поширювачем і 

споживачем усіх складників інноваційної культури. Від активної позиції 

особистості та успішної діяльності залежить інтеграція знання й інновацій, 

носієм яких виступає саме особистість (Лисин, 2008, с. 51).  

З іншого боку – володіння інноваційною культурою допомагає 

людині адаптуватися до нових умов інформаційного суспільства та 

ефективно використовувати його можливості для досягнення 

індивідуальних і суспільних цілей (Цветкова, 2016, с. 56). Більше того, 

інноваційна культура пов’язана з культурою самореалізації особистості, 

яка передбачає сутнісне існування людини в процесі повного та 

всебічного, цілісного й солідарного виявлення та реалізації нею власного 

потенціалу (Цветкова, 2009, с. 97). Інноваційна культура є процесом і 

результатом розвитку особистості майбутнього керівника ЗЗСО. Для 

розкриття гуманістичного потенціалу інноваційної культури вагоме 

значення становлять наукові висновки про те, що будучи суб’єктом 

інноваційної культури, особистість є невід’ємною частиною суспільства, а 

відтак, продуктом інноваційної культури. Взаємодія інноваційної культури 

особистості та інноваційної культури суспільства є обов’язковою умовою 

особистісного саморозвитку, адже відбувається взаємний обмін, перехід 

культурних надбань суспільства до особистості й навпаки. Сприяючи 

розвиткові креативних особистостей, суспільство забезпечує власний 

інноваційний розвиток (Мамедов, 2016, с. 222-223). Людинотворчий 

потенціал інновацій набуває соціально інтегруючих і культуротворчих 

функцій, а ІК особистості майбутнього керівника ЗЗСО поступово стає 
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необхідною умовою впровадження та збагачення інновацій у широкому 

економіко-технологічному та соціокультурному контекстах. 

Розглядаючи інноваційну культуру як вагомий складник загальної та 

професійної культури майбутнього керівника закладу середньої освіти, на 

нашу думку, слід виокремити і планетарно-особистісну функцію, зміст 

якої полягає у винятковому значенні інноваційної культури для розвитку 

суспільства, адже продукування та глобалізація інновацій сьогодні стає 

невід’ємною характеристикою інформаційної доби. Осмисленню 

цивілізаційного значення інноваційної культури присвячено чимало 

стратегічних документів, зокрема зокрема «Green paper on innovation» 

(Зелена книга по інноваціям) (1995 рік) (Green paper, 1995), «The first 

action plan for innovation in Europe. Innovation for growth and employment» 

(Перший план дій з поширення інновацій в Європі) (1996  рік) (The first 

action, 1996), «Хартія інноваційної культури» (1999 рік) (Хартия, 1999). 

Виняткова роль інновацій у порятунку людства постійно підкреслюється в 

щорічних звітах Римського клубу, першим із яких стала праця А.  Печчеї 

(A. Peccei) «Межі росту» («The Limits to Growth»), у якій було 

запропоновано концепцію «нульового зростання», що поклала основу ідеї 

«сталого розвитку людства» (Peccei, 1972). Наявність високого рівня 

сформованості інноваційної культури дозволяє керівникові закладу ЗЗСО 

глобально й системно проаналізувати стан, світові, регіональні й 

інституційні тенденції розвитку освіти, визначити основні проблеми та 

шляхи їх розв’язання. Зауважимо, що інноваційна культура в суспільстві 

глобалізації, конкуренції та динамічних змін стає головним засобом 

життєдіяльності. 

Соціально-стратифікуюча функція ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

реалізується через запропоновані ним нові способи стратифікації та 

диференціації соціальних суб’єктів за рівнем їхньої участі у створенні, 

сприйнятті та освоєнні інновацій (Цветкова, 2015). Рівень сформованості 

ІК керівника ЗЗСО перебуває в кореляційному зв’язку з рівнем. Сьогодні 
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не потребує доведення теза про те, що успіху досягнуть лише ті, хто 

усвідомлює та враховує інноваційні виклики ХХІ століття. Від рівня ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, залежить його місце та статус закладу освіти 

в місцевому чи загальнодержавному рейтингу, соціальний імідж і 

репутація, а відтак, рівень здатності до конкурентної боротьби, яка в 

сучасній освіті набуває нового звучання та загострених форм. 

Підкреслимо, що залученість до інновацій на сьогодні виступає ключовим 

критерієм стратифікації педагогічних кадрів. Має визначальний вплив на 

наукове та методичне рейтингування педагогічних працівників, рівень 

їхньої заробітної плати тощо. 

Зауважимо, що ІК відіграє вагому соціокультурну роль і в розвитку 

освітнього середовища закладу освіти, їхній зв’язок є діалектичним. Сучасна 

дослідниця С. Реттіх виокремлює декілька аспектів синергії інноваційної 

культури та освіти: освітню інноватику формує культурно-особистісний 

світогляд в умовах інноваційного суспільства; ІК в освіті покликана подолати 

відставання теорії від практики. Поділяємо думку вченої про те, що 

інноватика формує головну установку сучасної освіти – футуристичну 

стратегію, спрямовану на оптимізацію процесу особистісної 

самоідентифікації. Беззаперечним є те, що інноватика, базуючись на 

досягненнях природничих і гуманітарних наук, дає уявлення про духовно-

моральну культуру інноваційного суспільства; інноватика є засобом 

самоідентифікації особистості, шляхом визначення нею свого місця в 

інноваційному суспільстві; ІК – це спосіб гуманізації та універсалізації 

освіти (Реттих, 2016, с. 71-72). 

З означеною функцією тісно пов’язаною є інтегративна функція ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, яка знаходить реалізацію у двох площинах, а 

саме: перша – формування соціальних зв’язків між суб’єктами інновацій в 

освітньому процесі; наступна – інтеграція інновацій у різні галузі 

(технології, політика, освіта, мистецтво тощо), що забезпечує 

встановлення синергетичних зв’язків та міжгалузевого освітнього 
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інноваційного полілогу. ІК майбутнього керівника ЗЗСО стає платформою 

та середовищем соціальних комунікацій, уможливлює інтеграційні та 

соціально-консолідуючі процеси в освіті. Комунікаційні навички й уміння 

займають ключове місце в структурі ІК керівника ЗЗСО. Саме комунікація 

та здатність до інтеграції різних соціальних одиниць лежить в основі 

організаційно-комунікаційної діяльності освітнього менеджера, реалізації 

функцій управління ЗЗСО зокрема, прогнозуванні, плануванні, мотивації, 

координації, організації, керівництві та контролю за реалізацією освітньої 

діяльності. Виняткове значення комунікативного складника ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО полягає в тому, що ефективна комунікація з 

персоналом закладу є ключовою умовою сприйняття інновацій, подолання 

конфронтаційного ставлення певного кола освітян до інноватики. 

Результатом ефективного спілкування є ситуація, коли в результаті 

стратегічного планування та наполегливості керівника вчителі й учні 

самостійно визнають необхідність інноваційних освітніх перетворень. 

Поділяємо думку американського вченого Т. Гордона, який, аналізуючи 

ефективні стратегії інноваційної комунікації, зазначав: «Передові вчителі 

розуміють, що клас належить не лише їм. Вони можуть досягти гарних 

результатів лише тоді, коли поділяться зі своїми учнями інформацією про 

вісім способів змінення середовища, і отримають їх пропозиції та ідеї про 

те, що слід змінити, адже учні відрізняються привабливою гнучкістю 

мислення» (Ісаєва, 2014, с. 106).  

Отже, ІК майбутнього керівника ЗЗСО є мірою здатності закладу освіти 

до реалізації конкурентоспроможної, інноваційної та ефективної підготовки 

здобувачів освіти. Сьогодні ІК відіграє роль універсального критерію та міри, 

які визначають перспективність і затребуваність особистості в існуючому 

суспільстві інновацій. Рівень сформованості в майбутнього освітнього 

менеджера готовності до сприйняття, виробництва та дифузії інновацій 

сьогодні має визначальний впливі на всі складові управління освітнім 

процесом у ЗЗСО, що обумовлює виняткове державне, гуманістично-
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педагогічне та соціокультурне значення інноваційної культури особистості. 

Виокремлені та розглянуті функції ІК особистості майбутнього керівника 

ЗЗСО є одним зі свідчень того, що ІК поступово стає синонімом 

інноваційного суспільства.  

 

3.3. Структура інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти 

 

На світових та європейських суспільствознавчих форумах сьогодні все 

переконливіше звучить думка, що людство входить у четверту технологічну 

революцію, атрибутами якої є динамічний розвиток технологій, штучного 

інтелекту, робототехніки, 3D-друку. Її драйверами, насамперед, виступають 

провідні світові корпорації Apple, Google, Microsoft, Tesla та інші. Більшість 

умінь людини замінюється безмежним потенціалом машин та інформації. 

Єдине, що зберігає власний винятковий статус – це творчість, оскільки 

потреба в інноваціях обумовлює інтерес до творчого та нестандартного 

підходу, який машина не здатна запропонувати (Зінченко, Саприкіна, 

2016, с. 10). Відтак, виняткового значення набуває інноваційна культура 

особистості, яка акумулює більшість найважливіших характеристик сучасної 

людини: креативність, здатність до вирішення комплексних завдань, 

критичне мислення, управлінські таланти, навички комунікації та ведення 

переговорів, емоційний (EQ) та адаптивний інтелект (AQ), координація низки 

процесів, когнітивний потенціал, здатність міркувати та ухвалювати рішення. 

З огляду на це, виняткового значення набуває освіта, яка здатна підготувати 

особистість інноватора, озброїти його найнеобхіднішими сьогодні «м’якими 

навичками» («Soft Skills»). Досягнення показників сталого розвитку людства 

вимагає інтеграції інновацій у всі сфери соціокультурного життя, зокрема в 

освіту, адже джерелом розвитку інноваційної особистості є професійно-

педагогічне середовище. Упорядкувати освітні процеси, інспірувати їх ідеєю 

технологічної та педагогічної інноватики здатен управлінець, який сам 
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володіє інноваційною культурою, відчуває в собі впевненість і готовність до 

сприйняття, поширення та збагачення інновацій як на власному, 

індивідуальному, так і на соціокультурному (освітньому) рівнях.  

Побудова інноваційної освіти неможлива без ефективного та 

професійного лідера, який має високий рівень сформованості інноваційної 

культури. Про необхідність володіння майбутнім керівником інноваційною 

культурою, зокрема, йдеться в методології «Національної рамки 

кваліфікацій» (2011 рік), у якій представлено системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів в Україні. Її десятий рівень, 

що відповідає керівним посадам, визначає, що управлінець має володіти 

здатністю виявляти сутність важливих для соціуму системних проблем у 

певній галузі діяльності та розв’язувати їх, що виступає підґрунтям для 

забезпечення сталого розвитку суспільства на основі створення нових 

системоутворювальних знань і прогресивних технологій. Майбутній керівник 

повинен уміти здійснювати критичний аналіз і розв’язувати системні 

проблеми з використанням дослідницьких та інноваційних методів, 

здійснювати синтез нових комплексних ідей, зокрема в міждисциплінарних 

сферах і контекстах, забезпечувати вагомий приріст нового системного 

знання й модернізацію технологій (Національна рамка, 2011). 

У сучасному науково-педагогічному дискурсі ІК керівника ЗЗСО 

розглядається як високоструктурована, взаємопов’язана, взаємообумовлена та 

взаємодоповнююча сукупність компонентів, які забезпечують високий рівень 

готовності до сприйняття та реалізації інновацій у процесі професійної 

педагогічної діяльності. Інноваційна культура, будучи включеною до загальної 

культури особистості, є сукупністю інформаційного світогляду й системи знань, 

умінь і навичок, які забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність щодо 

оптимального задоволення індивідуальних і суспільних потреб шляхом 

використання інноваційних технологій (Васина, Панферова, 2015, с. 111). 

Зазначимо, що на сьогодні немає уніфікованого підходу до визначення 

структури інноваційної культури особистості. Так, О. Кучергіна з-поміж її 
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компонентів виокремлює такі: методологічну культуру (освіченість, вибір та 

обґрунтування стратегії інноваційної діяльності, аксіологічні орієнтації на 

впровадження інновацій, критичність у ставленні до педагогічних явищ, 

установка на перетворення та вдосконалення навчально-виховного процесу, 

рефлексія тощо); інформаційну культуру (високий рівень володіння 

професійно-педагогічною інформацією, уміння й навички її збору, оцінки, 

збереження, перетворення та трансляції в процесі педагогічної діяльності); 

інноваційну діяльність (комплекс заходів щодо забезпечення функціонування 

інноваційного процесу на тому чи тому рівні освіти, зміна цілей, змісту, форм, 

методів і технологій освітньої діяльності відповідно до пріоритетів 

інноваційного суспільства) (Кучергина, 2008, с. 429). 

Крім того, сутнісними компонентами інноваційної культури є 

світоглядний, творчий, інформаційний і технологічний. До світоглядного 

компонента належить сукупність морально-вольових, практичних та 

аксіологічних орієнтацій особистості, що спрямовані на формування 

активної, творчої та інноваційної життєвої позиції. Світоглядний складник 

безпосередньо впливає на творчий, який є ключовим чинником 

формування будь-якої інновації. Творчість озброює особистість 

креативністю – здатністю генерувати нові ідеї та створювати новий 

продукт. Більше того, творчість стає передумовою інноваційності як 

здатності особистості впроваджувати нове в широку педагогічну практику. 

Формування світогляду особистості здійснюється завдяки накопиченню й 

обробці інформації. Саме тому інформаційний складник інноваційної 

культури набуває виняткового значення. Він охоплює гнучкість та 

адаптивність мислення, уміння навігувати у світі інформаційних 

технологій, наявність знань, необхідних для успішної професійної 

діяльності. Нарешті технологічний складник інформаційної культури 

озброює особистість технологіями практичного створення й поширення 

інновацій, системою дій, способів і заходів, які уможливлюють успішне 

розв’язання певної проблеми (Козлова. Миленкова, 2007, с. 28-37). 
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ІК особистості майбутнього керівника ЗЗСО відіграє вагоме значення 

в ефективному й динамічному функціонуванні всієї освітньої системи, 

розвиткові її ціннісних і смислових засад. Так, А. Холодкова звертає увагу 

на такі характерні ознаки розвитку інноваційної культури особистості, як: 

1) відставання управлінських процесів в освіті від досягнень науково-

технічної думки стає перешкодою в її інноваційному розвитку; 

2) необхідно створити таку атмосферу в освіті, у якій було б неактуальним 

консервативне ставлення до нових ідей і педагогічних новацій, а новація 

стала б не лише потребою всіх суб’єктів освітнього процесу, але й 

головною суспільною цінністю; 3) необхідні концептуальні зміни в системі 

освіти, які б забезпечили для інновацій «дружнє навколишнє середовище»; 

4) важливою стратегією розвитку інноваційної культури є партнерство 

учителів, учнів, батьків і громадянського суспільства, зокрема йдеться про 

підтримку з боку засобів масової інформації, яким належить формувати в 

суспільстві думку про те, що ставлення людини до інновацій є ставленням 

до свого майбутнього; 5) гуманітарним наукам необхідно ширше 

використовувати феномен інноваційної культури, її методологічний та 

організаційний потенціал у контексті боротьби з консерватизмом, застоєм 

думки та іншими перешкодами, які стримують інноваційний 

прорив (Холодкова, 2005а, с. 85). 

ІК майбутнього керівника ЗЗСО є його динамічною та системною 

характеристикою, яка відображає готовність, здібність і здатність освітнього 

менеджера до впровадження й повторення в закладі освіти інновацій як у 

педагогічних технологіях, так і в системі управління, у формуванні 

контингенту здобувачів, організації освітнього процесу, використанні 

матеріально-технічної бази, моніторингу якості освіти тощо. ІК особистості 

майбутнього керівника ЗЗСО, визначаючись сферами його включення в 

систему багатопланових ставлень до світу й діяльності, на наш погляд, 

містить такі три компоненти: пізнавально-практичний, аксіологічно-

рефлексивний та креативно-прогностичний (див. рис. 3.2). 
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Відмітимо, що ІК майбутнього керівника ЗЗСО (див. рис. 3.2) 

подається нами як інтегративна сутність, цілісність і повноту якої забезпечує 

взаємодія та взаємозв’язок її структурних компонентів, а саме: пізнавально-

практичного, аксіологічно-рефлексивного та креативно-прогностичного. 

Однак, зауважимо, що жоден окремо взятий компонент, повною мірою не 

виявляє ознак, функцій і характеристик досліджуваного нами феномену. 

 

Рис. 3.2. Структура інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти  

Кожен із названих компонентів, відповідно, містить складові, зокрема 

перший представлено методологічно-компетентнісною та процесуально-

інституційною складовими; другий об’єднує телеологічно-стратегічну, 

аксіологічно-мотиваційну та когнітивно-концептуальну; третій містить 

емоційно-вольову та творчо-евристичну складові. 

Перший компонент ІК майбутнього керівника ЗЗСО – пізнавально-

практичний, який об’єднує дві складові – методологічно-компетентнісну 

та процесуально-інституційну. 
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Вагоме значення в побудові цілісного образу інноваційної культури 

належить методологічно-компетентнісній складовій, яка існуючим у 

керівника-інноватора знанням надає цілісного й завершеного вигляду. 

Відомо, що методологія є сукупністю наукових підходів до аналізу 

розуміння соціокультурних процесів. Орієнтація на той чи той 

методологічний підхід (антропологічний, цілісний, синергетичний, 

аксіологічний, системний, цивілізаційний тощо) дає змогу визначитись із 

системою власних ставлень, у тому числі й до інноваційної діяльності. 

Методологічна культура дозволяє розробляти оригінальні та нестандартні 

рішення у сфері педагогічної теорії та практики. Спеціаліст, який оволодів 

інноваційною методологічною культурою здатен створювати передовий 

педагогічний досвід практичної роботи, використовуючи весь потенціал 

сучасної інноваційної методології.  

Методологічна культура визначає певний спектр знань і вмінь спеціаліста. 

Сфера методологічних знань охоплює альтернативні теорії, різні світоглядні 

установки та підходи. Стратегічними лініями розвитку методологічної культури 

є: розширення методологічних знань, оволодіння технологіями наукового 

дослідження, моделювання власної наукової діяльності, пошук нових зв’язків 

теорії та практики тощо (Шумакова, 2008б, с. 292–293). 

ІК майбутнього керівника ЗЗСО виявляє себе в системі сформованих 

компетентностей. Серед особистісних якостей, що визначають рівень її 

сформованості, називають: інноваційний тип мислення, готовність 

імплементувати інновації; значний інтерес до нового та невідомого; рішучість у 

реалізації визначених цілей; високий рівень інтелекту, аналітичне та критичне 

мислення; об’єктивність у самооцінках; відчуття браку знань і навичок; стійкий 

інтерес до збагачення професійного й культурного світогляду; високий рівень 

мотивації до креативної самореалізації; самостійність, незалежність та 

оригінальність суджень; витримка; спроможність передбачити та прогнозувати; 

уміння диференціювати головне і другорядне; толерантність та повага до думок 

інших людей; уміння долати непродуктивні стереотипи; орієнтація на майбутнє, 
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прагнення до змін; високий ступінь зацікавленості у професійному розвиткові; 

спроможність генерувати й застосовувати інноваційні ідеї; високий рівень 

організаційної культури; отримання задоволення від процесу і результатів 

навчання; високий рівень сформованості духовної культури; уміння зацікавити 

колег та учнів новими ідеями та технологіями здобуття знань тощо (Козлова, 

Миленкова, 2007, с. 78-79). 

Зовнішній вияв та оприсутнення в практичній діяльності ІК керівника 

ЗЗСО освіти набуває в межах процесуально-інституційної складової, яка 

передбачає наявність знань, умінь і навичок, які стануть основою для 

планування, прогнозування, організації, керівництва й контролю за процесом 

упровадження інновацій. Відтак, підрівнями цієї локальної складової 

інноваційної культури особистості можуть бути стратегічно-проєктувальні, 

рефлексивно-прогностичні, діяльнісно-інтегральні, організаційно-

педагогічні, методико-технологічні, ергономічні, моніторинго-аудиторські 

знання, уміння й навички.  

Рівень, характер і динаміка впровадження інновацій у закладі освіти є 

ключовим індикатором сформованості інноваційної культури її керівника. 

О. Кучергіна виокремлює декілька напрямів, за якими здійснюється 

впровадження інновацій: структура та процес управління (зміна засновника, 

розширення джерел фінансування, стратегічні зміни в плануванні діяльності 

закладу, оптимізація процесу обговорення й ухвалення управлінських рішень, 

здійснення експертної діяльності, формування конкурентоздатного іміджу 

закладу освіти); матеріально-технічне оснащення (використання сучасних 

інформаційних технологій, комп’ютерних і мультимедійних засобів, 

інтерактивних панелей, зміна навчального середовища, меблювання навчальних 

аудиторій і спосіб розстановки меблів, використання технологій дистанційного 

навчання тощо); організація освітнього процесу (використання комплексних і 

парціальних програм нового покоління, інтеграція в освітній процес 

інтерактивних технологій, сучасних інноваційних методик дидактичної 

репрезентації знання, надання додаткових освітніх послуг, використання різних 
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форм, методів і прийомів у роботі з молоддю, введення варіативних форм 

освіти тощо); робота зі співробітниками (надання інформаційно-

консультативної підтримки, створення умов, що мотивують реалізацію 

неперервної освіти та професійного розвитку педагогів, формування 

корпоративної культури); організаційна взаємодія із суспільством 

(використання різних форм взаємодії із громадянським суспільством, пошук 

нових форм презентації закладу освіти, партнерство всіх суб’єктів освітнього 

процесу, проведення освітніх виставок) (Кучергина, 2008, с. 427). 

Реалізація майбутнім керівником закладу загальної середньої освіти 

інноваційних практик обумовлює необхідність діяльнісно-інтегральних знань, 

умінь і навичок, які полягають у готовності особистості до екстеріоризації 

власних орієнтацій на інновації в процесі управління закладом освіти. Відомо, 

що інноваційна діяльність складається з двох компонентів: предметного 

(створення й упровадження нового) та процесуального (поширення, освоєння 

та зміна нового). Вона здійснюється на кількох рівнях, зокрема адаптивному, 

репродуктивному, евристичному та креативному. Так, перший адаптивний 

рівень характеризується нестійким ставленням до інновацій, індиферентними 

оцінками всього нового, відсутністю системних знань і готовності до 

використання інновацій. Професійна діяльність майбутнього керівника 

закладу освіти будується на попередньо відпрацьованій схемі та алгоритму, а 

творча активність практично не виявляється. Новація освоюється винятково 

під тиском соціального середовища. Натомість, на репродуктивному рівні 

інноваційна діяльність здійснюється на в межах відтворення. Проте є елементи 

пошуку нових рішень у стандартних умовах. Формується позитивна 

спрямованість потреб та інтересів до вивчення альтернативних підходів до 

модерування освітнього процесу. Мислення керівника характеризується 

копіюванням готових методичних розробок із незначними змінами у 

використанні прийомів роботи. Водночас усвідомлюється необхідність 

самовдосконалення. Евристичний рівень прояву інноваційної діяльності 

характеризується значною цілеспрямованістю, стійкістю та усвідомленістю 
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шляхів і способів упровадження інновацій у професійну діяльність педагогів. 

Зміни відбуваються насамперед у структурі технологічного компонента 

інноваційної діяльності. Особистість відкрита до нового, отримує інформацію 

з нових джерел. Нарешті креативний рівень інноваційної діяльності 

характеризується високим ступенем результативності та стабільною творчою 

активністю. Інноваційна готовність набуває цілісного методологічного 

характеру, особливе місце займають аналітично-рефлексивні вміння й 

імпровізація. У структурі особистості гармонійно поєднуються наукові та 

педагогічні інтереси, а високий рівень педагогічної рефлексії та творчої 

самостійності створюють умови для ефективної самореалізації (Васина, 

Панферова, 2015, с. 113-114). 

Процесуально-інституційна складова ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

передбачає, насамперед, володіння сучасними інноваційними педагогічними 

технологіями. Сьогодні актуальними є: педагогічна технологія критичного 

мислення (здатність навчити формулювати власну точку зору, впевнено 

вести дискусію та ухвалювати необхідне рішення, відкрито спілкуватися, 

самостійно здобувати знання, логічно мислити й аргументувати власну 

позицію з того чи того питання); технологія дослідницького навчання 

(здатність навчати в процесі дослідження, розвивати навички дослідницької 

роботи, сприяти формуванню активної, творчої та креативної особистості); 

технології інтегрованого навчання (здатність до цілісної репрезентації знань, 

міжпредметної інтеграції, створення умов для розвитку й саморозвитку 

цілісного світогляду особистості, її життєстверджуючого цілісного образу 

світу); технологія розвивального навчання (формування здатності до 

самовдосконалення, активного, самостійного та творчого мислення); 

технологія розвитку творчої особистості (розвиток навичок самостійно 

керувати пізнавальною активністю, ухвалювати неординарні й ризиковані 

рішення, генерувати оригінальні та творчі ідеї); технологія особистісно-

орієнтованого навчання (уміння реалізовувати суб’єкт-суб’єктний підхід у 

педагогічній комунікації, здатність усвідомлювати особистість як найвищу 
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цінність та міру всіх речей); проєктна технологія (здатність стимулювати 

інтерес до набуття нових знань і використовувати їх у конкретній 

педагогічній практиці); технологія диференційованого навчання (здатність 

формувати вміння й навички щодо пошуку альтернативних шляхів 

розв’язання стандартних і проблемних ситуацій); технологія гуманістичного 

навчання (здатність до виховання свідомих громадян, патріотів і творчих 

особистостей, забезпечення пріоритетності розвитку людини на засадах 

гуманізації та демократії) (Мартинова, 2016, с. 21).  

Будь-які освітні нововведення та реформування вимагають від їхніх 

агентів і лідерів орієнтації на системний, структурований та цілісний процес 

змін. Відтак, ІК майбутнього керівника ЗЗСО є сукупністю його знань про 

хід упровадження інновацій. Сучасна вчена А. Сбруєва виокремлює три 

характеристики інноваційного процесу, наявність яких відбиває рівень ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, а саме: глибина, тривалість та широта змін.   

1. Глибина змін. Перетворення охоплюють важливі та сутнісні 

характеристики навчального процесу або є поверховими та штучними. Глибокі 

освітні зміни – це ті оновлення, які передбачають побудову нової моделі 

навчання (Сбруєва, 2004, с. 63). У наш час глибина змін яскраво 

продемонстрована розпочатою реформою загальної середньої освіти «Нова 

українська школа». що передбачає формування необхідних для успішної 

самореалізації особистості компетентностей; умотивований педагог, який 

характеризується свободою творчості й професійно розвивається; наскрізний 

процес виховання, орієнтований на формування цінностей; децентралізація та 

делегування закладу освіти реальної автономії; педагогіка партнерства, 

покладана в основу взаємодії між учнем, учителем і батьками; урахування потреб 

учня в освітньому процесі, дотримання принципу дитиноцентризм; побудова 

нової структури закладу загальної середньої освіти, що уможливлює засвоєння 

нового змісту й набуття життєво важливих компетентностей; справедливий 

розподіл державних коштів, що забезпечує рівний доступ усіх дітей шкільного 

віку до якісних освітніх послуг (Концепція «Нова українська школа», 2016).  
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Більше того, НУШ орієнтована на формування суттєво нового образу учня, 

який володіє десятьма ключовими компетентностями: володіння державною (у 

разі відмінності – рідною) мовами, здатність усно й письмово висловлювати 

думки, почуття та погляди і тлумачити поняття й факти (під час слухання, 

говоріння, читання, письма, використання мультимедійних засобів), 

усвідомлення ролі ефективної комунікації; спілкування іноземними мовами, що 

включає здатність розуміти висловлене іноземною мовою, усно й письмово 

висловлювати думки, почуття та погляди і тлумачити поняття й факти в 

різноманітних соціальних і культурних контекстах; володіння математичною 

грамотністю, що включає вміння використовувати математичні методи для 

розв’язання прикладних завдань у різних сферах діяльності, здатність до 

розуміння й застосування простих математичних моделей; уміння створювати 

означені моделі для розв’язання проблем; володіння природничо-науковими й 

технологічними компетентностями, наукове розуміння природи й сучасних 

технологій, а також здатність застосовувати набуті знання в практичній 

діяльності; інформаційно-цифрова компетентність, під якою розуміємо впевнене 

й одночасно критичне використання ІКТ з метою створення, пошуку, обробки й 

обміну інформацією під час професійного, публічного і приватного спілкування; 

навички навчання впродовж життя, здатність до пошуку й засвоєння нових 

знань, формування нових умінь і навичок, здатність до організації освітнього 

процесу (власного й колективного), у тому числі й через ефективне управління 

ресурсами та інформаційними потоками, уміння формулювати мету, завдання 

освітньої діяльності та способи їх досягнення, визначати власну освітню 

траєкторію, оцінювати результати навчання; соціальні та громадянські 

компетентності, що охоплюють усі способи поведінки, необхідні для успішної й 

конструктивної участі в громадському житті, виконання професійних обов’язків, 

уміння працювати в команді задля досягнення результату, попереджати й 

розв’язувати конфлікти, досягати консенсусу; підприємливість, здатність до 

генерування нових ідей та ініціатив і втілювати їх у життя задля підвищення 

власного соціального статусу й добробуту та суспільства і держави в цілому, 
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здатність до ризику в підприємницькій діяльності; культурологічна 

компетентність, що включає здатність до розуміння творів мистецтва, 

формування власних мистецьких смаків, самостійного вираження ідей, досвіду й 

почуттів засобами мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності та 

повага до інших культур; екологічна компетентність і здоровий спосіб життя, 

уміння розумно й раціонально використовувати природні ресурси задля сталого 

розвитку, усвідомлення впливу навколишнього середовища на життєдіяльність 

та здоров’я людини. Усі означені компетентності є однаково важливими. Кожна з 

них набувається послідовно, поступово під час вивчення різних предметів на всіх 

етапах освіти (Концепція «Нова українська школа», 2016). 

2. Тривалість змін. Передбачає їхню стабільність, іманентність 

освітньому процесу або тривалість винятково протягом періоду запровадження 

інноваційних програм. Для забезпечення тривалості змін необхідними є такі 

чинники: послідовність у виконанні лідерських функцій, адже реформи 

ініціюються, як правило, інноваційними, навіть харизматичними лідерами, 

здатними створити та повести за собою колектив однодумців, що поділяють 

спільні цілі та проявляють ентузіазм у виконанні додаткових професійних 

обов’язків, що покладені на них у ході та результаті запровадження інновацій; 

оновлення педагогічного персоналу, його «селекція», адже нові педагоги 

повинні поділяти філософію закладу освіти та бути прихильними до здійснення 

додаткових зусиль, спрямованих на запровадження програми змін; розмір 

закладу освіти, адже впровадження інновацій веде до зростання обсягу площ, 

які необхідні для побудови нового освітнього середовища; зовнішній освітньо-

політичний контекст, який передбачає зовнішню підтримку інновацій зі строни 

органів управління освітою (Сбруєва, 2004, с. 63-64). 

3. Широта змін. Реформа може бути поширеною на велику кількість 

шкіл або залишатись індивідуальним інноваційним проєктом окремого 

закладу освіти). Масштаб поширення інновацій залежить від їхніх 

характеристик, серед яких називають: відносні переваги від запровадження 

інноваційного проєкту (економічна вигода, зниження рівня дискомфорту, 



246 
 

соціальний престиж, часовий вимір винагороди за інновації тощо); сумісність 

інновації з професійними та суспільними цінностями, попередніми 

інноваційними проєктами, потребами закладу освіти; складність розуміння й 

запровадження інновацій; випробовуваність; помітність, вимірюваність, 

очевидність результатів (Сбруєва, 2004, с. 64-65). 

Другий компонент ІК майбутнього керівника ЗЗСО – аксіологічно-

рефлексивний. Він об’єднує три локальні складові – телеологічно-

стратегічну, аксіологічно-мотиваційну та когнітивно-концептуальну. 

Впровадження інновацій, насамперед, вимагає ангажування особистісних і 

професійних цілей керівника закладу загальної середньої освіти 

інноватикою. Саме із цим пов’язано виокремлення нами телеологічно-

стратегічної (від грец. teleos – ціль та logos – вчення) складової ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО. У майбутнього управлінця необхідно 

формувати уявлення, як про траєкторні цілі, що визначають напрям руху до 

стратегічних інновацій, так і точкові, які окреслюють досягнення тактичних 

завдань. Телеологічно-стратегічна складова інноваційної культури 

особистості передбачає вміння керівника формувати й досягати генеральні 

цілі, співвідносити поставлені завдання зі стратегічним курсом держави на 

виробництво й упровадження інновацій. Майбутній керівник закладу 

загальної середньої освіти повинен володіти стратегічним мисленням, 

бачити проблеми комплексно, визначати причинно-наслідкові зв’язки тощо. 

Формулювання цілей має відповідати таким методологічним принципам, як 

усвідомленість, чіткість, точність, системність, детермінованість, 

відповідність потребам і запитам закладу освіти.  

У контексті шляхів і способів формулювання цілей сучасна вчена 

В. Долгова веде мову про системні інноваційні технології цілепокладання. 

Вона зазначає, що «... системний підхід до вдосконалення цілепокладання 

дозволяє досягти високого рівня конкретизації діяльності управлінського 

апарату, спрямувати таку діяльність на досягнення кінцевих результатів, 

який попередньо запрограмовано, збагатити базу для виконання всіх 
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управлінських функцій (аналізу, планування, організації, регулювання та 

контролю) (Долгова, 2012, с. 42). 

Одним з-поміж ключових технологій розвитку в особистості керівника 

здатності до системного та інноваційного цілепокладання В. Долгова називає 

дерево цілей, яке вимагає дотримання відповідної процедури: 

1) формулювання генеральної (стратегічної) мети, її всебічний аналіз, 

експертиза відповідності сучасним соціально-економічним і 

соціокультурним завданням як країни, так і світу в цілому; 

2) аналіз декомпозиції генеральної цілі на підцілі другого рівня, 

визначення їхнього логічного зв’язку зі стратегічними пріоритетами; 

3) аналіз декомпозиції цілей другого рівня на підцілі третього, визначення 

їхнього логічного зв’язку із завданнями другого та генерального рівнів; 

4) системний аналіз відповідності діяльності визначеним цілям, 

виокремлення блоків, систем та елементів діяльності щодо досягнення 

генеральних цілей, а також розв’язання завдань другого та третього рівнів; 

5) аналіз завершеності «дерева цілей», визначення ступеня його 

деталізації, конкретності, логічності; необхідно довести, що жодна ціль вищих 

рівнів створеного «дерева цілей» не досягається безпосередньо, а лише шляхом 

розв’язання тих завдань, на які вона поділена, цілі нижчих рівнів виходять із 

вищих, а кожна підсистема прагне досягти своїх власних завдань; 

6) оприлюднення й публічний захист вибудуваного та 

обґрунтованого «дерева цілей», виправлення помилок і надання 

рекомендацій; 

7) розробка на базі «дерева цілей» програми для досягнення кожного з 

поставлених завдань (визначення заходів, формування списку виконавців, 

визначення термінів виконання програми, відбір методів роботи); 

8) підготовка програми вивчення ефективності «дерева цілей» для 

досягнення пріоритетів інноваційної діяльності закладу) (Долгова, 2012, с. 43-44). 

Вважаємо, що інноваційна культура вмотивовує майбутнього керівника 

будь-які визначені ним стратегічні й тактичні, довго-, середньо- чи 
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короткострокові цілі ангажувати інноваційними пріоритетами впровадження 

новітніх педагогічних технологій, створення інноваційного навчального 

середовища, орієнтації на розвиток в молоді таких інноваційних якостей, як 

ініціативність, лідерство, відповідальність, аналітичне, критичне та 

стратегічне мислення, адаптивність, комунікабельність, здатність працювати 

в команді й координувати системні процеси, громадянська та технічна 

грамотність, здатність до тайм- та івент-менеджменту, управління 

конфліктами, нетворкінгу та самопрезентації.  

Орієнтація цілей майбутнього керівника на інновації неможлива без 

усвідомлення їх як соціокультурної цінності, що забезпечить успішну 

мотивацію до освоєння системних інноваційних технологій. Ідеться про 

аксіологічно-мотиваційну (від грец. axia – цінність, logos – вчення та з фр. 

motif – спонукальна причина) локальну складову ІК особистості керівника 

ЗЗСО. У сучасній аксіології існують різні класифікації цінностей. Так, 

сучасний педагог О. Вишневський запропонував такий кодекс життєвих 

цінностей: абсолютні (віра, надія, любов, гідність, сумлінність, доброта, 

свобода, справедливість); національні (національна ідентичність, 

патріотизм, історична пам’ять, національна гідність); громадянські (свобода 

слова, відсутність ідеології, демократія, громадянство); родинні (сім’я, 

відповідальність, подружня вірність, обов’язок); валео-екологічні (здоров’я, 

фітнес, відпочинок, екологія, заощадливість); цінності особистісного 

розвитку (амбіційність, розважливість, креативність, партнерство) 

(Вишневський, 1994). До аксіологічно-мотиваційного складника належать 

такі критерії як стабільність професійного вибору, ціннісні орієнтації 

професійної діяльності, самооцінка здібностей до керівництва закладом 

освіти тощо (Аскарова, 2015). На наш погляд, інноваційна культура вимагає 

від особистості високого рівня кореляції вказаних ціннісних пріоритетів із 

завданнями особистісного внеску в глобальну справу інноваційного 

розвитку світу. Аксіологічний аспект інноваційної культури особистості 

керівника передбачає визнання інновацій як стратегічної, професійної та 
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особистісної цінності, орієнтацію на дифузію, повторення та поширення 

нових продуктів, педагогічних методів, нових ставлень. Ціннісне 

усвідомлення інноватики керівником закладу загальної середньої освіти 

вимагає від нього презентації та лобістики, адвокації та промоції 

соціокультурно й педагогічно доцільних інновацій.  

Вагоме місце в системі інноваційних цінностей належить гуманізму. 

Мірою та критерієм інновацій повинна бути людина, її потреби, інтереси, 

переживання. На думку провідних учених та мислителів, сучасний світ 

потребує нового підходу до розуміння людини. Йдеться про повний, 

цілісний, солідарний та інтегральний гуманізм, який би урахував 

мультукультурність і глобалізованість сучасного світу, умотивував людство 

до взаємопідтримки та практичної реалізації гуманістичних цінностей. У 

контексті гуманістичної парадигми виховання обґрунтовується думка про те, 

що освіта – це процес, який здійснюється впродовж життя, а її ключовим 

суб’єктом є самоцінна, унікальна й неповторна особистість. Саме тому 

інноваційна культура майбутнього керівника закладу освіти повинна бути 

орієнтованою на такі пріоритети: людина – найвища міра всіх речей; освіта 

спрямована на розкріпачення особистості, виклик до життя внутрішніх 

резервів людини, її прагнення до самореалізації; найкраща інвестиція – це 

освіта особистості (Козлова, 1998, с. 10). 

Взаємодія гуманізму та інновацій – історико-теоретична проблема, 

новітні витоки якої належать добі раннього Нового часу, епосі Ренесансу. 

Саме тоді була запропонована ключова новація людства – гуманістична ідея 

всебічного й гармонійного виховання особистості. Тогочасні гуманісти 

звернули увагу на необхідність цілісної освіти, у межах якої 

конституювалося розуміння людини як цілісності, було подолано 

фрагментаризацію особистості, підкреслено єдність раціональної, 

матеріальної, соціальної, психологічної, емоційної та духовної сторін 

особистості. Як зазначав сучасний учений Б. Год, «ідея всебічного й 

гармонійного виховання співзвучна нашому часові оновлення та подолання 
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застарілих стереотипів, динамічних змін у всіх сферах суспільного життя. У 

наші дні досліджувана ідея, збагачена надбаннями століть, зберігає свою 

людинотворчу сутність, хоча її історія сповнена глибокого драматизму, 

перемог і поразок. Забезпечення індивідуального розвитку, формування 

різних граней особистості в їх гармонійній єдності є надзвичайно складним 

завданням не лише для практики, але й для теорії виховання» (Год, 

2005, с. 4, 395). Антропологічне розуміння світу стверджує ідею про єдність 

тілесного й духовного, об’єктивного й суб’єктивного, раціонального й 

інтуїтивного, матеріального й ідеального, колективного й індивідуального, 

реального й потенційного, статичного й динамічного, кінечного й 

безкінечного, жіночого й чоловічого, мажорного й мінорного etc (Буряк, 

2015, c. 54). Антропологічна лінія цілісної освіти є її методологією, яка 

стверджує, що цілісність є атрибутивною характеристикою людини, відтак 

іманентною їй може бути винятково цілісна освіта.  

У системі цінностей майбутнього керівника закладу освіти місце 

інновацій може бути різним. На наш погляд, серед рівнів розвитку інновацій 

у телеологічній складовій інноваційної культури можна виокремити низький, 

достатній та високий. На низькому рівні спостерігається адаптація культури 

керівника до сприйняття й поширення інновацій, які лише завойовують у 

його стратегічному плануванні певний статус. Достатній рівень 

характеризується формуванням індивідуального позитивного ставлення 

керівника до інновацій як показника розвитку закладу освіти. Майбутній 

керівник має інноваційно-орієнтоване спрямування. Натомість високий 

рівень визначається активною інтеграцією інноваційного потенціалу у 

формуванні майбутнім керівником індивідуальних та колективних цілей, 

формулювання будь-яких завдань менеджер співвідносить із цілями 

інноваційного розвитку закладу освіти.  

Невід’ємним складником аксіологічно-мотиваційного компонента ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО є формування власної філософії освіти, яку слід 

розглядати як усвідомлену, осмислену та предметну рефлексію сучасної теорії 
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та практики освіти, яка закликає до її індивідуального, моментного (зараз 

продуманого), критичного (нешаблонного), концептуального, цілісного 

аналізу. Філософія освіти керівника закладу освіти може виходити з розуміння 

сутності освіти як первинного шляху розвитку людини. Сучасна освіта 

потребує інновацій, шлях творення яких є єдність досвіду/професіоналізму та 

ініціативності й ризикованості молодих фахівців. Демократія відповідальності, 

свобода упорядкованості, уніфікованість варіативності тощо – це ті 

діалектичні опозиції, оприсутнення яких значно прислужиться справі 

вдосконалення українського освітнього методу. Важливо підкреслити, що 

філософія освіти є не лише галуззю філософського пізнання, своєрідною 

методологією освіти, але й виконує роль поки єдиного шляху побудови 

ціннісно-смислової основи сучасної інноваційної освіти, основним 

результатом якої є мисляча особистість, інноватор і патріот. Філософія освіти 

закликає майбутнього керівника до мислення в «освіті про освіту», а відтак 

володіє «монополією» на мотивацію до мислення, вказує на реальні шляхи 

упорядкування освітньої практики. Філософським пріоритетом інноваційної 

культури може стати латинське гасло «non progredi est regredi», яке говорить, 

що відсутність прогресу – це регрес. Орієнтація на інновації, їхнє сприйняття й 

упровадження – саме це становить наріжний камінь філософського складника 

інноваційної культури керівника закладу освіти.  

Аксіологічна компетентність реалізується через низку складових, зокрема 

(за Л. Штефан): установчої, яка передбачає формування інноваційного 

світосприйняття, що забезпечує ставлення до інноваційної культури як 

особистісної цінності, що ґрунтується на підвалинах духовності; когнітивної, 

що формується через знання законодавчої та нормативної баз розвитку 

інноваційної діяльності, історичних витоків інновацій у педагогічній галузі, 

синергетичних основ розвитку педагогічних і виробничих процесів і результатів 

позитивного досвіду реалізації педагогічних та фахових інновацій; операційної, 

яка реалізується через оцінку власної інноваційної діяльності як ціннісного 

компоненту професійної підготовки, що має місце в педагогічній сфері; 
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особистісної, яка передбачає формування здатності до ціннісного сприйняття 

інноваційної діяльності (Штефан, 2013, с. 132-133). 

Наголосимо, що вмотивованість до змін майбутнього керівника закладу 

освіти є одним із головних чинників розвитку інноваційного освітнього 

середовища. У сучасній психолого-педагогічній літературі проблема мотивації 

до професійно-педагогічної діяльності залишається суперечливою. Вагому роль 

у розробку означеної проблеми вніс А. Маслоу, який пов’язав мотивацію та 

задоволення потреб людини (Maslow, 1970). Учений у розробленій піраміді 

потреб наголосив, що різні потреби володіють різною мотиваційною силою. З-

поміж потреб він назвав фізіологічні (голод, спрага, інстинкт до продовження 

роду тощо), потреби в безпеці, у соціальних зв’язках, у самоповазі та в 

самоактуалізації. Виробництво й упровадження інновацій належить до потреби 

самоактуалізації, а відповідно до теорії А. Маслоу, ця потреба може виникнути 

в людини винятково в разі задоволення всіх попередніх. Відтак, проблема 

мотиваційної готовності особистості до нововведень є однією із центральних у 

підготовці майбутнього керівника закладу освіти, адже лише адекватна цілям 

мотивація може забезпечити гармонійну діяльність, саморозкриття та 

самореалізацію особистості (Козлова, 1999, с. 24). 

Готовність майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти до 

впровадження інновацій часто наштовхується на мотиви відмови від 

нововведень. Серед них поширеними є такі гасла: «це у нас вже є», що вимагає 

від керівника чітко й аргументовано демонструвати новинку, визначати її 

переваги порівняно з усталеною традиційною практикою; «це у нас не вийде», 

що вимагає від лідера чіткого знання реального потенціалу учасників 

інноваційного процесу, врахування ресурсів, які є в наявності; «це не вирішить 

наших головних проблем», що потребує від керівника відмови від 

антагоністичної та категоричної логіки «все або нічого», обумовлює 

необхідність точного визначення місця й ролі нововведення у вирішенні 

головних проблем закладу освіти; «це потребує доопрацювання», що потребує 

визначення й анонсування керівником чітких заходів, що спрямовані на 
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підготовку нововведення до процесу його освоєння; «тут не все рівноцінно», що 

потребує аргументації безперспективності мозаїчного, «клаптикового» підходу 

в упровадженні інновації; «існують й інші пропозиції», що потребує відкритого 

обговорення інших новацій, визначення їхніх переваг і недоліків; «ідея має 

очевидні вади», що ставить завдання визначити та наполягати саме на перевагах 

представленої новації (Козлова, 1999, с. 25). 

Аналізуючи мотиваційний компонент інноваційної культури, 

Л. Штефан виокремлює декілька необхідних умов, які спонукають до 

інноваційної діяльності: бажання бути конкурентоспроможним на ринку 

праці; позитивне ставлення до форм морального стимулювання; прагнення 

представити широкому загалові результати втілення інновацій; бажання 

отримати впевненість у своїх власних силах; прагнення до самоствердження 

та самовдосконалення; бажання досягти успіху в професійній діяльності; 

інтерес до суспільного визнання власних здобутків; наявність зв’язку між 

зусиллями та результатом (Штефан, 2013, с. 123-124). 

Аксіологічно-мотиваційна складова інноваційної культури – це 

світоглядний показник, який виявляє здатність особистості жити, спілкуватися, 

розвиватися та керувати іншими з урахуванням світоглядних засад інноваційної 

культури й лише за таких умов упроваджувати її у власну професійну діяльність. 

Інноваційна світоглядно-ціннісна установка може виникнути лише в тому разі, 

коли в людини формується цілісне й системне уявлення про світ, науково-

філософський погляд на власний та суспільний розвиток. Людина, здатна 

інноваційно розв’язувати проблемні завдання в будь-якій сфері, імплементувати 

інновації у професійну діяльність, передбачати її наслідки, брати на себе 

відповідальність за її результати, має, безперечно, інноваційний світогляд 

(Козлова, Миленкова, 2007, с. 27-28). 

Телеологічно-стратегічна та аксіологічно-мотиваційна складові 

інноваційної культури особистості визначають розвиток у майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти спрямованості на інноваційну 

діяльність, яку ми розуміємо як цілісну та динамічну сукупність професійних 
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потреб, інтересів та мотивів до впровадження педагогічних інновацій під час 

управління закладом освіти. 

У структурі аксіологічно-рефлексивного компонента інноваційної 

культури особистості керівника вагоме значення належить когнітивно-

концептуальній (від лат. cognitio – знання) складовій. В її основу покладено 

інтегровані психолого-педагогічні, професійні та управлінські знання, які 

стають основою формування відповідних умінь і навичок. Когнітивно-

концептуальна складова інноваційної культури особистості відбиває систему 

знань керівника закладу загальної середньої освіти про ключові тенденції та 

тренди сучасного інноваційного розвитку. Для того, щоб володіти 

відповідним когнітивним рівнем діяльність освітнього менеджера, 

насамперед, повинна відповідати принципу «відкритої системи» (Козлова, 

1999, с. 40), який дозволить сприймати й інтерпретувати інноваційні знання.  

Знаннєвий аспект інноваційної культури, насамперед, це володіння 

інформацією про ключові компетентності інноваційної особистості, яка 

дозволить сформувати власний педагогічний ідеал, сприяти розвиткові 

необхідних якостей як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях. Ідеться 

про те, що сучасна людина повинна володіти динамічною та інтегрованою 

системою компетентностей. На Давоському економічному форумі у 2016 році 

було представлено доповідь про майбутні професії, у якій виокремлено топ-10 

навичок, які будуть необхідні у 2020 (з перспективою 2030) роках, зокрема: 

комплексне розв’язання проблем, критичне мислення, творчі здібності, уміння 

керувати людьми, взаємодія з іншими, емоційний інтелект, уміння формувати 

власну думку та ухвалювати рішення, орієнтація на клієнтів, уміння вести 

переговори, гнучкість розуму (уміння швидко переключатися з однієї думки на 

іншу (Зінченко, Саприкіна, 2016, с. 13).  

Усі вказані знання й навички формують зміст згадуваної вже концепції 

«м’яких навичок» («Soft Skills»), під якими розуміють сукупність 

міжпрофесійних, міжособистісних та індивідуальних якостей, які дозволяють 

людині швидко адаптуватись у будь-яких умовах. До них також належать: 
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мистецтво красномовства, ораторські здібності, спічрайтинг; менеджмент 

проєктів, стартапів та організація простору; тайм-менеджмент, саморозвиток, 

самоорганізація; презентація проєктів, самопрезентація, селф-брендінг; 

піклування про особистий фізичний розвиток і саморозвиток, фізичні 

тренування, ефективний відпочинок, спортивний розвиток; лідерські здібності, 

конфлікт-менеджмент, стресостійкість, управління емоціями; когнітивна 

гнучкість, менеджмент знань та інформації, копірайтинг; технічні та медіа 

компетентності, комп’ютерна графіка, веб-розробка; івент-менеджмент; 

громадянська компетентність та фінансова грамотність, інтелектуальна 

власніть; нетворкінг (теорія шести рукостискань американського соціолога 

С. Мілгрема); PR-компетентності, іміджологія тощо.  

Когнітивно-концептуальна складова інноваційної культури особистості 

набуває завершеного вигляду в процесі накопичення, обробки й аналізу даних. 

Динамічна інформаційна модель навколишнього світу вибудовується в 

особистості за допомогою рефлексії, дослідження, вивчення й пізнання 

середовища, що постійно зміннюється, шляхом збору, опрацювання й 

використання інформації про зовнішній та внутрішній світ. У когнітивній 

системі розкриваються закономірності об’єктів, висувається гіпотеза, 

формуються стратегічні бачення, доводяться теорії. Як філософська категорія 

інформація фіксує не лише загальні форми буття та їхні взаємозв’язки, але й 

виступає чинником розвитку від найнижчого до найвищого в природі, 

суспільстві й пізнанні (Козлова, Миленкова, 2007, с. 33). 

Третій компонент ІК майбутнього керівника ЗЗСО – креативно-

прогностичний, що об’єднує дві складові – емоційно-вольову та творчо-

евристичну. Не викликає заперечень думка про те, що одним з-поміж головних 

елементів ІК особистості керівника ЗЗСО є його внутрішня готовність до 

сприйняття й упровадження інновацій, його ставлення до оновлення та змін. 

Саме тому нами виокремлено емоційно-вольову складову інноваційної культури 

особистості. Сучасний учений В. Вітюк, користуючись методологією 

згадуваного вже Е. Роджерса, виокремлює декілька категорій педагогів за їхньою 
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готовністю до нововведень: новатори – педагоги, які завжди першими 

сприймають новації, сміливо й активно впроваджують їх у широку педагогічну 

практику; педагоги, які першими експериментально перевіряють цінність 

інновацій у кожному закладі; помірковані, які керуються правилом «золотої 

середини» і сприймають нове вслід за більшістю колег; педагоги, які більше 

вагаються, ніж вірять у нове, орієнтовані на традиційні технології – сприймають 

оновлення лише за наявності загальної позитивної громадської думки; 

консервативні педагоги, які мають сильний зв’язок із традиційними методами 

навчання й виховання (Вітюк, 2017, с. 4). Емоційно-вольова складова 

інноваційної культури відбиває здатність особистості керівника до подолання 

труднощів, що з’являються в процесі досягнення мети, шляхом свідомої 

організації та саморегуляції, а також у позитивному емоційному ставленні до 

інноватики (Шадських, Піча, 2008, с. 31). 

Іманентною інноваційній культурі є творчо-евристична складова, яка 

актуалізує здатність керівника закладу загальної середньої освіти до 

продукування нових оригінальних ідей, нового вирішення проблеми або 

створення нових педагогічних технологій. У такому контексті виняткового 

значення набуває критичне мислення. У сучасному філософсько-педагогічному 

дискурсі критичне мислення розглядають як вищий рівень мислення, ознаками 

якого є всебічний, самостійний, аргументований, ціннісний, логічний та цілісний 

аналіз, попередньо усвідомлених і порушених проблем особистого, суспільного 

та планетарного змісту. До ознак критичного мислення належать: самостійність, 

уміння побачити й порушити проблему; усвідомленість і всебічність аналізу; 

картезіанський сумнів; саморефлексія та самокритичність; аргументація, докази; 

оцінка; амбіційність і сміливість; верифікація та фальсифікація; відмова від 

лінійності та репродуктивності; гласність; уміння знаходити інформацію, її 

розуміння не як кінцевого результату, але як початку для аналізу; чесність; 

цінності. З погляду педагогічної теорії, критичне мислення є комплексом 

мисленнєвих операцій, що характеризує здатність до аналізу, порівняння, 

синтезу, оцінки інформацію з будь-яких джерел; уміння визначати проблеми, 
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ставити запитання; висувати гіпотези й оцінювати альтернативи; робити 

свідомий вибір, ухвалювати рішення та обґрунтовувати його.  

У межах творчо-евристичної складової інноваційної культури 

особистості виняткове місце посідає інтуїція майбутнього керівника. 

Відомо, що у творчому процесі істотне значення належить випадку, який у 

кінцевому результаті стає необхідністю. У такій випадковості виявляє себе 

інтуїція як здатність досягти істини шляхом безпосереднього її осягнення 

без звернення до логічних аргументацій. Можливість знайти правильне 

рішення засобом інтуїції залежить від нестандартності мислення, від 

всебічного розвитку інноваційної культури керівника закладу освіти. 

Рішення, яке отримане під час інтуїтивного пошуку, зазвичай носить якісно 

новий характер. Тому інтуїція виступає одним із головних складників 

інноваційного потенціалу як системи факторів та умов, що необхідні для 

реалізації інноваційної діяльності. Інтуїція є способом подолання 

невизначеності найскладніших творчих завдань. Творчо-евристичний 

складник інноваційної культури передбачає ефективне використання 

інноваційного потенціалу особистості, розвиток її творчої активності, 

зокрема й інтуїції. Інтуїція – це не вроджена, а набута здатність, що має 

вагоме значення для сучасної людини (Багдасарян, 2008, с. 165, 167). 

Готовність до змін як психологічна та філософська категорія ґрунтується 

на креативному ставленні до дійсності, визнанні потреби в інноваційній 

діяльності, сприйнятті себе як активного суб’єкта соціальних змін. Творчі 

здібності можуть актуалізуватися як в особистісній сфері, так і в спілкуванні та 

професійній діяльності. Під творчим потенціалом слід розуміти ідентифіковані та 

приховані творчі здібності, а також здатність до максимальної самореалізації  

(Козлова, Миленкова, 2007, с. 84-85). 

Як бачимо, ІК керівника ЗЗСО освіту є складним, системним, динамічним 

та інтегральним утворенням. Вона відбиває діалектику цілісності та мозаїчності 

інноваційної особистості. Інноваційна культура особистості, будучи 

індивідуалізованим та внутрішнім явищем, набуває сутнісного буття винятково 
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відносницьким шляхом, за якого інноваційні якості екстеріоризуються в 

широку та багатовекторну інноваційну діяльність керівника.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Застосування методів, системного та структурно-логічного аналізу 

дозволило виокремити такі взаємопов’язані рівні (макро-, мезо-, мікро) 

чинників розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО. З’ясовано, що макрорівень 

задає інноваційний вектор руху системи в цілому та об’єднує глобальний, 

державно-політичний, економічний, науково-технічний, аксіологічний та 

соціокультурний складники. Макрорівень інноваційної культури представлено 

колективними суб’єктами, що налаштовані на позитивне ставлення до новацій, 

в межах геополітичного регіону країни, місцевої громади тощо. Увисновковано, 

що глобальний складник чинників макрорівня розвитку інноваційної культури 

особистості майбутнього керівника представлено максимізацією динамічності 

розвитку інновацій, усвідомленням суспільством їхнього глобального масштабу 

та виняткової ролі в упорядкуванні сучасної цивілізаційної динаміки та 

виробленні сутнісних моделей сталого інноваційного розвитку. Визначено, що 

для розвитку інноваційної сфери в Україні вагоме значення становить 

державно-політичний складник чинників розвитку ІК особистості майбутнього 

керівника ЗЗСО, який виявляється у підтримці інновацій на державному рівні. 

Констатовано, що державна політика забезпечує вибудову успіху країни у 

створенні інноваційного середовища як на суспільному, так і на особистісному 

рівнях. Аргументовано, для впровадження в сучасній українській освіті, 

усвідомлення суспільством важливості інноваційної культури вчителів, 

організаторів і менеджерів освіти вагоме значення становить започаткована 

державою реформа «Нової української школи», філософія якої побудована на 

максимальному упровадженні інноваційних технологій в освітній процес, а 

одним із основних завдань визначено підготовку інноватора: педагога, 

організатора, керівника ЗЗСО. Сучасну державну підтримку інновацій в 
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освітній сфері вияскравлюють такі чинники як суттєве збільшення 

фінансування на реформу освіти, зміна освітнього середовища та цифровізація 

освітнього простору, підготовка нового вчителя, розвиток ІК особистості 

керівника ЗЗСО, індивідуальна освітня філософія якого була б побудована на 

засадах інноваційного прогресу. Визначено, що показниками економічного та 

науково-технологічного складників є рівень промислового та технологічного 

розвитку країни, наявність комплексу організаційно-економічних заходів, що 

охоплюють проведення ефективної державної експертизи інноваційної 

політики. Узагальнено, що до економічних чинників розвитку інноваційної 

культури особистості належать конкуренція на світовому ринку, розвинена 

інноваційна інфраструктура, ефективний і соціально відповідальний бізнес, а 

також співпраця державного і приватного секторів економіки. Аналіз 

аксіологічного й соціокультурного складників дозволяє стверджувати про 

включення інновацій до ціннісної сфери суспільства, їхню легітимацію в 

культурі та соціальному житті. 

Мезорівень розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО, який забезпечує 

поширення інновацій у певній галузі, включає інституційний складник, який 

представлено системою професійно-педагогічної освіти, забезпечує осягнення 

майбутнім управлінцем необхідних компетентностей (знання, розуміння, 

застосування, аналіз і синтез знань, практичні уміння та навички, здатність до 

ціннісної діяльності тощо), що є необхідними для реалізації сформованої 

інноваційної культури у процесі безпосереднього управління закладом освіти в 

сучасних мінливих соціально-економічних умовах.  

Мікрорівень розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО забезпечує 

інтеграцію до індивідуальних траєкторій особистісного та професійного 

розвитку. Мікрорівень чинників розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

акумулює системну взаємодію низки складників на локальному рівні (заклад 

освіти, особистість управлінця, його саморозвиток). До чинників мікрорівня 

розвитку інноваційної культури особистості майбутнього керівника належить й 

модель управлінської діяльності. З огляду на нестабільність та динамічність 
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сучасних соціальних систем до найефективніших моделей управлінської 

діяльності відносимо системний, ситуаційний підходи та кібернетичне 

управління; рефлексивне та особистісно-орієнтоване управління; демократичне 

та фасилітативне управління. Доведено, що основним ресурсом та чинником ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО є його особистість, якій притаманні індивідуальні 

якості, професійні компетентності, відповідний рівень розвитку та світогляд. 

Використання низки загально-наукових методів системного, структурно-

логічного аналізу дозволило виокремити функції ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО, а саме: державотворча (здійснює вплив на розвиток держави стосовно 

характеру, обсягу та масштабу упровадження інновацій у країні, забезпечує 

перехід від відтворюваного до інноваційного типу розвитку суспільства); 

стимулювально-мотиваційна (виявляється у створенні інноваційною культурою 

конкурентного середовища та системи мотивів, що спонукають суб’єктів 

освітнього та управлінського процесів до створення і поширення інновацій); 

аксіологічна (визначає ціннісний потенціал та засвідчує цивілізаційне та 

соціокультурне значення інновацій у сучасному світі та ЗЗСО); креативна 

(спрямована на створення нового творчого продукту, трансляції управлінського 

досвіду, сприяння розвитку партнерства та лідерства розроблення системи 

управління якістю); когнітивна (вияскравлює здатність особистості до творення 

нового знання у результаті наявності мислення нового типу); світоглядно-

смислова (забезпечує здатність особистості майбутнього менеджера освіти 

знайти своє покликання в професійному інноваційному світі, дозволяє 

вибудувати континуум особистісних ставлень до себе, до інших, до 

навколишнього світу, до ЗЗСО); людинотворча (антропологічна) (прояв 

суб’єктів інноваційної культури – новаторів у реалізації інноваційних 

технологій, вияв креативних та інтуїтивних здібностей; забезпечує здатність 

особистості адаптуватися до нових умов інформаційного суспільства); 

планетарно-особистісна (уможливлює глобально та системно проаналізувати 

стан і тенденції розвитку світу, регіону, ЗЗСО та виявити ключові управлінські 

проблеми в ЗЗСО та позначити шляхи їх вирішення), соціально-стратифікуюча 
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(є ключовим критерієм стратифікації педагогічних кадрів, визначає місце та 

статус закладу освіти в локальному та національному рейтингах, його 

соціальний імідж та репутацію); інтегративна (забезпечує формування 

соціальних зв’язків між суб’єктами інновацій та управлінського процесу в 

освітньому процесі ЗЗСО та забезпечує трансфер інновацій в інші галузі 

(технології, політика, освіта, мистецтво тощо)).  

Узагальнення та систематизація широкого кола наукових джерел 

дозволило констатувати, що сьогодні не існує уніфікованого підходу до 

визначення інноваційної культури як особистості, так і майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти. Доведено, що структурними 

компонентами ІК майбутнього керівника ЗЗСО є такі: пізнавально-

практичний (методологічно-компетентнісна та процесуально-інституційна 

складові), аксіологічно-рефлексивний (телеологічно-стратегічна, 

аксіологічно-мотиваційна та когнітивно-концептуальна складові) та 

креативно-прогностичний (емоційно-вольова та творчо-евристична складові). 

Таким чином, у розділі сформульовано концептуальні основи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки: виокремлено 

чинники, функції та структурні складові інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти. З’ясовано, що інноваційна культура 

керівника є складним, системним, динамічним та інтегральним утворенням, що 

детермінується складною сукупністю макро-, мезо- та мікро- чинників, 

забезпечується реалізацією державотворчої; стимулювально-мотиваційної; 

аксіологічної; креативної; когнітивної; світоглядно-смислової; людинотворчої 

(антропологічна); планетарно-особистісної; соціально-стратифікуючої; 

інтегративної функціями та має такі структурні компоненти: пізнавально-

практичний, аксіологічно-рефлексивний та креативно-прогностичний. 

Основний зміст третього розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Козлов, 2020а; Козлов, Мармаза, 2018; Kozlov, 2019i; 2019g; 2019h; 

2019j; 2020c; 2020h). 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 

ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

4.1. Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки 

 

Аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень щодо формування 

чи розвитку фахівців, їхньої компетентності, особистісних якостей тощо 

уможливлює висновок про детальний розгляд поняття «модель», 

«моделювання». Відтак, вважаємо за доцільне навести основні трактування 

сутності означених понять, оскільки вони є підґрунтям розроблення 

авторської структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку 

ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. 

Модель розглядається в різних аспектах, зокрема, як: 

 засіб пізнання об’єкта, що надає можливість формалізувати певні дії, 

зв’язки між об’єктами, які відбивають сутнісні характеристики системи задля 

відображають основні істотні властивості системи з метою їх глибокого, 

повного усвідомлення, можливість коригування відповідно до поставлених 

цілей і завдань (Кубрак, 2013, с. 95); 

 специфічний об’єкт, штучно створений для пізнання й відтворення 

дидактичного процесу шляхом формалізації певних дій і зв’язків між 

об’єктами (Харківський, 2019, с. 84); 

 знакова система, за допомогою якої можна відтворити дидактичний 

процес, показати в цілісності його структуру, функціонування та зберегти цю 

цілісність на всіх етапах дослідження (Спіріна, 2008, с. 280). 
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Отже, можемо зробити висновок, що модель - це формальна система, 

що утворена для представлення об’єкта, який береться дослідником до 

розгляду, з виокремленням, відповідно до завдань даного дослідження, 

найбільш істотних його властивостей, характеристик і зв’язків, та здатна 

заміщати його так, що її вивчення спричинює отримання якісно іншої нової 

інформації про означений об’єкт. 

Моделювання як науковий метод непрямого (опосередкованого) 

дослідження об’єкта пізнання, передбачає його конструювання за допомогою 

спеціально створених предметних, знакових чи мисленнєвих моделей, що 

відповідно відтворюють, імітують чи відображують певні характеристики, 

властивості, принципи внутрішньої організації чи функціонування оригіналів. 

Незаперечною є думка про те, що в педагогічних дослідженнях 

моделювання набуло значного поширення, оскільки воно визначається 

розмаїттям гносеологічних функцій і забезпечує дослідження педагогічних 

феноменів і процесів на спеціальному об’єкті - моделі, що виступає 

посередником між суб’єктом (педагогом, дослідником) і предметом вивчення 

(певними властивостями й відношеннями між елементами освітнього 

процесу) (Михеев, 2006, с. 5). 

Необхідність розроблення моделі педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки виникла 

внаслідок:  

 недостатнього рівня готовності випускників магістерської програми 

«Менеджмент освіти» до здійснення управлінської діяльності в динамічних 

реаліях технологічного прогресу; 

 зростання на ринку праці попиту на такі компетентності, як освоєння 

управлінських портфоліо, управлінських кейсів, використання яких в 

управлінській діяльності керівника, забезпечить розвиток закладу освіти; 

гнучкість і критичність мислення, креативність, лідерство, високоефективні 

комунікативні навички, ініціативність і здатність до командної роботи, що 

складають ІК керівника; 
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 відсутності науково-педагогічних підходів до проблеми формування й 

розвитку ІК в керівників усіх рівнів управління; 

 відсутності моделей, практичних схем, алгоритмів, предметом 

структурування яких є ІК керівника ЗЗСО; 

 трансформації системи вищої освіти, що передбачає модернізацію 

освітнього процесу, ключовою домінантою якої є підготовка компетентних, 

здатних до ефективної роботи, професійно мобільних фахівців; 

 необхідності встановлення зв’язків між елементами та структурними 

компонентами традиційної та інноваційної системи професійної освіти.  

Отже, метою розроблення моделі педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки є забезпечення 

органічної єдності ціннісної орієнтації майбутнього керівника на нововведення, 

закріпленої в мотивах, знаннях, уміннях і навичках, зразках і нормах поведінки, 

та створення креативно-розвивального освітнього простору, основними 

ознаками якого є інтеграція навчання з виконанням професійних завдань, 

упровадження інноваційних методик і технологій навчання.  

З огляду на дослідження (Касьянова, 2012а, с. 125) визначаємо, що 

модель системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки: 

1) складається з ідеальних утворень (уявлень, думок); 

2) відображає найбільш принципові підходи; 

3) характеризується високим рівнем узагальнення, абстрактності; 

4) спрямована на пошук закономірностей і принципів життєдіяльності; 

5) науково обґрунтована; 

6) структурована, всебічно прорахована та проаналізована. 

Серед різноманіття видів моделей нами обрано структурно-

функціональну, оскільки вона складається із сукупності структурних 

компонентів, які, у свою чергу, вміщують взаємозалежні та взаємопов’язані 

елементи, що утворюють цілісну внутрішню структуру. Оскільки модель 

спрямована на реалізацію пізнавальної та освітньої функцій, то вона є також 
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функціональною. В основу її створення й реалізації покладено чинники, функції 

та структурні складові ІК майбутнього керівника ЗЗСО, конкретні 

методологічні підходи та принципи розвитку ІК майбутнього керівника, а 

головними детермінантами її дієвості є виокремлені педагогічні умови. 

Вважаємо, що для ефективної побудови моделі досліджуваного нами 

процесу важливим є як визначення сутності вищенаведених понять, які 

складають підґрунтя для конструювання процесу розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО у процесі їх навчання в магістратурі, так і аналіз існуючих 

структурно-функціональних моделей формування й розвитку інноваційної 

культури фахівців, професійної майстерності, професійної культури та 

професійної компетентності й моделей формування та розвитку особистих 

характеристик майбутніх фахівців. Вважаємо, що зазначені педагогічні 

феномени є складовими ІК майбутнього керівника ЗЗСО. 

А. Вірковський, спираючись на науковий доробок таких учених, як 

А. Линенко, В. Моляко, О. Ярошенко, зазначає, що модель інноваційної 

діяльності складається з мотиваційного компонента, що є усвідомленою 

потребою педагога в освоєнні та втіленні передового педагогічного досвіду, 

змістовно-процесуального, який відображає сукупність психолого-педагогічних 

та інших знань із проблеми, та процесуальні вміння освоєння й утілення 

досвіду, конструктивного, який відбиває вміння викладача творчо реалізувати 

досягнення практики в освітній процес. Цілком слушною є думка, що зазначені 

компоненти знаходяться між собою в органічному поєднанні, і розвиток хоч 

одного з них, безперечно, впливає на вдосконалення інших, а недостатня 

сформованість певної особистісно значущої якості спричиняє уповільнення 

розвитку інноваційної діяльності (Вірковський, 2005). 

О. Гончарова зазначає, що формування інноваційної культури 

вчителя – це цілеспрямований і керований процес, який передбачає 

усвідомлення основних компонентів інноваційної діяльності, створення 

ситуації готовності до системного науково-методичного, креативного 

пошуку й об’єктивної оцінки одержаних результатів. Вона наголошує, що 
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підґрунтям інноваційної культури вчителя є загальнокультурні цінності 

(духовність, громадянськість, патріотизм, толерантність тощо) та особистісні 

якості педагога (Гончарова, 2012). 

У дослідженні Б. Андрієвського обґрунтовано модель розвитку 

професійної майстерності викладача педагогічного закладу вищої освіти, яка 

складається з цілепокладання, концептуальної частини та змістово-

процесуального блоку. Зазначена модель містить етапи підготовки викладача, 

які базуються на дотриманні логіки розвитку досліджуваної якості: від 

вихідного стану сформованості основ педагогічної майстерності до 

цілеспрямованого поетапного сходження педагога на більш високий 

професійний рівень, та механізми зворотного зв’язку. Розвиток професійної 

майстерності викладача відбувається шляхом створення педагогічно доцільних 

умов, урахування комплексу суб’єктивних і об’єктивних чинників у фаховому 

зростанні викладача вищої школи, усвідомлення педагогом себе як суб’єкта 

власного розвитку та розгортанні освітнього середовища, зорієнтованого на 

забезпечення позитивного емоційного фону, ситуацію успіху, актуалізацію 

самовиховного потенціалу, традиційних та інноваційних методів і 

організаційних форм роботи закладу вищої освіти (Андрієвський, 2015). 

Цінним для нашого дослідження є наукові напрацювання О. Власюка. 

Розроблена науковцем модель професійної культури сучасного фахівця 

складається з упорядкованої сукупності знань, умінь і навичок у певній 

сфері діяльності, а також професійно значущих особистісних якостей. 

Професійна культура, на його думку, містить загальну культуру 

особистості, ціннісні аспекти її діяльності, творчі можливості, вироблення й 

розвиток умінь і навичок, від яких залежить успішне виконання 

професійних функцій. Для формування професійної культури необхідно 

прищеплювати фахівцеві чіткі світоглядні позиції, гуманістичну парадигму 

життєвих цілей та ідеалів. Тому формування професійної культури вимагає 

органічної єдності світоглядної, професійної та загальнокультурної 

підготовки, що відбивається у змісті освіти та, у свою чергу, забезпечує 
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широку ерудицію, системний характер мислення, креативність, інноваційну 

спрямованість майбутнього фахівця (Власюк, 2008). 

На думку В. Журавльова та Л. Фільштейн, під формуванням 

професійної культури мається на увазі трансформація її нормативної основи 

в індивідуальний стиль виконання, що відзначається індивідуальним 

вибором засобів і способів означеної діяльності, підходами до її 

проєктування, а також мотивами, цінностями й особливостями імплементації. 

Отже, формування професійної культури в процесі підготовки майбутніх 

фахівців науковці пов’язують з інкультурацією, що передбачає поступове 

засвоєння особою знань, вироблення норм поведінки, які притаманні 

певному типу культури в окреслений історичний період; соціалізацією, що 

предбачає залучення індивіда до суспільного життя, передачі йому основних 

форм соціокультурної діяльності; ідентифікацією як побудовою індивідом 

способів взаємодії із зовнішнім світом, усвідомленням суспільних цілей і 

цінностей та формуванням на цьому ґрунті власної системи цінностей 

(Фільштейн, Журавльов, 2016). 

Л. Гаврутенко пропонує структурно-функціональну модель 

формування професійних умінь майбутніх спеціалістів економічного 

профілю, яка відображає внутрішню організацію та функціонування, ознаки 

й характеристики зазначеного процесу та складається з таких компонентів: 

цільово-мотиваційний, що пов’язаний із реалізацією конкретної мети – 

підвищення й формування професійних умінь майбутніх спеціалістів у 

процесі вивчення фахових дисциплін; процесуально-змістовий – включає 

етапи навчального процесу та принципи навчання; програмно-методичний 

(навчально-методичний) – передбачає застосування форм, методів і засобів 

організації навчального процесу у формі різних заходів, створення ситуацій, 

наближених до майбутньої професійної діяльності; оціночно-результативний, 

основне завдання якого полягає в оцінці й самооцінці рівня готовності до 

використання професійних умінь у майбутній професійній 

діяльності (Гаврутенко, 2015). 
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Структурно-функціональну модель формування професійної 

компетентності курсантів-операторів з обробки інформації та програмного 

забезпечення з позицій системного й особистісно-діяльнісного підходів як 

сукупності закономірних, функціонально пов’язаних компонентів, розробила 

І. Ратинська. На її думку, виділення компонентів у моделі дозволило розбити 

її на такі блоки (цілепокладання, змістовний, організаційний, 

функціональний, результативний), які забезпечують можливість більш чітко 

уявити цілеспрямований процес формування компетентності курсантів 

коледжу (Ратинська, 2017).  

Отже, аналізуючи наукові дослідження із заявленої проблематики, 

ми дійшли висновку, що структурно-функціональна модель педагогічної 

системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської 

підготовки вміщує такі складові, як: теоретико-методологічний блок (мета, 

завдання, методологічні підходи, принципи, чинники розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, функції та структурні складові ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО); конструктивно-методичний блок (зміст, 

етапи, форми, методи, технології розвитку інноваційної культури 

майбутніх керівників); контрольно-оцінний блок (діагностика рівня 

розвитку інноваційної культури, критерії, рівні її розвитку та внесення 

необхідних коректив у процес отримання результату) та педагогічні 

умови (див. рис. 4.1). 

Обґрунтуємо виокремлені нами складові структурно-функціональної 

моделі досліджуваного феномена. 

Теоретико-методологічний блок (див. рис. 4.1) вміщує мету й 

завдання, методологічні підходи та принципи, чинники розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, функції та структурні складові ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО, на які спрямована структурно-функціональна модель 

педагогічної системи досліджуваного процесу. 

Мета процесу розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО полягає у 

створенні такої педагогічної системи, яка забезпечить розвиток – нового типу  
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Рис. 4.1. Структурно-функціональна модель педагогічної системи розвитку 

ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки 
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сумативний (низький) 

Чинники розвитку 
інноваційної культури 

майбутнього керівника ЗЗСО: 

макрорівень, мезорівень, 

мікрорівень. 

Функції інноваційної 

культури майбутнього 

керівника ЗЗСО: 
державотворча, 

стимулювально-мотиваційна, 

аксіологічна,  

креативна, 

когнітивна, 

світоглядно-смислова,  

людинотворча,  

планетарно-особистісна, 
соціально-стратифікуюча, 

інтегративна. 

Структурні компоненти 

інноваційної культури 

майбутнього керівника ЗЗСО: 

пізнавально-практичний, 

аксіологічно-рефлексивний, 

креативно-прогностичний 

Розвиток інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти 

у процесі магістерської підготовки 
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сучасного керівника з високим рівнем професійної компетентності та 

значною долею інтелектуальної складової в людському капіталі індивіда. 

Запропонована структурно-функціональна модель направлена на 

виконання таких завдань:  

1. Аналіз сучасних тенденцій, чинників розвитку інноваційної 

культури керівників у системі безперервної освіти, виокремлення функцій і 

структурних складових ІК майбутнього керівника ЗЗСО. 

2. Розвиток ІК майбутніх керівників ЗЗСО в процесі їх магістерської 

підготовки відповідно до сучасних державних та європейських вимог і 

стандартів.  

3. Здійснення науково-методичного, психолого-педагогічного 

супроводу освітнього процесу слухачів магістерських програм на основі 

впровадження сучасних інноваційних технологій.  

4. Формування в майбутніх керівників ЗЗСО ціннісних орієнтацій на 

нововведення, мотивів щодо розвитку інноваційної культури, її включення до 

ціннісної особистісної сфери. 

5. Сприяння підвищенню рівня знань, умінь і навичок щодо власної 

інноваційної діяльності, їх закріплення в зразках і нормах поведінки 

майбутніх керівників ЗЗСО. 

6. Використання валідних методик i методів для діагностики рівня 

розвитку інноваційної культури в майбутніх керівників закладів загальної 

середньої освіти. 

7. Комплексне й системне оцінювання рівня розвитку інноваційної 

культури слухачів магістерської програми «Менеджмент освіти». 

Безперечно, важливим у створенні та реалізації будь-якої моделі 

дослідження є виокремлення відповідних методологічних підходів.  

Зазначимо, що визначення методологічних підходів дозволяє: 

 обґрунтувати мету освітнього магістерського процесу з урахуванням 

соціальної актуальності запропонованої моделі, розвитку теорії сучасної 

психолого-педагогічної науки та потреб освітньої практики; 
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 вивчити педагогічні процеси, об’єкти чи явища в їх розвитку, в 

освітньому середовищі та взаємодії із зовнішніми та внутрішніми факторами 

в системі вищої освіти; 

 забезпечити системний розгляд структури, взаємозв’язку елементів 

структурно-функціональної моделі, тенденції, особливості, фактори й умови, 

динаміку розвитку досліджуваного феномену;  

 виокремити та розв’язати суперечності, які виникають у процесі 

навчання, виховання й розвитку особистості майбутнього керівника ЗЗСО; 

 забезпечити зв’язок теорії з практикою, визначити шляхи 

впровадження створеної структурно-функціональної моделі в реальний 

освітній процес підготовки магістрів; 

 здійснити орієнтацію на реалізацію нових педагогічних концепцій, 

формування нового педагогічного мислення учасників освітнього 

магістерського процесу у ЗВО. 

Відмітимо, що виокремлення методологічних підходів відіграє 

визначальну роль, забезпечуючи цілісність, системність і результативність 

досліджуваного процесу розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО під час 

опанування ними магістерської програми. 

Схарактеризуємо виокремлені нами методологічні (системний, 

герменевтичний, кібернетичний, синергетичний, акмеологічний, 

аксіологічний, праксеологічний) підходи: 

Системний підхід як загальнонаукова, міждисциплінарна, 

методологічна концепція ґрунтується на положенні про те, що специфіка 

складного об’єкта (системи) не вичерпується особливостями його 

складових, а пов’язана передусім із характером взаємодії елементів. Тому 

на перший план виходить завдання пізнання характеру й механізмів цих 

зв’язків і стосунків, зокрема стосунків людини й суспільства, людей 

усередині певного співтовариства. У процесі системного аналізу 

з’ясовуються не лише причини явищ, але й вплив результату на причини, 

які його породили (Кремень, 2008а, с. 499). 
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В українському педагогічному словнику зазначено, що системний 

підхід – це напрям у спеціальній методології науки, щ має за мету розробку 

методів дослідження й побудову складних за організацією об’єктів як систем 

(Гончаренко, 1997, с. 305). 

На думку Л. Берталанфі, кожен, хто захотів би проаналізувати 

найбільш уживані сучасні поняття й висловлювання, знайшли б на початку 

списку слово «система». Це поняття поширилось у всіх сферах науки та 

прийшло в повсякденне мислення, у жаргон і засоби масових 

комунікацій (Берталанфи, 1969, с. 37). 

Вивчення низки наукових праць (Л. Берталанфі, І. Блаунберг, М. Каган, 

В. Садовський, Е. Юдін та ін.) зумовлює визначення системи як сукупності 

взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, що знаходяться в певних 

відносинах між собою та утворюють цілісність. Науковці О. Галус, 

Г. Єльникова, О. Касьянова, Л. Калініна, А. Сущенко, Є. Хриков та ін. 

характеризують педагогічні системи як різновид складних соціальних 

систем, у яких елементи впорядковані, структуровані, зберігають цілісність і 

підпорядковані визначеній меті.  

Слушною є думка Н. Мойсеюк, яка стверджує, що системний підхід – 

це розгляд відносно самостійних компонентів не ізольовано, а у 

взаємозв’язках, у системі з іншими; виявлення інтегративних системних 

властивостей і якісних характеристик, які відсутні в окремих компонентах, 

що складають систему (Мойсеюк, 2007, с. 426). 

Таким чином, використання системного підходу уможливлює висновок, 

що процес розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО має такі властивості: 

певний ступінь закритості – відкритості, що дозволяє йому зберігати свою 

стабільність і водночас удосконалюватися, змінюватися; здатність до взаємодії 

та залежність від інших педагогічних процесів у закладі вищої освіти; наявність 

механізмів адаптації та саморозвитку шляхом зміни програм функціонування 

або пошуку оптимальних станів складових досліджуваного процесу; потреба в 

інформаційному обміні із зовнішнім середовищем; можливість розвитку через 
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розвиток усіх компонентів магістерського процесу; здатність впливати на інші 

процеси, системи, оскільки магістрант – майбутній керівник є не лише 

споживачем інформації, але й її джерелом. 

Процес розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО є складною 

динамічною системою, яка розгортається в суспільному й особистісному 

аспектах, що взаємопов’язані один з одним. Його структура містить 

сукупність окремих компонентів, що створюють цілісний механізм, 

спрямований на досягнення чітко визначеної мети та розв’язання 

поставлених завдань. Кожний компонент може бути розглянутий у якості 

складової частини іншої системи більш високого чи нижчого рівня. 

Герменевтичний підхід. Серед філософсько-педагогічних стратегій 

розвитку вищої освіти та творчого саморозвитку особистості майбутнього 

фахівця чільне місце посідає герменевтичний підхід.  

Герменевтика – це загальнонаукова теорія та практика інтерпретації та 

розуміння письмово зафіксованих проявів життя людини через осмислення 

емоційно-духовного досвіду людства, представленого в науці, релігії, мові, 

мистецтві, культурі в цілому (Гарага, 2014, с. 160).  

Як філософська концепція, герменевтика внесла до скарбниці 

філософської думки відтворення ідеї цілісності культури, філософії, 

суспільства; метод аналізу культурних явищ; визначення переваги 

загальнолюдських цінностей. Її називають інтелектуальним полем існування 

людини. Методологія герменевтики відповідає природі людини, яка шукає 

сенс пізнання, долаючи суперечності між знанням і вірою, що призводить до 

особливого стану – осяяння. 

Проблемам застосування герменевтики в педагогіці присвячені роботи 

В. Гараги, І. Демакова, В. Загвязінського, А. Закірова, В. Зінченко, 

І. Каплуновича, Є. Коробова, Ю. Сенько, І. Сулими та інших науковців.  

Виокремлення в педагогіці герменевтичного напряму потребує його 

осмислення на основі обґрунтованих у сучасній психолого-педагогічній 

науці концепцій, а саме: культурно-історичної теорії розвитку психіки 
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людини Л. Виготського; психологічного вчення про взаємозв’язок мови та 

свідомості А. Лурії; єдності свідомості та діяльності С. Рубінштейна; 

діалогічної концепції М. Бахтіна, за якою діалог є необхідною передумовою 

існування культурного простору (Гарага, 2014, с. 160). 

Отже, провідним питанням педагогічної герменевтики є процес розуміння, 

який вимагає від тих, хто навчається, не лише оперативного сприймання та 

запам’ятовування інформації, але й її розуміння, аналізу, творчого опрацювання, 

виокремлення ключових проблем. Це питання дотичне до проблем модернізації 

початкової освіти (Нова українська школа), середньої освіти (результативна 

парадигма, формування цінностей, правильна ціннісно-орієнтаційна поведінка), 

вищої освіти (забезпечення якості освіти, компетентнісно-кваліфікаційний 

підхід). Відтак, проблема знання та проблема розуміння включені в загальний 

процес освоєння людиною навколишнього світу. Незаперечною є думка, що поза 

цією діяльністю знання й розуміння втрачають зміст і значення. 

Для розвитку інноваційної культури цінними є «канони 

герменевтичного процесу», розроблені Е. Бетті: 

1. Орієнтація на аутентичний смисл змісту, що інтерпретується.  

2. Наслідування принципу «герменевтичного кола», сутність якого 

виражається формулою: єдність цілого пояснюється через розуміння окремих 

частин, а сенс кожної частини усвідомлюється в контексті цілого. 

3. Урахування впливу особистості інтерпретатора на процес і результат 

інтерпретації.  

4. Прагнення до «герменевтичного консонансу», тобто відповідність 

«духовних горизонтів» об’єкта та суб’єкта інтерпретації, моральної та 

психологічної готовності останнього відмовитися від власних забобонів, 

упередженості, вузькості поглядів (Бетти, 2011). 

Герменевтичний підхід уможливлює переосмислення філософських, 

соціально-психологічних, педагогічних теорій для проєктування сучасних 

педагогічних систем розвитку особистості майбутнього керівника ЗЗСО, його 

інноваційної культури, пошук ефективних шляхів удосконалення освітнього 
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процесу в магістратурі. Власне педагогічна герменевтика обґрунтовує 

гуманістичну стратегію педагогічної взаємодії в освітньому процесі шляхом 

реалізації принципів розуміння та творчого діалогу; ставить слухача в 

позицію активного суб’єкта навчання, що здійснюється як процес вирішення 

навчально-пізнавальних проблем; розвиває здатність майбутнього керівника 

до саморозвитку, самоуправління власним навчанням, розвитку професійно-

важливих особистісних якостей.  

Кібернетичний підхід. Однією з провідних тенденцій розвитку 

педагогічної науки в Україні та зарубіжних країнах є переосмислення 

педагогічних процесів і явищ із позицій кібернетичного підходу. 

Предметом кібернетики як науки є загальні закони керування безліччю 

взаємопов’язаних об’єктів, кожний із яких здатен до сприйняття, 

запам’ятовування й переробки інформації, або загальні закони отримання, 

збереження, передачі й переробки інформації. Поштовхом до становлення 

кібернетики як науки стало створення та розвиток електронно-

обчислювальної техніки (ЕОТ). 

Слід зазначити, що технологічні зміни, які характерні для ХХІ століття 

зумовили введення в науковий обіг поняття «цифрова економіка» як тип 

економіки, що характеризується активним упровадженням і використанням 

цифрових технологій зберігання, обробки й передачі інформації в усіх сферах 

людської діяльності. Розвиток технологій, у свою чергу, спричиняє розробку 

нових інструментів навчання й робить освітній процес більш ефективним. 

Таким чином, виокремилася педагогічна кібернетика як наука про 

оптимальне управління освітнім процесом, педагогічними системами з 

використанням електронно-обчислювальної техніки. 

Своєрідність побудови структурно-функціональної моделі педагогічної 

системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО з позицій кібернетичного 

підходу виявляється в тому, що розвиток інноваційної культури керівника в 

процесі магістерської підготовки розглядається як технологічний, який завдяки 

чітко визначеній послідовності кроків, спрямованих на досягнення визначеної 
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мети, дозволяє досягти результатів із заздалегідь заданими кількісними та 

якісними показниками й відповідає критеріям технологічності. 

Синергетичний підхід. Провідним чинником просування синергетичної 

парадигми в педагогіку є, насамперед, синергетичність самого педагогічного 

процесу, в якому виразно виявляються взаємодії, що вивчає синергетика як 

теорія сумісної дії, фокусуючи увагу на неврівноваженості, нестабільності як 

природному стані відкритих, нелінійних систем, на багатоваріантності й 

невизначеності шляхів їх розвитку залежно від множинності факторів і умов, що 

впливають на них. З огляду на заявлену проблематику наукового пошуку 

важливими є доробки, в яких учені спираються на ідеї синергетичного підходу в 

розробці таких актуальних і дотичних до нашого дослідження питань, як 

управління в освіті (Р. Винколь, О. Галус, М. Гриньова, Т. Давиденко, 

Г. Єльникова, О. Касьянова, В. Коваленко, О. Мармаза, О. Моїсєєв, І. Осадчий, 

Т. Рогова, А. Сущенко та ін.); професійно-особистісний розвиток і саморозвиток 

людини, зв’язок акмеології та синергетики (В. Бранський, Л. Дубровіна, 

А. Ковальова, Н. Кочубей, Л. Користильова, Г. Нестеренко, Л. Рибалко, В. Цикін 

та ін.); модернізація змісту, форм, організації професійної освіти 

(О. Ворожбитова, Т. Дороніна, Е. Зеєр, С. Кульневич, В. Курок, О. Семеног, 

О. Чашечникова та ін.); необхідна складова інноваційних процесів у освіті 

(О. Богініч, Л. Даниленко, Л. Ващенко, А. Євтодюк, І. Загарницька, В. Ільченко, 

В. Паламарчук, Н. Протасова, Г. Нестеренко, Т. Новаченко, О. Шапран та ін.).  

Узагальнення праць вищезазначених науковців дозволяє 

сформулювати базові положення, які складають підґрунтя його застосування 

для моделювання системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО за умови 

навчання в магістратурі. 

Педагогічна система розвитку інноваційної культури керівника є 

синертегичною системою, отже відкритою, нелінійною, нерівноваженою. 

Вона може успішно реалізувати функцію розвитку особистості 

майбутнього керівника лише за умови їх взаємодії з оточуючим 

середовищем, відкритості до нових соціальних і педагогічних впливів. У 
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цій системі відбувається постійний обмін інформацією між викладачем і 

слухачем, під час якого з’являються нові цілі, форми, методи, засоби 

навчання. Така відкритість є особливо актуальною в сучасних умовах 

цифровізації економіки, розвитку інформаційних технологій у освіті, 

створення єдиного освітнього й наукового простору, запровадження 

концепції «Нової української школи».  

Нелінійність педагогічної системи розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника може бути виражена наданням кожному суб’єктові 

педагогічного процесу можливості визначати траєкторію індивідуального 

розвитку, темп навчання, його форми, методи, засоби тощо.  

Н. Протасова вважає, що розвиток і збагачення сукупної культури 

педагога здійснюється діями, що виходять із власних сил, здібностей, 

можливостей і потреб, діями, які стимулюють самоосвіту, саморозвиток і 

саморегуляцію особистості» (Протасова, 2000, с. 281–282). 

Нерівноваженість досліджуваної системи пояснюється спонтанністю 

освітніх процесів, збільшенням інформаційного навантаження, а сам процес 

розвитку неможливий без втрати рівноваги, стійкості, однорідності. 

Процес розвитку ІК керівника ЗЗСО не може повністю піддаватися 

впливові комплексу певних чинників і супутніх обставин, оскільки 

характеризується здатністю до самоорганізації та самозбереження. На думку 

науковця Н. Мурованої, розвиток ІК керівника закладу загальної середньої 

освіти у межах післядипломної освіти має базуватися, передусім, на 

синергетичних засадах, що забезпечує прогнозування й чітке формулювання 

стратегічних цілей, які визначають ефективність процесу, визначення 

тенденцій, оскільки сам цей підхід передбачає вивчення процесів розвитку й 

саморозвитку особистості, розвитку її ІК (Мурована, 2014б, с. 104). 

Відтак, синергетична характеристика процесу розвитку посилює 

здатність фахівця через осмислення потреби в самовдосконаленні, 

вмотивованої інтерпретації творчого самовираження до більш високого рівня 

професійних досягнень. 
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Акмеологічний підхід. Визначення з позицій акмеології сутності 

освіти як цілісного розвитку особистості в умовах освітніх систем, а її 

змісту як системи знань про взаємодію особистості зі світом, спричинили 

вибір акмеологічного підходу як методологічної основи побудови 

системи розвитку ІК керівника закладу освіти. Питанням акмеології 

присвячені праці таких дослідників, як: В. Гладкова, Г. Данилова, 

Г. Коваленко, Н. Кузьміна, Л. Рибалко, Х. Шапаренко та ін. Зокрема, 

В. Бранський, В. Вакуленко, Т. Григор’єва, Г. Данилова та ін. 

досліджували застосування акмеологічного підходу в освітньому процесі. 

Цікавими з точки зору досліджуваної проблеми є наукові праці 

В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя, В. Лутая щодо проблеми цілісного 

розвитку особистості. 

Важливою є думка Н. Кузьміної про те, що акмеологія досліджує 

цілісну людину як суб’єкта творчої, навчально-пізнавальної, професійної та 

управлінської діяльності (Кузьмина, 2002, с. 117). 

Акмеологічний підхід орієнтує на досягнення вершин у цілісному 

розвитку особистості в умовах освітніх систем, вершин педагогічної 

майстерності педагога та його творчості й на досягнення «акме» 

викладацького колективу в цілому (Максимова & Полетаева, 2004, c. 42). 

З огляду на головні положення акмеологічного підходу, які 

виокремлені Л. Рибалко (Рибалко, 2012, с. 264–265), структурно-

функціональна модель педагогічної системи розвитку ІК керівника ЗЗСО має 

відповідати таким вимогам: 

 метою розвитку інноваційної культури особистості керівника є 

досягнення акме, тобто стану можливого максимального розкриття й 

використання його внутрішнього потенціалу в управлінській діяльності, яке 

відбувається в процесі розвитку й саморозвитку; 

 найвищий ступінь самореалізації особистості керівника 

характеризується професіоналізмом, готовністю до інноваційної діяльності, 

вмотивованістю до якісних перетворень; 
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 самореалізація особистості керівника має бути продуктивною, оскільки 

в цьому випадку він максимально розкриває й реалізує власний творчий 

потенціал в управлінській діяльності; 

 досягнення особистістю керівника професійного «акме» залежить від 

самопізнання, самосприйняття, самовизначення; 

 переведення потенційних можливостей керівника в актуальні вимагає 

розкріпачення сутнісних сил, які можуть виявлятись або самостійно, або за 

умов акмеологічної підтримки в процесі навчання; 

 досягнення оптимуму в управлінській діяльності сприяють 

самопрогнозування, самоорганізація, самоменеджмент; 

 самовдосконалення особистості майбутнього керівника відбувається 

шляхом самоаналізу, самоконтролю, самооцінювання, самокоригування; 

 гармонія між особистісно-професійним зростанням і соціальним 

статусом керівника підтримується процесами самовираження, 

самоствердження, самопрезентації. 

Нам імпонує точка зору Н. Мурованої, яка стверджує, що 

акмеологічний підхід у післядипломній педагогічній освіті має бути 

пріоритетним напрямом, тому що його застосування забезпечує розвиток 

особистісних властивостей і мотивації керівника ЗЗСО, цілеспрямовану 

діяльність щодо створення й реалізації інновацій, тобто сприяє розвиткові 

інноваційної культури (Мурована, 2014б, с. 103). 

Таким чином, використання акмеологічного підходу дозволяє розглядати 

особистість майбутнього керівника як суб’єкта творчої, навчально-пізнавальної, 

професійної та управлінської діяльності, а його індивідуальність як вищий 

рівень цілісного розвитку, визначити шляхи досягнення особистістю «акме», 

забезпечити умови для творчої самореалізації майбутніх керівників у процесі 

опанування магістерською програмою.  

Аксіологічний підхід. Наукове пізнання процесу розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти 

зумовлене соціальними потребами, де основний механізм зв’язку між 
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пізнавальними та практичними підходами, тобто між теорією та практикою 

виконує аксіологія – наука про природу цінностей, їх зв’язок із соціальними, 

культурними чинниками та особистістю людини.  

У теперішній час ціннісна проблематика набула актуальності, посівши 

цільне місце в працях із філософії, соціології, педагогіки, психології, етики, 

менеджменту та ін.  

На думку науковців (І. Бех, В. Огнев’юк, О. Сухомлинська, В. Сластьонін, 

Н. Тарасенкова, Є. Ямбург та ін.), аксіологічний підхід властивий гуманістичній 

педагогіці, що розглядає особистість як найвищу суспільну цінність і самоціль 

суспільного поступу.  

Сутність аксіологічного (ціннісного) підходу полягає в тому, що 

особистість повністю знаходиться в умовах світоглядної (політичної, 

моральної, естетичної тощо) оцінки подій, що мають місце, визначення 

завдань, пошуку й ухвалення рішень щодо їх розв’язання. Разом із тим, її 

ставлення до суспільства, природи й самої себе детермінується різними 

підходами, що водночас є взаємозумовленими – абстрактно-пізнавальним 

(теоретичним) та практичним. Практичний підхід зумовлений 

пристосуванням людини до змінних у часі та просторі явищ, інший – 

переслідує мету пізнання закономірностей діяльності (Смирнова, 2000, с. 27).  

У контексті зазначеного реалізація аксіологічного підходу в освітньому 

процесі підготовки магістрів з менеджменту освіти передбачає перенесення 

акцентів із викладання слухачам магістерської програми конкретної системи 

знань, умінь, навичок на формування певних ціннісних орієнтацій, які 

забезпечуватимуть соціально значущу спрямованість їхньої активності в усіх 

сферах життєдіяльності. Це, у свою чергу, зумовить формування 

ініціативних, самостійних, креативних керівників закладів освіти, які здатні 

усвідомлено, адекватно, виважено діяти в невизначених ситуаціях, 

керуючись гуманістичними цінностями. 

Аксіологічне знання в контексті розвитку інноваційної культури 

керівника проголошує цінності життя особистості, її професійної діяльності; 
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формування гармонійних взаємовідносин із суспільством, що створює умови 

для безперервної освіти й найповнішої реалізації її креативного потенціалу.  

Аксіологічний підхід дозволяє вивчати феномен інноваційної культури 

керівника з урахуванням того факту, що категорія цінності притаманна як 

суспільству, так і людині, оскільки поза людиною та без людини поняття 

цінності не може існувати. Якщо вважати цінністю не лише предмети та явища, 

необхідні суспільству й окремій особистості для задоволення своїх потреб, але 

й мотиви, ідеї, настанови, тоді прагнення оновлення є такою самою цінністю, 

що спонукає людину до змін. Ідея нового має гуманістичне спрямування й 

виступає прогресивним підґрунтям розвитку суспільства (Касьянова, 

2012а, с. 100).  

Праксеологічний підхід. У дослідженнях І. Колєснікової, 

Т. Котарбінського, В. Поліщук, Л. Рижко, Є. Рябухи, П. Самойленка, 

М. Сацького, С. Семенової, Є. Слуцького, О. Тітової, О. Уточкіної, В. Федотової, 

В. Шарко та інших науковців праксеологія розглядається як наукове знання про 

організацію успішної діяльності за допомогою навчання особистості свідомому 

вибору засобів, прийомів і методів роботи, що забезпечують її найкращі 

результати, активізують творчість, сприяють формуванню раціональної системи 

внутрішніх мотивів і активної перетворюючої діяльності. Праксеологічний підхід 

є специфічним способом аналізу людської діяльності в аспекті її 

цілевідповідності, раціональності, ефективності.  

Праксеологічний підхід стверджується в освіті внаслідок зміни вимог 

до якості підготовки фахівця в закладі вищої освіти, які ініціюють процеси 

формування його фахової компетентності, конкурентоспроможності, 

готовності до практичного виконання професійної діяльності з мінімальними 

ресурсними затратами. 

Використання праксеологічного підходу щодо розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО в процесі навчання в магістратурі уможливлює виявлення 

загальних закономірностей і принципів раціональної управлінської 

діяльності, ефективних практичних дій, особливостей підвищення якості 
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управлінського процесу та забезпечує процес професійної підготовки на рівні 

вимог нової освітньої парадигми й динамічних соціально-економічних умов.  

На думку В. Поліщук, ефективна організація й реалізація процесу 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти в контексті праксеологічного 

підходу передбачає: володіння прийомами самопізнання, що дають змогу 

виявити здібності й можливості, сильні та слабкі сторони власної; уміння 

будувати й коректувати власні життєві плани та стратегії, базуючись на 

самопізнанні й опираючись на власні можливості й допомогу педагогів, 

наставників, досвідчених фахівців; уміння орієнтуватися в складних 

ситуаціях, у яких обмаль інформації та можливий ризик, ухвалювати рішення 

й діяти з урахуванням розумного ризику, базуючись на аналізі власних і 

чужих помилок; володіння основними стратегіями діяльності в професійній 

сфері (Поліщук, 2014, с. 149). 

Отже, праксеологічний підхід забезпечує формування в слухачів 

магістерської програми професійно визначених знань і вмінь, що є 

підґрунтям їх успішної управлінської діяльності з огляду на свідомий вибір її 

форм, методів, прийомів і засобів, які, у свою чергу, забезпечують високу 

результативність роботи та спонукають до творчості. 

Наступною складовою теоретико-методологічного блоку є принципи 

розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО в процесі магістерської підготовки. 

Принцип (від лат. principium – основа, начало) означає вихідне положення, 

провідну ідею, правило, покладене в основу якоїсь діяльності, припис щодо 

порядку та способу її здійснення (Даниленко, Карамушка, 2003, с. 142). 

Н. Мурована, досліджуючи розвиток інноваційної культури керівника 

загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти, 

цілком слушно вважає засадчими андрагогічні принципи, оскільки вони є 

основою теорії навчання дорослих, та коментує їх зміст таким чином: 

1. Пріоритет самостійного навчання. 

2. Принцип спільної діяльності в плануванні, реалізації, оцінюванні й 

корекції процесу навчання тих, хто навчається. 
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3. Принцип опори на життєвий (побутовий, соціальний, професійний) 

досвід того, хто навчається. 

4. Індивідуалізація навчання. 

5. Системність навчання в дотриманні відповідності цілей, змісту, 

форм, методів, засобів навчання й оцінювання результатів навчання. 

6. Контекстність навчання, що спрямована на конкретні, життєво 

важливі для дорослого цілі. 

7. Принцип актуалізації результатів навчання, який передбачає 

застосування на практиці набутих дорослим знань, умінь, навичок, якостей. 

8. Принцип елективності навчання, який передбачає надання тому, хто 

навчається, певної свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, 

засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінювання результатів навчання, а 

також тих, хто з ним навчається. 

9. Принцип розвитку освітніх потреб, який здійснюється шляхом 

виявлення реального ступеня засвоєння навчального матеріалу й визначення 

тих матеріалів, без засвоєння яких неможливе досягнення поставленої мети 

навчання. 

10. Принцип усвідомленості всіх параметрів процесу навчання та своїх 

дій щодо організації процесу навчання тим, хто навчається, і тим, хто навчає 

(Мурована, 2014б, с. 101). 

Розглядаючи процес формування управлінської культури керівника 

ЗЗСО, В. Семанчина у своєму дослідженні спирається на принципи 

управління, а саме: державотворення, науковості, демократизації, гуманізації, 

цілеспрямованості, плановості, компетентності, оптимізації, ініціативи й 

активності, об’єктивності, поєднання колегіальності з персональною 

відповідальністю (Семанчина, 2015, с. 189). 

О. Власюк вважає, що формування професійної культури студентів 

вищих навчальних закладів базується на загальних психолого-педагогічних 

принципах дидактики й виховання, зокрема: науковості, природовідповідності, 

культуровідповідності, гуманізації, демократизації, інтегративності, пріоритету 
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проблемно-розвивальної та творчої діяльності, сенситивності, психологізації 

педагогічного процесу ЗВО (Власюк, 2008, с. 33). 

З огляду на те, що нами досліджується саме система розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, корисною вважаємо дисертаційну роботу 

В. Камишина «Теоретико-методологічні основи системно-інформаційної 

кваліметрії в управлінні навчально-виховним процесом» (Камишин, 2014), в якій 

обґрунтовано принципи системного аналізу щодо освітнього процесу, а саме: 

остаточної (кінцевої, глобальної) мети; єдності та зв’язності; модульної 

побудови; ієрархії; функціональності; розвитку; децентралізації; невизначеності; 

вимірювання; еквіфінальності; керованості (адаптивності); рефлексивності. 

Спираючись на виокремлені нами методологічні підходи (системний, 

герменевтичний, кібернетичний, синергетичний, акмеологічний, 

аксіологічний, праксеологічний), загальнонаукові принципи розвитку 

процесів, об’єктів і явищ та обґрунтовані науковцями принципи формування 

й розвитку інноваційної культури керівника, підготовки майбутнього фахівця 

в закладі вищої освіти та з урахуванням специфіки дослідження, нами 

виокремлено принципи, на які, на наш погляд, варто спиратись у розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО в процесі магістерської підготовки, а саме: 

цільового призначення, поліпарадигмальності, культуровідповідності, 

динамічності та гнучкості, студентоцентризму; різновекторності й 

нелінійності, вільного простору, діджиталізації, ергономічності. 

Принцип цільового призначення орієнтує учасників освітнього 

магістерського процесу на створення можливостей для інноваційної 

діяльності майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. 

Означений принцип передбачає впровадження в освітній процес 

обґрунтованих та експериментально перевірених нововведень (ідеї, 

концепції, принципи, критерії, проєкти, інноваційні моделі навчання, 

педагогічні технології тощо), активне включення студентів до пошукової 

навчально-пізнавальної діяльності, що здійснюється на основі внутрішньої 

мотивації, педагогічну творчість усього педагогічного колективу. Вбачаємо, 



285 
 

що саме в такому поєднанні полягає особлива місія навчання як способу 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника. 

Принцип поліпарадигмальності. Сучасний стан педагогічного знання 

характеризується значною кількістю різноманітних педагогічних систем, 

технологій, методик і, у зв’язку з цим, потребує упорядкування. Це 

упорядкування можливе через виокремлення базових моделей освітнього 

процесу, тобто через прийняття відповідних парадигм. Конкретизація цілей 

підготовки фахівця, вибір адекватних форм, методів і засобів навчання 

значною мірою визначається галуззю, особливості якої зумовлює модель 

освітнього процесу в магістратурі ЗВО.  

Існування діалектичної взаємозалежності культури й освіти призвела 

до формування принципу культуровідповідності. Поширеною є думка, що 

освіта є точним відображенням культури та має на меті її відтворення. На 

думку С. Гессена, між освітою та культурою є точна відповідність. Освіта є 

ні чим іншим, як культура індивіда (Гессен, 1995). Отже, в основу цього 

принципу покладено такі уявлення: а) про загальнокультурний контекст 

розвитку освітньої системи в цілому та її складових; б) про необхідність 

розгляду вектору культурного розвитку особистості того, хто навчається; 

в) про соціокультурну природу джерел психічного розвитку майбутнього 

фахівця в процесі навчання. 

Принцип динамічності та гнучкості передбачає, що спроєктована 

система розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО буде ефективно варіювати 

відповідно до об’єктивних змін у соціальному замовленні, освітній політиці, 

освітніх потреб тих, хто навчається. Одночасно її можна буде модифікувати, 

тобто змінювати, додавати нові елементи, не порушуючи загальної логіки 

зв’язків між ними. Як наслідок, система буде легко адаптуватися до всіх змін, 

що відбуваються в суспільстві й освіті. Ці зміни будуть природно й 

оперативно поширюватися та відтворюватись у структурах усієї педагогічної 

системи, створюючи узгоджену та, водночас, гнучку структуру процесу 

магістерської підготовки майбутнього керівника.   
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Принцип студентоцентризму – людська особистість визнається 

найвищою цінністю, а утвердження блага людини є найважливішим критерієм 

суспільних відносин. Упровадження означеного принципу до процесу розвитку 

ІК майбутнього керівника ЗЗСО передбачає перехід від монологу викладача до 

діалогу його зі слухачем магістерської програми, подолання авторитарності, 

створення умов для саморозвитку й самореалізації, добору відповідних 

навчально-професійних мотивів. Учасники освітнього процесу займають 

позицію рівноправного партнерства, співучасті. У контексті означеного 

важливим є прийняття думки про те, що педагогічна система розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО ‒ це складне утворення, яке включає синтез 

культури суспільства щодо ідеалів освіченості, стейкхолдерів, економічного 

механізму розподілу й реалізації суспільних та їхніх власних ресурсів на 

потреби як освітньої системи, так і конкретного студента, який є центром 

освітнього процесу в закладі вищої освіти. 

Розвиток ІК керівника ЗЗСО передбачає підготовку професійно 

компетентного фахівця, реалізацію його індивідуально-креативного кредо, 

що дозволить йому в майбутній професійній діяльності мобільно й 

толерантно реагувати на зміни в соціальному й економічному житті 

суспільства, здійснювати ефективне управління закладом освіти, 

запроваджувати інновації в освітній та управлінський процеси. 

Принцип різновекторності та нелінійності передбачає визначення 

передумов існуючої системи для її подальшого розвитку, розгортання наявних 

важливих ресурсів, можливостей, еволюційної перспективи, а також обмеження 

та можливостей цієї системи щодо її переорієнтації на нові напрями розвитку, 

не втрачаючи власної ідентичності й досягнутої ефективності. 

Принцип вільного простору передбачає створення в освітньому процесі 

магістратури принципово нових інтелектуальних і творчих продуктів, 

організаційних структур, форм, методів навчання, в яких домінуючим 

компонентом є цінності й інтереси особистості. Це можливо за умов свободи 

сенсу пізнання й форм навчальної діяльності, глибокого взаєморозуміння, 



287 
 

створення гармонійної взаємодії між викладачем і слухачем, заснованій на 

педагогіці партнерства та співробітництва. Важливим є визнання 

креативності як внутрішнього ресурсу людини, як її здатності відмовлятися 

від стереотипів і виявляти нові способи вирішення складних, нових 

професійних та інших завдань.  

Наголосимо, що розвиток ІК майбутнього керівника ЗЗСО передбачає 

опанування учасниками навчально-пізнавального процесу всіх складових 

культури, ціннісну орієнтацію людини на нововведення, закріплену в 

мотивах, знаннях, уміннях і досвіді діяльності, а також у зразках і нормах 

поведінки, особистісних якостях. 

Принцип діджиталізації. У теперішній час цифровізація визначає 

авангардний характер соціально-економічного розвитку. Кабінет міністрів 

України затвердив Цифрову адженду України – 2020 («Цифровий порядок 

денний – 2020») (Цифрова аджента, 2016). Означений документ визначає 

першочерговим завдання поширення цифрової освіти, що детермінує 

нагальну необхідність підготовки управлінських кадрів до використання 

цифрових технологій, що може бути реалізовано шляхом поширення 

цифрових засобів навчання, хмарних сервісів, забезпечення доступу до 

спільного контенту, звернення до масових on-line курсів. Поняття «цифрова 

грамотність», «цифрова компетентність», «цифрова культура» стають 

своєрідними індикаторами професіоналізму керівника закладу освіти. 

Зазначимо, що розвиток технологій сприяє формуванню інноваційного 

навчального середовища, створенню програмного продукту для комп’ютерно 

орієнтованих освітніх систем і технологій, нового покоління підручників, 

інструментів, засобів навчання й робить освітній процес більш ефективним. 

Зростає роль інформаційних і комунікаційних технологій у створенні єдиного 

освітнього й наукового простору, порівняльної оцінки рівня освіти в українській і 

зарубіжній вищій школах, вимірюванні навчальних досягнень студентів. 

Принцип ергономічності педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО як важіль, що дозволяє забезпечити 
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узгодженість між зовнішнім і внутрішнім середовищем в освітньому процесі, 

освітній діяльності, а також умовами, в яких вона реалізується. 

До теоретико-методологічного блоку досліджуваної моделі також 

віднесено чинники розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

(макро-, мезо-, мікрорівень), функції ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

(державотворча, стимулювально-мотиваційна, аксіологічна, креативна, 

когнітивна, світоглядно-смислова, людино творча (антропологічна), 

планетарно-особистісна, соціально-стратифікуюча, інтегративна) та структурні 

складові інноваційної культури майбутнього керівника (пізнавально-

практичний, аксіологічно-рефлексивний та креативно-прогностичний 

компоненти), що подано в розділі 3 дисертації. 

В умовах модернізації вітчизняної системи освіти особливої 

значущості набуває проблема професійної підготовки керівників закладів 

загальної середньої освіти, конкурентоспроможних на ринку праці, 

компетентних, які вільно оперують знаннями, вміннями, навичками обраної 

професії та здатні вирішувати управлінські завдання в ситуаціях 

невизначеності динамічних умов мінливого сьогодення. У цьому зв’язку 

необхідно визначити етапи реалізації педагогічної системи професійного 

розвитку майбутніх менеджерів освіти у ЗВО, здійснити пошук ефективних 

форм, методів, технологій формування професіоналізму, управлінської та 

інноваційної культур майбутніх фахівців. 

Наступним кроком, відповідно до алгоритму дослідження, є 

характеристика конструктивно-методичного блоку структурно-

функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК керівника ЗЗСО у 

процесі магістерської підготовки (див. рис. 4.1).  

Конструктивно-методичний блок вміщує: зміст, етапи реалізації 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки та збалансований комплекс форм, методів, засобів і 

технологій навчання, які сприяють активному оволодінню майбутніми 

керівниками закладів загальної середньої освіти знаннями, уміннями, 
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навичками й досвідом творчої діяльності в різних видах навчальної практики 

відповідно до сфери майбутньої професійної діяльності та змісту освіти, 

окреслених чинною освітньо-професійною програмою. 

Для розробки й обґрунтування етапів реалізації педагогічної системи 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО важливим є аналіз практики 

професійного навчання керівників ЗЗСО в системі післядипломної освіти. 

У контексті піднятої проблеми викликає інтерес думка Н. Мурованої, 

яка розглядаючи розвиток ІК керівника ЗЗСО в післядипломній педагогічній 

освіті, наголошує, що така ланка освіти орієнтується на визнанні керівника 

ЗЗСО як активного й самостійного суб’єкта власного навчання, а тому 

спрямована на: 

 забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації 

керівників ЗЗСО відповідно до суспільних вимог; 

 мотивування їх неперервного фахового зростання; 

 підготовку резерву кадрів, яких вимагає подальший розвиток 

суспільства; 

 створення ефективних технологій навчання дорослих; 

 проведення наукових досліджень з актуальних проблем тощо 

(Мурована, 2014б, с. 102). 

Вивчаючи проблему формування управлінської культури директора 

ЗЗСО в умовах післядипломної педагогічної освіти, Л. Васильченко робить 

висновок про необхідність розробки освітніх програм, орієнтованих на 

вирішення основних управлінських завдань. Дослідниця наголошує, що 

головна відміна в спрямованості змісту освіти, привнесена до системи 

підвищення кваліфікації новою соціально-освітньою ситуацією та полягає 

не в кількісному рості набутої інформації, а в інтегративному характері 

знань, що віддзеркалює реальні проблеми, з якими стикаються керівники в 

процесі професійної діяльності. Таким чином, формування управлінської 

культури керівника школи в системі післядипломної освіти передбачає 

такі етапи: 
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1) задовольнити специфічний запит керівників на практико-орієнтовані 

знання, що використовуються «тут і зараз», оскільки цей етап соціалізації 

характеризується потребою дорослих у рольових знаннях (у даному випадку 

професійно-рольових); 

2) забезпечити розвивальний ефект набутих знань завдяки реалізації 

проблемно-методологічного підходу, тобто завдяки вирішенню завдань, що 

моделюють реальні практичні ситуації, які виникають у процесі 

управлінської діяльності. Мета вирішення подібних завдань полягає у 

відкритті й оволодінні керівниками ідеями, принципами, засобами 

вирішення, які підвищують рефлексивну культуру та можуть бути потім 

використані в практичній діяльності (Васильченко, 2006). 

Звернемося до думки О. Гончарової, яка зазначає, що формування 

інноваційної культури вчителя – це цілеспрямований та керований процес, який 

передбачає такі етапи: усвідомлення основних компонентів інноваційної 

діяльності; створення ситуації готовності до системного науково-методичного, 

творчого пошуку; об’єктивна оцінка отриманих результатів (Гончарова, 2012). 

Зазначимо, що Л. Фільштейн та В. Журавльов цілком слушно 

стверджують, що формування професійної культури означає переведення 

нормативної основи професійної діяльності в індивідуальний стиль її реалізації, 

що характеризується індивідуальним відбором засобів і способів та підходів до 

її проєктування, а також мотивами, цінностями й особливостями процесу її 

імплементації (Фільштейн, Журавльов, 2016, с. 16). Таким чином, розвиток 

професійної культури майбутніх фахівців у ЗВО нерозривно поєднаний із 

механізмом особистісного розвитку здобувачів вищої освіти, що включає 

самоспостереження, самоаналіз та особистісну психокорекцію. Отже, визнання 

ними важливості глибинного самопізнання, самокорекції й пошуку шляхів 

самовдосконалення виступає запорукою успішного розвитку майбутнього 

фахівця. Науковці стверджують, що сутність, структура й функції культури 

виступають теоретичним підґрунтям для її формування в процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців, адже культурний досвід людства є системою 
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знань, умінь, форм діяльності й відносин, способів спілкування, конкретних 

зразків поведінки (Фільштейн, Журавльов, 2016. c. 15). 

С. Королюк розглядає розвиток управлінської культури керівника ЗЗСО 

за двома етапами: у процесі підвищення кваліфікації шляхом опанування 

авторського спецкурсу «Розвиток управлінської культури керівника ЗЗСО», та в 

міжкурсовий період, коли керівник ЗЗСО працює за індивідуальною програмою 

розвитку власної управлінської культури (Королюк, 2006, с. 10-11). 

Аналіз наукових праць із проблеми дослідження зумовив виокремлення 

етапів реалізації педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО, кожний із яких має своє конкретне завдання, забезпечується 

вивченням певних навчальних дисциплін і практичною підготовкою, а також 

ураховує особливості магістерської підготовки. Вважаємо, що реалізація 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО відповідно до 

запропонованої структурно-функціональної моделі має здійснюватися за 

такими чотирма етапами, як мотиваційно-когнітивний, професійно-

практичний, креативно-діяльнісний, професійно-релевантний.  

Перший етап – мотиваційно-когнітивний – спрямовано на формування 

мотивації до розвитку інноваційної культури та здійснюється процес 

засвоєння теоретико-педагогічних, управлінських знань. ІК майбутнього 

керівника представлена сукупністю фактичних знань, як інформаційна база 

освітнього процесу у вигляді уявлень, суджень, теорій. Зміст таких знань 

висвітлює практичний досвід слухача магістерської програми та сукупність 

існуючих у нього відомостей про інноваційну культуру керівника. 

Другий етап – професійно-практичний. На означеному етапі формується 

досвід управлінської діяльності у вигляді вмінь і навичок. У процесі засвоєння 

такого досвіду в студентів магістратури формуються вміння й навички 

здійснювати управлінську діяльність в інноваційному режимі. 

Третій етап – креативно-діяльнісний. На цьому етапі відбувається 

перенесення знань в іншу міждисциплінарну ситуацію шляхом узагальнення, 

трансформації, для конструювання на основі вже відомих умінь і навичок 
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принципово нового способу розв’язання важливих управлінських проблем. 

Вважаємо, що зміст магістерської підготовки майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти має передбачати не лише відтворення існуючої 

управлінської практики, а також і побудову нових способів професійної 

діяльності, розуміння їх теоретичного підґрунтя. 

Четвертий етап – професійно-релевантний, спрямований на формування 

системи морально-етичних поглядів, цінностей, настанов, що виражають 

ставлення особистості майбутнього керівника до професійної діяльності, 

інновацій, колег, самого себе та визначають його професійну поведінку. Цей етап 

передбачає формування здатності оцінювати ті чи інші події, висловлювання, 

поведінку; усвідомлено виходити із ситуації, що вимагає морального вибору; 

зайняти самостійну позицію щодо зовнішніх умов; аналітично мислити; 

реалістично оцінювати власний потенціал та обмеження; адекватно реагувати на 

постійні зміни в освітній галузі й суспільства в цілому; активно протистояти 

нестачі інформації та уникати стереотипної поведінки тощо. 

Вивчення здобутків педагогічної науки та практики в частині організації 

магістерської підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої 

освіти (В. Берека (2008а), М. Гриньова (Гриньова, Малаканова, Сорокін, 2014), 

Г. Єльникова (2017), В. Крижко (2003), В. Курок (1993), Ю. Лянной (2016), О. 

Мармаза (2014), О. Міхеєнко (2004) та ін.), дозволило дійти висновку, що в 

змісті магістерської підготовки майбутніх керівників закладів загальної 

середньої освіти важливим є поєднання таких компонентів: 

 класичний (усталені наукові теорії, закони, закономірності, принципи, 

підходи, способи управлінської діяльності, практичний досвід, світоглядні 

позиції та цінності освітнього менеджменту); 

 модерний (сучасні інноваційні здобутки, що забезпечують кардинальні 

зміни, технологічний прорив у культурі, освіті, управлінській діяльності); 

 футуристичний (прогнозування розвитку освітньої галузі, педагогічної 

науки, менеджменту освіти, управління закладом освіти, технологій; 

науково-дослідницька діяльність керівника та закладу освіти в цілому). 
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Зазначимо, що зміст освіти в процесі магістерської підготовки 

майбутнього керівника ЗЗСО потребує реалізацію певних форм, методів і 

технологій. 

На першому (мотиваційно-когнітивному) етапі, коли формується 

мотивація щодо розвитку інноваційної культури й відбувається накопичення 

знань, використовується традиційне та проблемне навчання, різноманітні 

види лекцій, а саме: лекція-візуалізація, лекція-теоретичне конструювання, 

проблемна лекція, лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку та 

структурно-логічних схем. Серед семінарів, найбільш доцільними, на нашу 

думку, є рефлексивні, семінари-екскурсії, семінари-консультації.  

На другому (професійно-практичному) етапі, що передбачає накопичення 

вмінь і навичок та ґрунтується на контекстному, ситуаційному, продуктивному, 

вітагенному навчанні, провідними є лекція з розбором конкретних ситуацій, 

лекція – запрошення до колективного дослідження, бінарна лекція. Серед 

семінарів провідне місце мають посісти семінари за методом «снігової кулі», 

пошукові та семінари – розгорнуті бесіди, а також навчальні тренінги. 

Третій (креативно-діяльнісний) етап, що характеризується творчою 

діяльністю слухачів магістерської програми, має бути реалізований на 

засадах креативної педагогіки, інноватики й медіаосвіти. Тому провідними 

формами й методами роботи мають бути: лекції-конференції, саморганізуючі 

та пошукові семінари тощо. На цьому етапі переважають ігрові, інформаційні 

та кейс-технології, блогодидактика, коучинг, різноманітні методи активного 

навчання (метод інциденту, аналізу, вправ, моделювання тощо). 

Четвертий (професійно-релевантний) етап розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО як формування морально-етичних настанов цього феномену 

передбачає акмеф’ючеринг як передбачення й активне прогнозування 

саморозвитку, самовдосконалення та подальшої самореалізації майбутнього 

керівника ЗЗСО на шляху до професійного «акме». 

Розглянемо контрольно-оцінний блок досліджуваної моделі (див. 

рис. 4.1), який включає: критерії, показники та рівні розвитку ІК майбутніх 
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керівників ЗЗСО у процесі магістерської підготовки, а також діагностичний 

інструментарій його вимірювання. 

Зауважимо, що ускладнення соціальних процесів і розширення 

можливостей електронної техніки спричинило помітне збільшення кількості 

критеріїв і показників для визначення параметрів значної кількості 

суспільних явищ, у тому числі й у галузі управління (Критерії, 2020). 

На думку Г. Цвєткової та Е. Панасенко, критерії мають виконувати 

інтегрувальну, узагальнюючу функції (Цвєткова, Панасенко, 2019). 

Ми погоджуємося з Є. Нємковою, яка наголошує, що в педагогічній 

теорії під критеріями розуміють ті якості явища, які відбивають його суттєві 

характеристики, і саме тому підлягають оцінюванню (Нємкова, 2007). 

European Association for Quality Assurancein Higher Education (ENQA) 

визначено стандарти й рекомендації внутрішнього забезпечення якості щодо 

політики закладу та процедури забезпечення якості; затвердження, моніторингу 

й періодичного перегляду програм і дипломів; оцінювання студентів, які 

відображено в «Стандартах і директивах для Агенств гарантування якості у 

вищій освіті на території Європи» (European association, 2005). 

Модель ділової досконалості, що представлена European Foundation for 

Quality Management (EFQM), містить дві групи критеріїв: перша група – 

можливості, що визначають провідну роль керівництва, політику та стратегію, 

менеджмент персоналу, ресурси й партнерів, менеджмент процесів; друга 

група – результати, які розкривають задоволеність споживачів, задоволеність 

персоналу, вплив ЗВО на суспільство (Швец, 2006, с. 27–28). 

Визначаючи конкретні критерії розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО у 

процесі магістерської підготовки, ми орієнтувалися на сучасне соціальне 

замовлення щодо менеджера освіти, чинну нормативно-правову базу 

модернізації освітянської галузі, досягнення психолого-педагогічної науки, 

інноваційної педагогіки й освітнього менеджменту. Відмітимо, що сучасне 

суспільство потребує не лише озброєної знаннями, уміннями, навичками, але й 

компетентної, креативної особистість, з активною громадянською позицією, 
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тому важливим результатом підготовки керівника закладу освіти, окрім 

глибокої теоретичної підготовки, є розвиток лідерських якостей, 

відповідальність за ухвалені рішення, високий рівень компетентності у сфері 

сучасної системи управління та адміністрування, менеджменту якості, 

цивілізаційної комерціалізації знань і технологій, саморозвитку й самоосвіти, 

що виявляється в потребі навчатися впродовж усього життя. Відтак, підготовка 

майбутніх керівників ЗЗСО в магістратурі перетворюється на процес 

нарощування та якісного зростання їх управлінської культури, інтегративних 

якостей особистості, що є результатом синтезу професійно-теоретичної 

підготовки, практичного управлінського досвіду й активної соціально-

педагогічної позиції. 

З огляду на зазначене вище, нами визначено такі критерії: когнітивно-

функціональний (рівень володіння знаннями фундаментальних основ 

інноваційної педагогіки, інноваційного менеджменту, законодавства України 

з інноваційної діяльності; уміння використовувати інноваційні технології для 

забезпечення якості середньої освіти; здатність до інноваційної діяльності); 

професійно-синергетичний (усвідомлення управлінсько-педагогічних 

цінностей, що мають сенс і значення в керівництві сучасним закладом освіти, 

необхідності розвитку інноваційної культури; здатність до самоаналізу, 

саморозвитку інноваційної культури (індекс задоволення розвитком власної 

інноваційної культури), включення інновацій до ціннісної особистісної 

сфери); продуктивно-творчий (використання інноваційних теорій, концепцій 

ідей і технологій, що виступають у якості управлінсько-педагогічних 

цінностей для ефективного управління закладом освіти та прогнозування 

подальшого його розвитку) та рівні (гармонійний (високий), агрегативний 

(достатній), сумативний (низький)) розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО 

у процесі магістерської підготовки.  

Детальний виклад критеріально-оцінного інструментарію, структурно-

функціональної моделі розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО подано в 

п. 4.3. 
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Поділяємо думку про те, що ефективність розробленої моделі загалом 

залежить від результативності функціонування всіх її компонентів 

(Матвієнко, 2010, с. 249). 

Зазначимо, що результатом взаємодії компонентів структурно-

функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО у процесі магістерської підготовки є досягнення поставленої мети, а саме: 

розвинена ІК майбутнього керівника ЗЗСО за час його навчання в магістратурі. 

На наш погляд, такий розвиток буде ефективним, якщо будуть створені 

відповідні педагогічні умови реалізації запропонованої в поданій науковій 

розвідці структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. 

 

4.2. Педагогічні умови реалізації структурно-функціональної 

моделі педагогічної системи розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки 

 

Для створення педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО у процесі магістерської підготовки необхідно враховувати педагогічні 

умови, що визначені на основі аналізу наукового доробку й отриманих нами 

під час констатувального етапу педагогічного експерименту даних. Нами 

окреслено такі педагогічні умови реалізації педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки: перша 

педагогічна умова – створення системи цілеспрямованого професійного 

розвитку викладача в інформаційно-розвивальному освітньому просторі ЗВО 

для забезпечення керівництва розвитком ІК майбутнього керівника ЗЗСО; 

друга педагогічна умова – створення багаторівневої практичної підготовки 

майбутнього керівника ЗЗСО на засадах взаємодії, співробітництва та 

співтворчості закладів вищої та середньої освіти з використанням 

можливостей віртуального навчання; третя педагогічна умова – забезпечення 
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конвертації знань, умінь, навичок і технологій навчання в інноваційну 

управлінську діяльність; четверта педагогічна умова – запровадження 

педагогічного аудиту в діяльність закладу вищої освіти. 

У великому тлумачному словникові української мови – «умова» 

трактується як обставина, що дозволяє здійснювати, створювати, утворювати 

що-небудь або сприяє чомусь, як фактор, рушій будь-якого процесу, явища; 

чинник (Бусел, 2005, с. 1145). 

У сучасних наукових працях педагогічні умови визначають як: 

 один із важливих компонентів педагогічної системи, який відображає 

сукупність здатностей освітнього та матеріального середовища, що чинить 

істотний вплив на особистісний і процесуальний аспекти педагогічної 

системи, повністю забезпечуючи її ефективну діяльність і розвиток 

(Іпполітова, Стерехова, 2012); 

 обставини, що зумовлюють певний напрям розвитку педагогічного 

процесу (Хриков, 2017); 

 взаємозумовлена сукупність компонентів, які забезпечують успішну 

реалізацію рольової перспективи як стратегії підвищення якості освітнього 

процесу (Яблонська, 2012, с. 129). 

Педагогічні умови визначаємо як єдність об’єктивних і потенційних 

ресурсів та можливостей педагогічно керованого освітнього середовища, що 

є необхідними для забезпечення цілісного продуктивного освітнього процесу 

професійної магістерської підготовки майбутніх керівників ЗЗСО. 

У контексті досліджуваної нами проблеми важливим є звернення до 

наукового доробку, що розкриває педагогічні умови формування 

управлінської культури керівника закладу освіти. 

Зокрема, розглядаючи передумови формування поняття «управлінська 

культура», В. Семанчина виокремлює чинники процесу її формування в 

керівників шкіл, а саме:  

 соціальна природа особистості; 

 зміна пріоритетів суспільного життя й освітнього простору; 
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 модернізація системи освіти; 

 зміна вимог до особистості керівника навчального закладу; 

 інноваційний підхід до організації керівництва школою; 

 традиції в управлінні конкретним освітнім навчальним закладом 

(Семанчина, 2015, с. 187–188). 

С. Королюк, вивчаючи розвиток управлінської культури керівника 

загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації, 

доводить, що цьому процесу сприяють поєднання інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів і програм підвищення кваліфікації закладів 

загальної середньої освіти в інституті післядипломної педагогічної освіти, 

система навчальних вправ для кожного виду управлінської культури, що 

реалізується в активних та інтерактивних формах, методах і засобах навчання 

(рольові й ділові ігри, тренінги, диспути); система постійно діючих семінарів 

та організація спеціальних дослідницьких груп (Королюк, 2006).    

У дослідженні О. Кравчук наголошено, що необхідність формування 

управлінської культури керівника закладу освіти викликана розвитком 

інформаційного суспільства, що актуалізує пріоритетність не лише набуття 

студентами знань, формування їх предметних умінь і навичок, але й 

формування вміння вчитися, знаходити потрібну інформацію, здатність 

самостійно навчатися впродовж життя, адже це є визначальним аспектом 

професійної реалізації особистості. Глобалізація всіх сфер суспільного життя 

й життєдіяльності особистості в сучасних умовах вимагає від ЗВО надання 

здобувачеві вищої освіти елементарних можливостей інтегруватися в різні 

соціуми, самореалізуватися, активно діяти, стати конкурентоспроможною на 

світовому ринку праці (Кравчук, 2015, с. 147). Це є передумовою формування 

власне управлінської культури майбутнього керівника навчального закладу. 

Але забезпечити формування управлінської компетентності можливо в 

системі підвищення кваліфікації, якщо освітні лідери будуть умотивовані на 

постійний професійний розвиток, а зміст освітньо-професійної програми, 

створеної на основі блочно‐ модульного принципу, буде враховувати 
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специфіку управлінської діяльності керівників закладів освіти й сучасних 

вимог, що висуваються до них (Кравчук, 2015, с. 147). 

Г. Лук’янчук, досліджуючи шляхи розвитку управлінської культури 

керівника загальноосвітнього навчального закладу, доводить, що цьому процесу 

сприяють розширення мережі факультетів освітнього менеджменту в 

педагогічних вишах; запровадження в їх навчальні плани дисциплін, які містять 

програми з управлінської культури; вдосконалення змісту післядипломної 

педагогічної освіти в напрямі розвитку управлінської культури керівника 

загальноосвітнього навчального закладу через проведення спецкурсів, 

тренінгів, майстер-класів; забезпечення участі керівників в освітянських 

проєктах різного рівня; розробку й реалізацію комплексних цільових програм, а 

також вмотивовану самоосвіту керівників галузі (Лук’янчук, 2016, с. 26-29). 

Досліджуючи проблему формування інноваційної культури вчителя в 

межах глобалізації освітніх процесів, О. Гончарова пропонує такі умови 

цього процесу: 1) підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності 

майбутніх педагогів, тобто наявність базових знань із педагогічної 

інноватики, досконале володіння методикою проведення педагогічного 

експерименту, професійна ерудиція в галузі нових освітніх технологій; 

2) розвиток взаєморозуміння всіх учасників навчально-виховного процесу, 

створення атмосфери підтримки нововведень; 3) прогнозування труднощів, 

уникання неправильного розуміння або негативного очікування майбутнім 

учителем педагогічних змін, що відбуваються (Гончарова, 2012). 

Корисним для нашого дослідження є науковий доробок 

С. Загороднього, який виокремлює педагогічні умови розвитку інноваційної 

компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі 

післядипломної освіти. До них віднесено: здійснення педагогічного 

супроводу як особливого виду взаємодії, спрямованого на сприяння 

особистісно-професійному розвиткові керівників ЗЗСО шляхом урахування 

їхніх освітніх потреб та індивідуального досвіду, надання оперативної 

адресної методичної допомоги у вирішенні професійних проблем, залучення 
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їх до різних форм інноваційної діяльності; організація навчального процесу 

на засадах модульної технології, що передбачає блоково-модульне 

структурування навчальної інформації та індивідуалізацію траєкторії її 

засвоєння; володіння викладачами закладів післядипломної освіти 

інноваційною компетентністю, що виявляється в здатності здійснювати 

професійну діяльність в інноваційному режимі (Загородній, 2017). 

Н. Мурована в дослідженні розвитку ІК керівника ЗЗСО зосередила 

увагу на розгортання цього процесу в умовах післядипломної освіти, що 

забезпечує: 

 самостійне опанування керівниками ЗЗСО світоглядними основами, 

усвідомлення власної ролі в сучасному соціокультурному просторі; 

 усвідомлення керівниками ЗЗСО цінностей, які складають внутрішню 

основу їх готовності до інноваційної управлінської діяльності; 

 розвиток особистісних властивостей і мотивації керівників ЗЗСО, 

упровадження інновацій у процесі цілеспрямованої управлінської діяльності; 

 прогнозування й чітке формулювання керівниками ЗЗСО стратегічних 

цілей, які визначають ефективність управлінського процесу, що сприяє 

розвиткові й саморозвиткові особистості (Мурована, 2014б, с. 98-105). 

Аналіз досліджень із проблеми розвитку ІК керівника ЗЗСО уможливлює 

твердження, що означений процес докладно вивчався в умовах післядипломної 

педагогічної освіти, в аспекті підвищення кваліфікації керівників закладів 

освіти, проте не був предметом спеціального дослідження в умовах 

магістерської підготовки майбутніх керівників ЗЗСО в закладах вищої освіти. 

Стратегічним пріоритетним напрямом інноваційної політики нашої 

держави є створення необхідних умов (економічних, організаційних, правових 

тощо) для продуктивного відтворення, використання й розвитку науково-

технічного потенціалу країни, відродження духовного й інтелектуального 

потенціалу нації, формування інноваційної культури населення.  

Формування й розвиток ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки можливі за умови інноваційного навчання, яке 
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В. Кремень визначає як освітню діяльність, орієнтовану на динамічні зміни в 

суспільстві, в основу якої покладено розвиток в особистості різних типів 

мислення, креативних здібностей, високих соціально-адаптаційних 

можливостей тощо (Кремень, 2010). 

Відтак, посилюються вимоги до професійної компетентності науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти. На думку О. Зайцевої, педагог – 

це лабільний суб’єкт, що спроможний до саморозвитку й самовизначення в 

постійно змінюваній ситуації, який усвідомлює власне професійне призначення, 

вважає педагогічну діяльність важливим пріоритетом, спроможний і готовий до 

постійного перенавчання й оновлення знань, умінь і навичок щодо організації 

пізнавальної діяльності тих, хто навчається (Зайцева, 2019).  

Сучасний викладач закладу вищої освіти повинен володіти комплексом 

професійних знань, умінь, навичок, вільно орієнтуватись у потоці наукової 

інформації, бути готовим до постійного вмотивованого вдосконалення й 

підвищення власної професійної компетентності. 

Отже, актуалізується проблема формування викладача – новатора, 

носія інноваційної культури. Аналіз зазначеної проблеми представлено в 

дослідженнях таких науковців, як: І. Бех, Л. Борисова, Л. Буркова, 

М. Гриньова, Л. Даниленко, О. Киричук, Л. Колеснікова, В. Кремень, 

В. Курило, В. Курок, В. Мадзігон, К. Макагон, А. Ніколаєв, В. Пінчук, 

С. Подмазін, А. Постряков, О. Савченко, А. Сбруєва, А. Сологуб, 

А. Сущенко, О. Шапран, Л. Штефан та ін. 

Н. Сидоренко зазначає, що на професійному рівні інноваційна культура 

вчителя характеризує високий рівень його педагогічної діяльності. 

Інноваційна культура працівника закладу освіти передбачає його залучення 

до діяльності зі створення, засвоєння й застосування педагогічних інновацій 

у процесі навчання та виховання дітей, створення в закладі освіти 

середовища інноваційної культури (Сидоренко, 2014, с. 340). Цілком 

слушною є думка, що інноваційна культура педагога передбачає 

ідентифікацію креативних здібностей і талантів, розвиток та реалізація 
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креативного потенціалу вчителя; стимулювання інтелектуальної та творчої 

активності для досягнення поставлених цілей через використання 

інноваційних ідей; активізація та оптимізація інноваційних процесів у 

навчально-виховному процесі; формування й упровадження інноваційних 

технологій; застосування демократичного стилю спілкування; ліквідація 

бар’єрів інноваційної діяльності; а також створення нового іміджу 

педагога (Сидоренко, 2014, с. 344). 

Отже, наголосимо, що формування й розвиток інноваційної культури 

викладача ЗВО забезпечується створенням системи цілеспрямованого його 

професійного розвитку в інформаційно-розвивальному освітньому просторі 

закладу вищої освіти. Це уможливлює своєчасне та якісне реагування 

викладачем на швидкозмінювані соціально-економічні й культурологічні 

процеси, що відбуваються в суспільстві, орієнтування в стрімкому потоці 

новітніх освітніх технологій, авторських шкіл та інноваційних підходів до 

процесу підготовки майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. 

Ми згодні з точкою зору І. Бец, яка наголошує, що професійна 

орієнтація на інноваційну діяльність відбувається під час навчання в закладі 

вищої освіти. Протягом означеного періоду майбутній фахівець є 

надзвичайно чутливим до важливих проблем освіти, складних професійних 

ситуацій, що, на думку дослідниці, є найбільш сприятливим чинником для 

формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутнього керівника ЗЗСО 

до педагогічних інновацій (Бец, 2015, с. 54). 

Таким чином, аналіз наукових праць дозволяє стверджувати, що 

найпоширенішими видами впровадження інноватики є такі: обов’язкова 

(регламентується нормативними документами); вибіркова (вибір змісту, 

форм і методів упровадження залежно від конкретних умов); ініціативна (в 

основі – ініціатива колективів закладів освіти, окремих педагогів). Отже, 

створення системи цілеспрямованого професійного розвитку викладача в 

інформаційно-розвивальному освітньому просторі ЗВО передбачає 

поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти.  
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Формальне навчання – це традиційний вид професійного навчання 

фахівців, за якого знання, уміння й навички отримуються в закладі освіти або 

безпосередньо на робочому місці відповідно до вимог державних стандартів 

освіти. За результатами такого навчання видається документ про освіту 

встановленого зразка. Це навчання на курсах підвищення кваліфікації, 

тематичного удосконалення, стажування безпосередньо в закладі вищої або 

післядипломної освіти. 

У теперішній час спостерігається підйом і розвиток неформального та 

інформального навчання, що, певним чином, пов’язане з бурхливим 

розвитком е-Learning, зростанням кількості інновацій у освіті, модернізацією 

післядипломної освіти. Неформальна та інформальна освіта забезпечує 

рентабельність передачі знань, формування компетентностей, сприяє 

підвищенню якості й організаційної ефективності процесу навчання. 

Поєднання неформальної та інформальної освіти виступає джерелом 

професійного розвитку викладачів. 

Поділяємо думку О. Касьянової (2017), що в підвищенні кваліфікації 

викладачів системи післядипломної освіти варто врахувати інформалізацію 

формального навчання шляхом використання менш структурованих підходів до 

його здійснення й формалізацію інформального навчання через узгодження 

цілей викладача та закладу освіти, оцінки й самооцінки рівня його професійно-

педагогічної компетентності, вибір форм, видів, змісту самоосвіти.  

Інформальне навчання здійснюється на трьох ієрархічно пов’язаних 

рівнях, а саме: рівні міжособистісного спілкування в професійному дискурсі, 

рівні соціальних інституцій та рівні методичної системи, що позитивно 

впливає на розвиток і саморозвиток викладачів системи післядипломної 

освіти (Касьянова, 2017, с. 197–198). 

Викликає інтерес думка Б. Андрієвського про те, що формування 

педагогічної майстерності викладача забезпечується створенням необхідного 

інформаційно-розвивального педагогічного середовища в освітньому 

просторі вищого навчального закладу для своєчасного та якісного реагування 
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на швидкозмінювані соціально-економічні й культурологічні процеси, що 

відбуваються в суспільстві. Орієнтуватись у стрімкому потоці новітніх 

технологій, авторських шкіл та інноваційних підходів до організації навчання 

викладачу вищої школи дозволяє бажання, здатність і установка на постійне 

ведення науково-дослідницької роботи (Андрієвський, 2015, с. 226).  

Досліджуючи проблему розвитку ІК викладача ЗВО, І. Бец зазначає, що її 

вирішенню сприяє застосування інноваційних методів рефлексії, що 

вирізняються принциповою інноваційною відкритості, творчій інтерпретації 

кожного педагогічного завдання, що, у свою чергу, допомагає актуалізувати, 

переосмислити досвід попередніх поколінь, віднайти нові відносини та 

проблеми закладу освіти майбутнього, сформувати в собі зацікавлене 

конструктивне ставлення до інновацій (Бец, 2015, с. 56). Найбільш 

конструктивними серед них, на думку науковця, є проблемно-рефлексивний 

полілог і позиційна дискусія.  

Отже, увисновковуємо, що першою педагогічною умовою реалізації 

досліджуваного феномену є створення системи цілеспрямованого 

професійного розвитку викладача в інформаційно-розвивальному освітньому 

просторі ЗВО для забезпечення педагогічного керівництва розвитком ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО.  

Відмітимо, що невід’ємною складовою навчання майбутніх керівників 

у магістратурі є практична підготовка, яка виступає як складова навчання за 

освітньо-професійною програмою та завершальний етап формування 

професійних та особистісних якостей для успішної професіональної 

діяльності, самореалізації, кар’єрного зростання, реалізації амбітних планів і 

прагнень бути сучасним керівником. 

Цілком слушною є думка А. Алексюка, який пропонував відмовитися від 

вибору освітнього змісту винятково за логікою науки на користь наукового 

його обґрунтування на основі принципів єдності теорії та практики, оптимізації 

обсягу навчальної інформації, системності освіти з урахуванням 

внутрішньопредметних та міжпредметних логічних зв’язків (Алексюк, 1998). 
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23 листопада 2011 р. постановою № 1341 Кабінетом Міністрів України 

було схвалено Національну рамку кваліфікацій – системний опис 

кваліфікаційних рівнів, структурований за компетенціями, що мала за мету 

«налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці». 

Означений крок засвідчує прагнення держави сприяти формуванню ефективного 

кадрового потенціалу для розвитку національної економіки на засадах 

взаємопорозуміння й партнерства стейкхолдерів (Луговий, 2012, с. 12-13). 

Отже, вищій школі у взаємодії із закладами середньої освіти слід 

надавати якісно нові знання, формувати в нерозривній єдності теорії та 

практики ІК майбутніх керівників ЗЗСО. Заклади освіти, які забезпечать 

співробітництво та співтворчість, спрямують свої зусилля на розвиток 

наукової управлінської думки на основі сформованих професійних 

компетентностей і реалізації інноваційних моделей практичної підготовки 

фахівців, матимуть відчутну конкурентну перевагу. 

Проте слід наголосити, що на сьогодні не всі заклади середньої освіти, 

що є базами практик у ЗВО, можуть забезпечити можливість відпрацювати 

весь зміст магістерської підготовки, зокрема, це стосується новітніх 

управлінських і педагогічних технологій, останніх досягнень у галузі 

освітнього менеджменту. Крім того, у магістратурі навчаються слухачі, які 

мають різний досвід практичної роботи, а тому не всі елементи практичних 

умінь необхідно відпрацьовувати всім слухачам. Вирішення означеної 

проблеми, на нашу думку, лежить у площині впровадження віртуального 

теоретичного та практичного навчання. Здійснювати це можливо, на наш 

погляд, через навчальні й дослідницькі лабораторії, вибудову власних баз 

практик, накопичення й використання потужної бази електронних продуктів 

навчально-демонстраційного характеру в системі магістерської підготовки. 

Отже, другою педагогічною умовою реалізації структурно-

функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО є створення багаторівневої практичної підготовки 

майбутнього керівника ЗЗСО на засадах взаємодії, співробітництва та 
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співтворчості закладів вищої та загальної середньої освіти з використанням 

можливостей віртуального навчання. 

Реалізація означеної другої педагогічної умови передбачає: 

 органічне поєднання змісту теоретичної та практичної підготовки, яка 

має враховувати досвід професійної діяльності слухача магістерської 

програми; 

 забезпечення практичної підготовки слухачів у режимі віртуального 

навчання засобами ІКТ; 

 упровадження інтегрованих курсів, що предбачають проведення 

практичних тренінгів та використання інших методик практичного характеру. 

Інституціональні зрушення в економіці щодо її повної цифровізації 

спричиняють перетворювальний процес авангардного розвитку всіх її сфер. На 

думку науковців, швидкі та глибинні наслідки від переходу на «цифру» будуть 

можливими лише тоді, коли «цифрова» трансформація стане основою 

життєдіяльності українського суспільства, бізнесу й державних установ, буде 

звичним і повсякденним явищем, вплететься в наш генетичний код, буде 

«нашою ключовою аджендою на шляху до процвітання та основою добробуту 

України» (Краус Н., Голобородько, Краус К., 2018). 

Цифровізація економіки потребує фахівців, які володіють не лише 

знаннями, уміннями, навичками, але й здібностями швидко й ефективно 

опановувати інформацією та досягати очікуваного результату. На думку 

вітчизняних та іноземних фахівців, ключовою характеристикою сучасного 

працівника є швидкість навчання, що визначає тривалість процесу переходу 

від постановки проблеми до вироблення її вирішення. Це, у свою чергу, 

передбачає постійне підвищення власного професійного розвитку. Тому 

провідною характеристикою сучасної успішної людини є здатність до 

постійного й неперервного навчання.  

Викладачі Гарвардського університету вважають, що в теперішній час 

виняткового значення набувають також і соціальні компетентності менеджера – 

уміння працювати в команді, розподіляти ролі, будувати системи комунікацій, 
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самостійно вирішувати нестандартні проблеми. Відтак, сучасний ринок праці 

вимагає такого рівня освіченості фахівця, що відповідає вимогам сьогодення, 

має міжгалузевий характер і швидко окупається.  

Зазначимо, що забезпечення конвертації знань, умінь і навичок та 

технологій навчання в процесі підготовки майбутніх менеджерів освіти 

передбачає: 

 дотримання принципів сталого розвитку освітніх систем; 

 забезпечення скерованості існуючих і потенційних ресурсів на розвиток 

навчально-розвивального середовища, фандрейзинг та краудфандинг; 

 формування професійних і соціальних компетентностей майбутніх 

фахівців; 

 розвиток критичного, системного й елітарного мислення, творчості, 

ініціативності, емоційного інтелекту, умінь оцінювати ризики, ухвалювати 

рішення й відповідати за них як майбутнім керівникам, так і викладачам, 

залученим до процесу їх магістерської підготовки; 

 розвиток конструктивного мислення суб’єктів освітнього процесу 

шляхом побудови власного освітнього та кар’єрного профілю; 

 запровадження диверсифікації освітніх послуг і форм підвищення 

кваліфікації. 

Це уможливлює висновок про забезпечення конвертації знань, умінь, 

навичок і технологій навчання в інноваційну управлінську діяльність як 

третьої педагогічної умови реалізації структурно-функціональної моделі 

системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО в процесі магістерської 

підготовки у ЗВО. 

Перейдемо до обґрунтування виокремленої нами наступної 

педагогічної умови розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки. 

Безперечним є те, що системна трансформація освіти України, 

спрямована на забезпечення високої якості освіти на всіх рівнях – від 

початкової до вищої, стала можливою завдяки прийняттю Закону «Про освіту». 
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Головна мета всіх трансформаційних процесів полягає в перетворенні 

витчизняної системи освіти на інноваційне середовище, в якому, ті, хто 

навчаються, набуватимуть ключових компетентностей, необхідних кожній 

сучасній людині для успішної життєдіяльності, а вчені, використовуючи 

можливості й ресурси, здійснюватимуть дослідження, що матиме безпосередній 

позитивний вплив на соціально-економічний розвиток держави. 

У зв’язку з цим, виняткового значення набуває Концепція Нової 

української школи, яка передбачає: 

 новий зміст освіти, орієнтований на формування навичок ХХІ ст.; 

 нового вчителя ЗЗСО, який володіє сучасними методиками навчання та 

здатен реалізувати педагогіку партнерства; 

 сучасну систему управління й адміністрування ЗЗСО; 

 нову систему контролю якості освіти. 

Важливим кроком на шляху створення сучасних систем управління та 

адміністрування ЗЗСО і контролю якості освіти є затверджений 

Міністерством освіти і науки України Порядок проведення інституційного 

аудиту закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН України №17 від 

09.01.2019 р.) (Порядок, 2019).  

Слово «аудит» з латинської означає «слухання» й у світовій практиці 

застосовується для позначення перевірки. Під аудитом розуміють незалежну 

оцінку якості продукту і / або результатів діяльності, що виконується 

незалежними фахівцями.  

Аналіз різних тлумачень аудиту дає підставу стверджувати, що кожне з 

них визначає сутність, призначення й цілі аудиту, основна серед яких – 

визначення діяльності об’єкта відповідно до апріорно заданої критеріальної 

моделі. Аудит дозволяє виявити суперечність між тим, що відбувається 

реально на практиці під час здійснення педагогічної та управлінської 

діяльності, і тим, як це усвідомлюється, бачиться працівниками освіти. 

Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка й оцінка 

ефективності освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої 
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системи забезпечення якості, що створюють можливості для його ефективної 

діяльності та сталого розвитку, а також дотримання школою чинних вимог 

освітнього законодавства. Метою його проведення є оцінювання якості освітньої 

діяльності закладу й вироблення рекомендацій щодо підвищення її якості та 

узгодження освітнього й управлінського процесів з вимогами законодавства.  

Аудит здійснюється Державною службою якості освіти та її 

територіальними органами за такими напрямами: освітнє середовище закладу, 

система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічного 

складу закладу освіти та управлінські процеси. 

Отже, виникла проблема, по-перше, в необхідності опанування 

майбутніми керівниками ЗЗСО вміннями здійснювати аудит освітніх та 

управлінських процесів, по-друге, організації систематичного педагогічного 

аудиту розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО в умовах магістерської 

підготовки. 

Саме поняття аудиторської перевірки, яка є новим інструментом оцінки 

господарської діяльності, прийшло в систему освіти з ринкової економіки. У 

науковій літературі під ним розуміють особливий вид контролю за станом 

справ у закладах освіти. Сутність його – об’єктивний аналіз та експертиза 

різних напрямів діяльності навчального закладу (Касьянова, 2012а, с. 14–15). 

Існує також і «технологічне» визначення аудиту: систематичний 

документований процес отримання його свідчень, аудиторських доказів, 

об’єктивного їх оцінювання з метою встановлення ступеня виконання 

критеріїв перевірки. 

На думку науковців і практиків, педагогічний аудит – форма 

проведення експертизи, яка є процесом дослідження оперативного 

управління науково-суспільним співтовариством.  

Аудит здійснюється компетентними особами, ними оцінюється 

якість або результати діяльності директора, заступника директора, 

керівника методичного об’єднання, вчителя. Отже, основні завдання 

аудиту полягають у такому: вивчення результатів педагогічної та 
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управлінської діяльності, виокремлення позитивних і негативних тенденцій 

організації освітнього процесу, розробка на цій основі пропозицій щодо усунення 

виявлених недоліків; упорядкування системи діяльності педагога, керівника й 

переведення її в новий якісний стан; забезпечення високої якості освіти; 

контроль за дотриманням законодавчих норм. 

Зауважимо, що аудит дозволяє виокремити переваги та недоліки в 

діяльності ЗЗСО за кожним із таких показників: управлінська компетентність 

керівництва, стратегія розвитку закладу (місія, мета та задачі) та програма її 

реалізації, професійно-педагогічна компетентність педагогічного колективу, 

наявність та створення можливостей і ресурсів для досягнення заявлених 

цілей, освітня траєкторія учнів, психологічний клімат, соціалізація учнів 

тощо. Аудит повинен мати стандарти, які забезпечують єдність критеріїв для 

вираження оцінних суджень аудиторів. 

У педагогічній теорії та практиці розрізняють внутрішній і зовнішній 

аудит. Внутрішній аудит або педагогічний аудит проводиться самим 

закладом осаіти для своїх внутрішніх цілей у межах педагогічного контролю 

якості освіти. Зовнішній (незалежний) аудит або інституційний аудит 

проводиться на основі договору цивільно-правового характеру з доручення 

державного (муніципального) органу управління освіти чи за замовленням 

закладу освіти. 

До особливостей педагогічного аудиту відносимо такі його ознаки, як: 

 під час його здійснення використовуються традиційні та інноваційні 

методи контролю й інспектування; 

 відзначаються виявлені порушення (недоліки), причини їх виникнення, 

а найголовніше – накреслюються можливі управлінські рішення; 

 точність оцінного судження ґрунтується тільки на фактах 

(аудиторських доказах), які дозволяють аудитору робити висновки й 

виражати свою думку лише в межах нормативних документів.  

Незважаючи на очевидні переваги, існують суб’єктивні та об’єктивні 

недоліки педагогічного аудиту. До них можна віднести: 1) стереотипи 
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мислення як працівників управлінь освіти, так і керівників ЗЗСО; 

2) адміністрація закладів освіти не завжди чітко окреслює коло проблем, які 

виникли в середині організації, та вважає зовнішню оцінку діяльності 

закладів освіти зайвою; 3) професіоналізм самих аудиторів; 4) опанування 

технологіями аудиту, що впроваджуються в механізми контролю й 

оцінювання якості освіти, яку розглядають як об’єкт дослідження та 

постійного вдосконалення. 

Отже, важливою четвертою педагогічною умовою розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО в процесі магістерської підготовки ми вбачаємо 

запровадження педагогічного аудиту в діяльність ЗВО. 

На наш погляд, запровадження педагогічного аудиту до процесу 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО під час його навчання в 

магістратурі забезпечить: 

 розвиток професійної компетентності та професійної поведінки 

майбутнього керівника: опанування технологією педагогічного аудиту, 

навичками конструювання вимірювального інструментарію та комп’ютерною 

обробкою результатів; чітке наслідування стандартизованим процедурам, 

стандартам підготовки вимірювального інструментарію та обробки 

результатів дослідження; пошук адекватних для даної організації 

управлінських дій за результатами педагогічного аудиту; обов’язкове 

наслідування етичним нормам спілкування та поведінки, створення 

атмосфери співпраці й мотивування на вирішення проблем; 

 розвиток професійних якостей, а саме: професійного скептицизму. 

Фахівець повинен критично оцінювати свою діяльність, як і значення 

отриманих для оцінного судження доказів. Будь-яке невиправдане 

узагальнення, помилкове припущення, безпідставне критичне зауваження 

абсолютно неприпустиме в педагогічному аудиті якості освіти; 

 якість підготовки майбутнього керівника ЗЗСО у вищій школі. 

Таким чином, здійснено обґрунтування педагогічних умов реалізації 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК 
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майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. Вважаємо 

за доречне в наступному підрозділі 4.3 деталізувати особливості 

використаного в науковому дослідженні критеріально-оцінного 

інструментарію визначення рівня розвитку досліджуваного феномену. 

 

4.3. Критеріально-оцінний інструментарій визначення рівня 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти  

 

В умовах стрімких соціально-економічних змін розвиток 

інноваційної культури як здатності до створення, розвитку й реалізації 

новацій, визначено одним зі стратегічних напрямів інноваційної політики в 

Україні. Значення ІК керівника ЗЗСО зростає при переході від 

індустріальної економіки до економіки знань. У свою чергу, інноваційна 

культура керівника, що забезпечує стабільне функціонування й ефективну 

роботу закладів освіти на ринку освітніх послуг, є основним фактором 

диверсифікації людського капіталу. За таких умов необхідним є 

формування й розвиток у менеджерів освітньої галузі стійкої традиції 

схвально сприймати нове, здатність і готовність комплексно його 

використовувати в інтересах підвищення якості освіти. Отже, особливої 

актуальності набуває питання про визначення науково-обґрунтованих 

критеріїв і показників оцінювання рівня розвитку ІК майбутніх керівників 

ЗЗСО освіти в процесі магістерської підготовки. 

Отже, розглянемо сутність понять «критерій» і «показник». 

У довідковій літературі зазначається, що критерій – це «ознака, завдяки 

якій відбувається оцінка, визначення або класифікація явища чи процесу» 

(Семенова, 2006, с. 172); «ознаки, підстави для оцінювання, взяті за основу 

класифікації» (Бусел, 2005, с. 588). 

На думку А. Семенової, поняття «критерій» є найзагальніша сутнісна 

ознака, за допомогою якої відбувається оцінка, порівняння реальних 
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педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна сформованість та 

визначеність критерію виражається конкретними показниками, які 

характеризуються, у свою чергу, низкою ознак (Семенова, 2007). О. Локшина 

вважає, що критерієм є набір якісних характеристик, які використовують як 

інструмент оцінювання процесу виконання або його продукту (Локшина, 

2006, с. 217). С. Овчаров стверджує, що критерій хоч і є мірилом 

ефективності, проте ще не є її оцінкою. Він є основою, що дає підстави 

оцінити успішність навчального процесу (Овчаров, 2004, с. 108). Н. Алєксєєв 

(Алексеев, 2005, с. 52–53) вважає, що поняття «критерій» є мірилом якості 

різних процесів або об’єктів.  

Отже, критерій є ознакою, що віддзеркалює основні характеристики 

будь-якого явища, процесу або діяльності, та на підставі якої проводиться їх 

оцінка, визначення або класифікація.  

Критерії задають спрямованість організаційно-методичних заходів, а 

також установлюють межі можливого для вибору якості та масштабу дій 

керівника (Гончаренко, 1997).  

Доцільними вважаємо вимоги щодо вибору критеріїв, які 

запропоновані В. Ашумовим (2010), Л. Петриченко (2014), П. Яременком 

(2011), а саме: 

 число критеріїв повинно бути невеликим за кількістю, але достатнім 

для визначення рівня реалізації основних управлінських функцій;  

 система критеріїв має відображати діяльність керівництва з реалізації 

функцій, тобто бути об’єктивною; 

 кожен окремий критерій повинен бути сформульований чітко, 

допускати як якісну, так і кількісну характеристику.  

У науковому доробку з теорії управління зазначено, що саме на основі 

критеріїв здійснюють порівняльну оцінку можливих моделей, альтернатив, 

варіантів технології управління й вибір із них найбільш ефективного. 

Специфіка об’єкта управління дозволяє визначити число критеріїв і їх зміст. 

По-перше, критерії повинні направляти діяльність керівників на всебічну та 
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цілісну реалізацію завдань, максимально використовувати можливі резерви, 

тобто критерії є найважливішим показником досягнення цілей 

удосконалення управління. По-друге, критерії дозволяють конкретизувати й 

доповнювати саме формулювання цілей. По-третє, зміст критеріїв 

ефективного управління дозволяє заздалегідь прогнозувати способи 

об’єктивізації результатів, що, у свою чергу, допомагає ставити реальні, 

вимірні цілі (Азарова, Мороз, Лесько, Романець, 2014).  

Для якісної чи кількісної характеристики сформованості того або 

іншого критерію використовують певні показники (Калінін, 2007, с. 65). 

Академічний словник української мови, подає такі визначення 

показника: 1) свідчення, доказ, ознака чого-небудь; 2) наочні дані про 

результати якоїсь роботи, якогось процесу; 3) дані про досягнення в чому-

небудь; 4) дані, які свідчать про кількість чого-небудь. А. Семенова 

наголошує, що показники фіксують певний стан або рівень розвитку 

критерію. Вчена під поняттям показник розуміє явище або подію, за якими 

можна судити про динаміку певного процесу (Семенова, 2007, с. 68). 

Поділяємо думку Г. Цвєткової та Е. Панасенко про те, що показники 

досліджуваного феномену повинні відбивати такі особливості: 

 відповідати основним завданням і запланованим результатам 

експерименту; 

 дозволяти змістовно інтерпретувати зміни, які відбуваються в процесі 

експерименту; 

 взаємодоповнювати та не заперечувати один одному (Цвєткова, 

Панасенко, 2019). 

Так, І. Блощинський (Блощинський, 2016) під час розробки критеріїв і 

показників рекомендує враховувати такі обставини: 

 розробка критеріїв і показників має виходити з мети дослідження; 

 сформовані критерії мають відображати ознаки, притаманні предмету, 

який вивчається, незалежно від волі та свідомості суб’єктів; 

 ознаки повинні бути сталими, вони мають повторюватися та 
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відображати сутність явища; 

 система взаємопов’язаних ознак має розкривати основний зміст 

критеріїв. 

Визначаючи конкретні критерії розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО 

у процесі магістерської підготовки, ми орієнтувалися на нормативно-правову 

базу з розвитку інновацій, інноваційної діяльності, інноваційної системи, 

модернізації освітянської галузі, досягнення психолого-педагогічної науки, 

інноваційної педагогіки й освітнього менеджменту та сучасне соціальне 

замовлення щодо менеджера освіти. 

Зауважимо, що для визначення й наповнення змістом критеріїв, 

показників і рівнів ІК майбутніх керівників ЗЗСО доцільним є проведення 

аналізу нормативно-правових передумов її формування й розвитку. 

Існування правового поля, що регламентує, з одного боку, інноваційну 

професійно-педагогічну діяльність, а з іншого – систему професійного навчання 

майбутніх керівників освітньої галузі, виступає провідною засадою їх ефективної 

управлінської діяльності. На думку Ю. Борох, нормотворча діяльність 

міжнародної спільноти у сфері розробки базових засад державної інноваційної 

політики відіграє важливу роль для поширення основоположних принципів 

формування інноваційної культури в місцевому та глобальному вимірах і 

виступає макрорівнем відповідного правового поля (Борох, 2016, с. 54). 

З огляду на предмет нашого дослідження, корисною є аналітична 

доповідь «Глобальний індекс інновацій 2014 р. Людський фактор у 

інноваційному процесі» (Dutta, Lanvin, Wunsch-Vincent, 2014), у якій 

зазначено, що фундаментальною рушійною силою будь-якого інноваційного 

процесу є людський фактор. Саме людський інноваційний потенціал є однією 

з причин, за якими країни-лідери в галузі інновацій очолюють рейтинги вже 

кілька років поспіль (Dutta, Lanvin, Wunsch-Vincent, 2014). 

Комісією Євросоюзу був розроблений Меморандум про інновації 

(Green Paper, 1996) та План європейського інноваційного розвитку (The First 

Action, 1997), в яких виокремлено основні підходи щодо формування 
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інноваційної культури та, з метою стимулювання її розвитку, передбачено 

створення відповідної інноваційної інфраструктури. 

Відповідно до європейського правового поля в Україні запроваджено 

низку документів щодо регулювання інноваційної діяльності та розвитку 

інноваційної культури серед громадського загалу, а саме, розроблено 

«Українську інноваційну доктрину» (Молодцов, 2008, с. 34), передбачено 

створення кластеру «Інноваційна культура українців» на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Реалізація, 2009) та 

ухвалено низку важливих законодавчих актів: Закон України «Про 

інноваційну діяльність» (2002); Закон України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» (2011); Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Концепція розвитку національної інноваційної системи» 

(Концепція розвитку, 2009); Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Концепції реформування державної політики в інноваційній 

сфері» (Концепція реформування, 2012) та ін. У 2010 році Постановою 

Верховної Ради України було рекомендовано проведення парламентських 

слухань з питань «Стратегії інноваційного розвитку в Україні на 2010–2020 

роки в умовах глобалізаційних викликів» та розроблено відповідний 

проект (Стратегія інноваційного, 2010). 

Так, у Концепції розвитку національної інноваційної системи (від 

17 червня 2009 р.) передбачено: формування позитивного ставлення до 

інновацій у суспільстві шляхом популяризації інноваційної діяльності через 

засоби масової інформації; упровадження навчальних програм, спрямованих 

на виховання в дітей та молоді творчого мислення й позитивного ставлення 

до інновацій (Концепція розвитку, 2009). 

Реалізація Концепції реформування державної політики в інноваційній 

сфері (від 10 вересня 2012 р.) спричиняє вдосконалення законодавства в 

інноваційній сфері з метою створення умов для впровадження інновацій, 

формування інноваційної культури (Концепція реформування, 2012). 
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Наголосимо, що означеною Концепцією визначено інструментарій 

формування інноваційної культури шляхом створення цілісної системи 

безперервної освіти з урахуванням кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності; оновлення навчальних програм, планів із метою формування 

інноваційного мислення, розвитку творчого потенціалу та позитивного 

ставлення фахівців до інновацій; підвищення кваліфікації керівників щодо 

формування й реалізації державної інноваційної політики, інноваційного 

менеджменту; забезпечення підготовки, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації фахівців із питань інноваційного менеджменту (Концепція 

реформування, 2012). 

Констатуємо, що Закон України «Про пріоритетні напрямки 

інноваційної діяльності» визначає інноваційну культуру суспільства як 

складову інноваційного потенціалу, що демонструє рівень підготовки 

(освітньої, загальнокультурної, соціально-психологічної тощо) особистості й 

суспільства в цілому до сприйняття та творчої імплементації в життя ідеї 

розвитку економіки країни на інноваційних засадах (Закон України «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 2011). 

Безперечним є те, що сучасний керівник ЗЗСО має забезпечити 

повноцінну реалізацію концепції «Нова українська школа» (НУШ), 

пріоритетами якої є: запровадження навчальних програм на основі нового 

Державного стандарту початкової освіти; удосконалення навичок учителів 

початкової школи та запровадження нової системи підготовки та професійного 

розвитку педагогічних працівників; зміна фінансування системи підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників для забезпечення свободи вибору місця й 

форм професійного розвитку; формування мережі профільних і опорних шкіл; 

забезпечення різноманітності форм здобуття освіти; створення найкращих 

практик з управління у сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад; 

розвиток інституційної спроможності закладу загальної середньої освіти та його 

академічної автономії; отримання фінансової автономії закладами середньої 

освіти; запровадження інструментарію моніторингового дослідження якості 
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освіти; участь у міжнародних моніторингових дослідженнях якості освіти; 

створення нового освітнього середовища; наскрізне застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі й управлінні 

закладами освіти шляхом переходу від одноразових проєктів до системного 

процесу, що суттєво розширить можливості педагога, оптимізує управлінські 

процеси, сформує в учня важливі для нашого сторіччя технологічні 

компетентності тощо.  

З огляду на масштабність і складність завдань щодо НУШ, розвиток ІК 

керівника ЗЗСО має стати пріоритетним напрямом модернізації системи 

освіти (Концепція «Нова українська школа», 2016). 

Для визначення критеріїв і показників ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

важливим документом є стандарт ISO:9001:2015, який висуває єдині вимоги до 

управління організацією з точки зору забезпечення якості її діяльності. У 

стандарті закладений процесний підхід, а відтак, його структура відбиває 

замкнутий управлінський цикл і зумовлює саморозвиток системи шляхом 

забезпечення необхідними ресурсами, управління ними та реалізації 

можливостей для поліпшення діяльності. Стандарт передбачає впровадження 

концепції ризикоорієнтованого мислення, введення вимог до управління 

змінами, посилення уваги щодо менеджменту знань, зміщення акценту на 

організаційний контекст. Важливим аспектом стандарту є лідерство керівника, 

оскільки великі системні проєкти (приміром, такі, як НУШ) не можуть бути 

успішно реалізовані без активної участі першої особи, яка має сприяти 

повноцінному використанню творчого потенціалу персоналу (Національний 

стандарт, 2016).  

На необхідність розвитку інноваційної культури керівника вказує 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки», яка 

торкається безпосередньо новацій у освітньому процесі. В означеному 

документі зазначено, що сталий розвиток інноваційного суспільства, економіки 

не може відбуватися без послідовного запровадження передових науково-

педагогічних технологій, ефективних раціональних підходів до організації 
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інноваційної освітньої діяльності, зокрема й підтримки інноваційної діяльності 

педагогічних та керівних кадрів країни. 

Реалізація закладами загальної середньої освіти окресленого завдання 

забезпечується здійсненням керівником інноваційної управлінської 

діяльності, що ґрунтується місцем освіти в розвитку держави, визнанням 

особистості як найбільшої цінності та суспільно-політичними змінами. Отже, 

сучасному ЗЗСО потрібен директор-менеджер, місією якого є інноваційний 

менеджмент, генерування й імплементація нових ідей та освітніх ініціатив.  

Керівник закладу загальної середньої освіти як менеджер 

інноваційного розвитку забезпечує створення умов для розгортання 

нoваторських прoцесів, iнтелектуальної та дoслідницької дiяльності як 

окремих педагогів, так і колективу в цілому, якісно новий рівень діяльності 

школи шляхом створення й упровадження інновацій у практику навчання, 

виховання, освіти та управління (Національна стратегія, 2013). 

У Законі України «Про освіту» (2017) наголошується, що розв’язання 

стратегічних освітніх завдань залежить від якісного управління закладами 

освіти, компетентності та здібностей їх керівників, а також від володіння 

ними змістом, методами й формами ефективного менеджменту. Нові 

економічні й соціокультурні умови діяльності закладів середньої освіти 

спричиняють необхідність пошуку ефективних організаційних форм 

управління нововведеннями. Отже, інновації у сфері управління освітою 

виступають підґрунтям кардинальних змін і важливою передумовою для 

започаткування інноваційних процесів у системі освіти. Це, у свою чергу, 

спричинило нове соціальне замовлення на підготовку керівників ЗЗСО з 

високим рівнем сформованості інноваційної культури. 

У контексті управлінської діяльності інноваційна культура 

визначається як сукупність цінностей, знань, умінь, відносин і норм 

поведінки керівника, його компетентності щодо сутності освітніх інновацій, 

створення механізму інтеграції та координації діяльності педагогічного 

колективу в процесі розробки й упровадження нововведень. 
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Питанням критеріальної бази визначення рівня сформованості 

інноваційної культури фахівців присвячені дослідження О. Афанасьєвої, 

Л. Борисової, О. Ігнатович, А. Кальянова, О. Козлової, Р. Миленкової, 

О. Мирошниченко, С. Сидорова, Л. Холодкової, І. Циркун, Л. Штефан та ін. 

Так, Л. Штефан у якості критеріїв сформованості інноваційної 

культури майбутніх інженерів-педагогів обрала структурні складові 

інноваційної культури, а саме: спрямованість на інноваційну діяльність, 

інноваційну компетентність та інноваційну активність. До показників 

критерію «спрямованість інженера-педагога на інноваційну діяльність» 

дослідницею було віднесено: професійний інтерес до інноваційної діяльності, 

професійну потребу в інноваційній діяльності та професійне самовизначення 

в умовах інноваційної діяльності. Показниками критерію «інноваційна 

компетентність майбутніх інженерів-педагогів» визначено такі: когнітивний, 

операціональний та особистісний. Критерій «інноваційна активність 

майбутніх інженерів-педагогів» розкривався показниками: сприйнятливість 

до інновацій; інтенсивність інноваційної діяльності; своєчасність 

застосування інновацій (Штефан, 2015, с. 20-24). 

У дослідженні О. Козлової та Р. Миленкової (Козлова, Миленкова, 

2007, с. 78–82) критеріальна база для дослідження рівня сформованості 

інноваційної культури фахівців банківської справи розглянуто з позицій 

системності. У дослідженні науковці визначають показники сформованості 

інноваційної культури фахівців банківської справи такі, як ціннісні 

орієнтації, креативний потенціал, технолого-інформаційна підготовка до 

інноваційної діяльності, кожен із них розкривається критеріями. Так, 

показник «ціннісні орієнтації» має такі критерії: інноваційні цінності, 

загальна культура, професійне самовдосконалення; показник «творчий 

потенціал» визначається такими критеріями, як креативність, готовність до 

змін, сприйнятливість до нововведень. Відповідно для критерію технолого-

інформаційної підготовки авторами визначено такі показники, як володіння 
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інформаційними технологіями, технологіями інноваційного вирішення 

проблемних завдань та технологіями впровадження інновацій. 

О. Ігнатович досліджувала розвиток фахової інноваційної культури 

педагогічних працівників (Ігнатович, 2009). Учена обґрунтовує фахову й 

інноваційну компетентності, інноваційну спрямованість особистості, 

готовність до інноваційної діяльності, інноваційну активність та інноваційну 

сприйнятливість. Крім того, О. Ігнатович запропонувала методику 

визначення досліджуваних параметрів інноваційної культури педагогічних 

працівників, їх загальних показників, рівнів розвитку окремих компонентів 

фахової інноваційної культури, та на основі отриманих даних вибудувати 

індивідуальний графічний профіль фахової інноваційної культури окремого 

педагогічного працівника. 

На думку Л. Холодкової, критеріями оцінки інноваційної культури 

фахівця мають бути компетентність, ініціатива, творчість, саморегуляція, 

унікальний склад розуму, інверсійність (Холодкова, 2005б). 

О. Афанасьєва та Л. Борисова виокремлюють показники сформованості 

інноваційної культури з позицій визначення особистісних якостей. До 

показників інноваційної особистості науковці відносять такі: 

загальнокультурні (громадянськість, духовність, ерудиція); професійні 

(знання з предмета, технологічна та психологічна культура) та особистісні 

якості (ставлення до здобувачів освіти та до себе як до суб’єктів, які 

розвиваються; культура людської взаємодії) (Афанасьєва, Борисова, 2004).  

І. Циркун, досліджуючи інноваційну культуру студента педагогічного 

ЗВО, виокремлює такі її рівні: докультурний, формально-культурний, початкової 

організації культури, нормативно-культурний, культурної самоорганізації та 

прокультурний. Підґрунтям для їх визначення стали суб’єктивні властивості 

особистості, адекватні оптимальному вирішенню інноваційних проблем і 

розвиненості її інтегративних потенціалів: аксіологічного, акмеологічного, 

проєктивного, управлінського та інноваційного (Цыркун, 1998). 
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Розглядаючи інноваційну діяльність та її вплив на процес розвитку 

професійної культури викладачів спеціальних дисциплін професійно-

технічних навчальних закладів, М. Михнюк зазначає, що інноваційний 

розвиток особистості викладача спеціальних дисциплін характеризується 

такими критеріями: 

 новизна, що дає змогу визначити рівень новизни педагогічного або 

виробничого досвіду; 

 оптимальність, що визначає величину затрачених зусиль суб’єктами 

освітнього процесу й засобів для досягнення високих результатів завдяки 

інноваціям; 

 творче застосування інновацій, сутність якого полягає у творчому підході 

до оцінювання інновацій, широкого їх застосування; 

 актуальність – відповідність досвіду найважливішим проблемам навчання 

й виховання; 

 стабільність – використання інноваційного досвіду іншими педагогами 

впродовж тривалого часу; 

 раціональність – досягнення високих результатів у діяльності викладача 

завдяки інтенсифікації розумових зусиль, засобів і оптимального 

використання часу; 

 перспективність – можливість творчого наслідування інноваційного 

досвіду іншими педагогами; 

 результативність і ефективність застосування нових способів, методів, 

технологій навчання й виховання, що сприяють стійкості позитивних 

результатів у професійній підготовці майбутніх будівельників 

(Михнюк, 2014). 

О. Гончарова, досліджуючи процес формування інноваційної 

культури вчителя в межах глобалізації освітніх процесів, вважає, що 

сформована на належному рівні інноваційна культура вчителя 

характеризується такими показниками: професійна підготовленість, 
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професійний досвід, мотивація щодо впровадження нововведень у освітній 

процес, розвинені дослідницькі вміння. Дослідниця зазначає, що 

інноваційна культура представлена єдністю трьох актуалізованих у процесі 

педагогічної взаємодії потенційних можливостей до: виявлення нової 

інформації; адекватної оцінки нового явища; продуктивної інноваційної 

діяльності (Гончарова, 2012, с. 283-285). 

Для визначення критеріального апарату дослідження цінним є науковий 

доробок І. Бец, яка розвиток інноваційної культури педагога розглядає в його 

готовності до інноваційної діяльності. Вчена стверджує, що готовність педагога 

до інноваційної діяльності визначають за такими показниками: 

1) усвідомлення потреби застосування педагогічних інновацій у 

власній педагогічній діяльності; 

2) володіння інформацією про новітні педагогічні технології, 

новаторські методів роботи; 

3) налаштованість на розроблення власних креативних завдань, форм 

роботи, експериментальну діяльність; 

4) готовність долати труднощі, пов’язаних зі змістом та організацією 

інноваційної діяльності; 

5) володіння практичними навичками використання педагогічних 

інновацій і розроблення нових. 

Поділяємо думку І. Бец про те, що ці показники виявляють себе не 

ізольовано, а в різноманітних комбінаціях. Так, потреба в нововведеннях 

активізує інтерес до найновіших знань у певній галузі, а успішність власної 

інноваційної педагогічної діяльності дозволяє долати труднощі, знаходити 

нові способи діяльності, відстоювати новаторські підходи перед тими, хто 

поки що не готовий до їх сприйняття. 

На основі співвідношення й міри вияву означених показників виокремлено 

інтуїтивний, репродуктивний, пошуковий, творчий (продуктивний) рівні 

сформованості готовності до педагогічних інновацій (Бец, 2015, с. 54). 
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Дотичними до нашого дослідження є наукові розвідки С. Загороднього 

щодо розвитку в керівників ЗЗСО інноваційної компетентності в системі 

післядипломної освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури 

й узагальнення особистого досвіду управлінської діяльності, науковець 

виокремлює чотири критерії розвитку інноваційної компетентності 

керівників ЗВО: мотиваційний, когнітивний, конативний, рефлексивний, які 

уточнюються показниками.  

Так, мотиваційний критерій інноваційної компетентності характеризує 

спрямованість керівника ЗВО на освоєння й упровадження педагогічних 

інновацій. Він розкривається такими показниками: сформованість 

інноваційного світосприйняття та інтересу до інноваційного проєктування; 

сприйнятливість до педагогічних інновацій, наявність потреби в їх освоєнні й 

упровадженні; сформованість мотивації до інноваційної модернізації діяльності 

закладу освіти; сформованість ціннісного ставлення до інноваційної діяльності; 

сформованість мотиву самовдосконалення інноваційної діяльності. 

Когнітивний критерій інноваційної компетентності керівника визначається 

володінням комплексом знань у галузі педагогічної інноватики та цілком 

слушно характеризується такими показниками: знання сучасних інноваційних 

педагогічних технологій та їх особливостей; знання основ менеджменту 

освітніх інновацій; знання принципів, методів і прийомів упровадження 

інновацій у педагогічний процес закладу освіти; знання критеріїв оцінки 

ефективності педагогічних інновацій; знання організаційних основ і 

нормативної бази інноваційної діяльності в загальноосвітньому закладі. 

Конативний критерій інноваційної компетентності керівника ЗВО відображає 

володіння комплексом умінь, необхідних для успішного здійснення 

інноваційної діяльності. На думку дослідника, його показниками є 

сформованість: діагностичних умінь, що проявляються в способах збору та 

аналізу інформації про наявний стан об’єкта, який потребує інноваційних змін; 

проєктувальних умінь, спрямованих на створення стратегічного й оперативного 

плану впровадження інновацій у власну управлінську діяльність та 



325 
 

педагогічний процес закладу освіти, розробку нових педагогічних систем, 

процесів, технологій; конструктивних умінь, необхідних для деталізації 

розробленого проєкту на рівні його реалізації конкретними учасниками в 

умовах конкретного закладу освіти: комунікативних умінь, що визначають 

здатність керівника переконувати, аргументувати, доводити переваги нових 

способів діяльності, емоційно захоплювати колектив творчими ідеями; 

організаторських умінь, які проявляються в налагодженні взаємодії суб’єктів 

інноваційного процесу, мобілізації колег на вирішення актуальних завдань 

оновлення діяльності закладу освіти. Рефлексивний критерій інноваційної 

компетентності керівника ЗВО характеризується сформованістю здатності до 

аналізу й оцінки педагогічних нововведень, усвідомлення причин їх успіхів і 

невдач, корегування власної інноваційної діяльності. Його показниками 

С. Загородній (2017) визначив здатність до самоаналізу й адекватної оцінки 

власного інноваційного потенціалу; здатність визначати педагогічні проблеми з 

метою вибору й упровадження відповідних інноваційних технологій; уміння 

здійснювати моніторинг інноваційної діяльності; уміння прогнозувати 

ефективність педагогічних нововведень; здатність до особистісно-професійного 

самовдосконалення в галузі педагогічної інноватики. 

Ми погоджуємося з точкою зору науковця, що виокремлені критерії та 

показники дають змогу здійснювати моніторинг і корегувати рівень розвитку 

ІК керівників ЗЗСО у процесі їхньої підготовки в системі післядипломної 

освіти (Загородній, 2017, с. 49-51). 

Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що в сучасному 

суспільстві вже сформовано досить стійкий запит не тільки на озброєну 

знаннями, уміннями, навичками, але й на компетентну, креативну особистість 

керівника закладу загальної середньої освіти з активною громадянською 

позицією. Тому важливим результатом його підготовки, окрім глибоких 

теоретичних знань, умінь, навичок, компетентностей, є розвиток лідерських 

якостей, відповідальність за ухвалені рішення, компетентність у сфері сучасної 

системи управління й адміністрування, менеджменту якості, цивілізаційної 
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комерціалізації знань і технологій, саморозвитку й самоосвіти, що виявляється в 

потребі навчатися впродовж усього життя. Відтак, підготовка майбутніх 

керівників закладів загальної середньої освіти в магістратурі перетворюється на 

процес нарощування та якісного зростання їх інноваційної культури, 

інтегративних якостей особистості, що є результатом синтезу професійно-

теоретичної підготовки, практичного управлінського досвіду та активної 

соціально-педагогічної позиції. 

Отже, оскільки процес розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО є 

складним, комплексним процесом, необхідно вирішити проблему 

розроблення вимірювальних критеріїв і показників для отримання 

об’єктивної, релевантної, консолідованої інформації, яка дозволила б 

інтегрально визначити рівень розвитку цього феномену.  

Як зазначалося в п. 3.3 до структури ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

нами виднесено такі компоненти: пізнавально-практичний, який вміщує 

володіння знаннями фундаментальних основ інноваційної педагогіки, 

інноваційного менеджменту, законодавства України з інноваційної 

діяльності; уміння використовувати інноваційні технології для забезпечення 

якості середньої освіти; здатність до інноваційної діяльності; аксіологічно-

рефлексивний, що передбачає усвідомлення управлінсько-педагогічних 

цінностей, що мають сенс і значення в керівництві сучасним закладом освіти, 

необхідності розвитку інноваційної культури; здатність до самоаналізу, 

саморозвитку інноваційної культури (індекс задоволення розвитком власної 

інноваційної культури, включення інновацій у ціннісну особистісну сферу) та 

креативно-прогностичний, який забезпечує використання інноваційних 

теорій, концепцій ідей і технологій, що виступають у якості управлінсько-

педагогічних цінностей, для ефективного управління закладом середньої 

освіти та прогнозування його подальшого розвитку.  

З огляду на результати контент-аналізу наукових розвідок із досліджуваної 

проблеми, аналізу нормативно-правової бази та відповідно до складових ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, нами виокремлено критерії, показники та рівні 
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розвитку досліджуваного феномену в майбутнього керівника ЗЗСО під час 

магістерської підготовки.  

Перший критерій – когнітивно-функціональний відповідає пізнавально-

практичній складовій ІК майбутнього керівника ЗЗСО та характеризує спосіб 

взаємодії суб’єкта зі знаряддями та предметом праці, а також ступінь його 

готовності до конкретного виду діяльності. Відтак, виділяємо такі показники, 

як знання, уміння, навички, від яких залежить успішне виконання 

професійних функцій керівника ЗЗСО, його управлінську компетентність, 

мотивацію до розвитку інноваційної культури й опануванням змістом освіти.  

Другий критерій – професійно-синергетичний – є інтегральною 

характеристикою свідомості й самосвідомості суб’єкта інноваційної 

культури, морально-світоглядних і етичних передумов діяльності. 

Професійна свідомість є таким видом відбиття дійсності, у якому 

акумулюється вся сукупність алгоритмів, норм, цінностей і мови, 

властивих відокремленому виду професійної діяльності. Означений 

критерій відповідає аксіологічно-рефлексивній складовій ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО. Отже, за професійно-синергетичним критерієм 

визначаємо систему морально-етичних поглядів, цінностей, настанов, 

сформованість професійних якостей, зокрема лідерських, здатність до 

особистісно-професійної трансформації, толерантність до невизначеності, 

рефлексивність, а також загальну спрямованість професійної ідентичності 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, що відображає 

суб’єктивне місце професії та професійної ролі в структурі його 

особистості, значення для нього професії та бачення власної ролі в 

інноваційній і професійній управлінській діяльності. 

Третій критерій – продуктивно-творчий, який відповідає креативно-

прогностичній складовій ІК майбутнього керівника ЗЗСО, передбачає 

створення ним принципово нових інтелектуальних і творчих освітніх 

продуктів та їх реалізацію чи впровадження в навчальний та управлінський 

процес з урахуванням валеологічної складової інноваційної діяльності. 
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Отже, виокремлені критерії дозволяють визначити: 

 володіння основними стратегіями інноваційної діяльності в 

професійній сфері, рівень управлінської компетентності майбутнього 

керівника щодо здійснення інноваційної управлінської діяльності; 

 здатність майбутнього керівника ЗЗСО активно приймати виклики та 

протистояти руйнівним суспільним і освітнім чинникам; 

 стиль професійного мислення, професійний інтерес щодо 

запровадження інновацій; 

 застосування прийомів самопізнання, самоаналізу, рефлексії щодо 

здібностей і можливостей, сильних і слабких сторін власної особистості; 

 уміння майбутнього керівника ЗЗСО орієнтуватися в ситуаціях 

невизначеності, в яких недостатньо інформації та можливий ризик, 

ухвалювати рішення й діяти з урахуванням різноманітних факторів. 

Вважаємо, що саме такий набір професійних компетенцій входить до 

складу ІК майбутнього керівника сучасного ЗЗСО. 

Розгляд поняття «критерій», «показник» у педагогічній теорії та 

практиці управління закладом освіти, зумовлює визначення поняття «рівні» 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО. Вважаємо, що кожному рівню 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО відповідає сукупність певних 

показників – ознак цілісності системи. 

У зазначеному контексті доцільним для нашого дослідження є 

науковий доробок І. Сабатовської (Сабатовська, 2011). 

Учена, вивчаючи професійну культуру, зазначає, що її можна 

розглядати на початковому, вищому й високому рівнях розвитку. Початковий 

рівень, на думку І. Сабатовської, характеризується як інформаційний, 

оскільки ступінь сформованості системи професійних знань і поглядів не 

досить широкий, професійні здібності перебувають у стадії формування, 

ставлення до праці звужене утилітарними факторами. Для вищого рівня, за 

результатами досліджень науковця, характерні широкий професійний 

світогляд, значний обсяг професійних знань, умінь, інтересів, творче 
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розуміння виробничої ситуації як проблемного завдання, та здатності 

розв’язувати його продуктивно, оригінально й ефективно. Високий рівень 

сформованості професійної культури визначається за допомогою двох 

характеристик: загальної (полягає в єдності переконаності в соціальній 

значущості праці та власної професії, розвиненого почуття професійної 

гордості; працьовитості та працездатності; заповзятливості, енергійності й 

ініціативності; готовності ефективно, швидко та якісно вирішувати 

виробничі завдання; вільному володінні нормами наукової організації праці; 

знань теорії управління й основ соціальної психології; організаторських 

здібностей; готовності й зацікавленості в оволодінні основами суміжних 

спеціальностей, у розширенні професійного досвіду), та спеціальної (включає 

якості, які визначені у вузькоспеціальних розділах професіограм). 

С. Загородній, досліджуючи розвиток інноваційної компетентності 

керівників закладів загальної середньої освіти, визначає такі його рівні: 

інтуїтивний, репродуктивний, пошуковий, творчий, які визначаються 

ступенем виявлення критеріїв (Загородній, 2017, с. 49-51). 

Н. Сидоренко, вивчаючи інноваційну культуру вчителя, зазначає, що 

окреслене професійне явище реалізується на двох рівнях: на рівні 

особистості та на рівні фахівця. На рівні особистості інноваційна культура – 

це область духовного життя, що відбиває ціннісну орієнтацію, закріплену в 

мотивах, знаннях, уміннях, навичках, зразках і нормах поведінки й 

забезпечує сприйнятливість до нових ідей, готовність і здатність до 

імплементації інновацій у всі сфери життєдіяльності. На професійному рівні 

інноваційна культура вчителя характеризує високий рівень його педагогічної 

діяльності (Сидоренко, 2014). 

Цілком слушно К. Гораш виокремлює такі рівні інноваційної культури 

педагога, як високий, середній, низький, що визначаються системою 

критеріїв, які оцінюють інноваційну поведінку педагога та її регулятивну 

здібність. Інноваційна поведінка педагога передбачає наявність 

удосконаленої структури моделей і алгоритмів інноваційних дій спрямованих 
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на вирішення педагогічних задач. Регулятивна здібність визначається 

якісними й кількісними показниками реалізації її функцій: трансляційної, 

селекційної, інноваційної. Дослідниця вважає, що на рівень інноваційної 

культури впливають суспільні, економічні, політичні, загальнокультурні та 

інші умови. Розвиток останньої характеризується зміною стабільних і 

гіперактивних періодів, коли відбувається різкий прорив у напрямі 

професійної реалізації особистості педагога (Гораш, 2014). 

Досліджуючи інноваційну діяльність педагога, І. Дичківська наголошує, 

що готовність до окресленого виду діяльності визначає відповідний рівень її 

здійснення педагогом. Отже, вчена вирізняє інтуїтивний, репродуктивний, 

пошуковий, творчий (продуктивний) рівні сформованості готовності до 

педагогічних інновацій (Дичківська, 2004, с. 281).  

До інтуїтивного рівня сформованості готовності до інноваційної 

діяльності, на думку І. Дичківської, належать педагоги, які, через особливості 

мислення та практичної діяльності, вважають інноваційну проблематику 

альтернативою традиційній практиці. Підґрунтям їх діяльності виступає 

емоційна, інтуїтивна налаштованість на сприйняття нового. У них не сформована 

педагогічна рефлексія. 

Репродуктивний рівень сформованості готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності мають педагоги, які добре обізнані з теоретичними 

засадами, змістом, конкретними методиками педагогів-новаторів, часто 

застосовують елементи означених систем у власній педагогічній практиці. Проте 

використання ними інновацій має несистематичний (невпорядкований), 

ситуативний характер. Педагогічна рефлексія в них виражена недостатньо. 

Педагоги, які виявляють пошуковий рівень сформованості готовності 

до інноваційної педагогічної діяльності, намагаються працювати по-новому, 

реалізуючи у власній діяльності відомі практиці технології та методики 

навчально-виховної роботи, та охоче експериментують, не приховують ані 

своїх успіхів, ані помилок, відкриті до дискусії й осмислення педагогічних 

інновацій. 
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Творчий рівень сформованості готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності визначається в педагогів, які творчо ставляться до інноваційної 

діяльності, мають змістовні знання щодо нових наукових (новаторських) 

підходів до навчання й виховання, володіють новітніми технологіями та 

створюють власні. Реалізація творчого потенціалу в інноваційному процесі є 

виступає найважливішим орієнтиром діяльності для багатьох із них. 

Доцільним для обґрунтування рівнів розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО є дослідження Л. Штефан (2015), яка виокремила основні 

критерії, показники та ознаки сформованості інноваційної культури 

майбутніх інженерів-педагогів. Базою для проведення цієї роботи стало 

урахування структурних особливостей інноваційної культури через 

конкретизацію спрямованості цих фахівців на інноваційну діяльність, 

інноваційну компетентність та інноваційну активність. 

З огляду на зазначене вище, нами визначено такі рівні розвитку ІК 

майбутніх керівників ЗЗСО у процесі магістерської підготовки: гармонійний 

(високий), агрегативний (достатній), сумативний (низький). 

Гармонійний (високий) рівень розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

передбачає його високу функціональність в умовах швидкої зміни ідей, знань і 

технологій, здатність ефективно запроваджувати інновації в освітній, виховний і 

управлінський процес в умовах нових суспільно-економічних реалій 

(глобалізації, інформатизації, високих технологій), розвиток на 

загальносуспільному й індивідуальному рівнях високих моральних цінностей, 

переконань, норм поведінки, лідерських якостей, від яких певною мірою 

залежить успішність суспільно-економічного розвитку, високий рівень 

інтелектуальних можливостей, наукового світогляду, володіння методами 

пізнавальної діяльності, мінімізацію асиметрії між матеріальністю й духовністю. 

Агрегативний (достатній) рівень розвитку ІК керівника ЗЗСО 

свідчить, що всі критерії та показники, які її визначають мають тенденцію до 

підвищення рівня виявлення й замість індивідуального характеру їх прояву 

складають певні структуровані системи. 
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Сумативний (низький) рівень розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

є сумою результатів вияву компонентів інноваційної культури в 

перетворювальній діяльності та комунікації менеджера освіти. 

У таблиці (див. Додаток Д) унаочнено співвідношення критеріїв, 

показників і рівнів розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки. 

Отже, нами виокремлено такі рівні розвитку ІК майбутніх керівників 

ЗЗСО: гармонійний (високий), агрегативний (достатній) та сумативний 

(низький), які, у свою чергу, визначаються ступенем прояву критеріїв. 

Когнітивно-функціональний критерій розкривають такі показники, як знання, 

уміння, навички з проблем педагогічної інноватики та освітнього менеджменту, 

управлінська компетентність керівника, його мотивованість до розвитку 

інноваційної культури та опанування змістом програми магістерської підготовки. 

Професійно-синергетичний критерій складається із ціннісних настанов 

майбутнього керівника ЗЗСО, його лідерських якостей, особистої готовності до 

змін, рефлексивності й метапрофесійної ідентичності. Продуктивно-творчий 

критерій виокремлюється шляхом виявлення творчого потенціалу майбутнього 

керівника ЗЗСО, його творчої та дослідницької діяльності, які визначаються 

шляхом анкетування й вивчення освітніх продуктів, які отримані під час його 

практичної підготовки в магістратурі закладу вищої освіти. 

 

Висновки до розділу 4  

 

Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель педагогічної 

системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО та виокремлено такі її блоки: 

теоретико-методологічний, який відображає мету – формування нового типу 

сучасного керівника з високим рівнем професійної компетентності та значною 

долею інтелектуальної складової в людському капіталі індивіда; методологічні 

підходи (системний, герменевтичний, кібернетичний, синергетичний, 

акмеологічний, аксіологічний, праксеологічний), принципи (цільового 

призначення, поліпарадигмальності, культуровідповідності, динамічності та 
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гнучкості, студентоцентризму; різновекторності та нелінійності, вільного 

простору, діджиталізації, ергономічності); чинники (макро-, мезо-, макрорівень) 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО, функції (державотворча; 

стимулювально-мотиваційна; аксіологічна; креативна; когнітивна; світоглядно-

смислова; людинотворча (антропологічна); планетарно-особистісна; соціально-

стратифікуюча; інтегративна) та структурні складові компоненти (пізнавально-

практичний, аксіологічно-рефлексивний та креативно-прогностичний) ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО; конструктивно-методичний блок – забезпечує 

розкриття змісту етапів розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО; на першому 

(мотиваційно-когнітивному) етапі метою є мотивування навчально-пізнавальної 

діяльності, сутність цього етапу передбачає розуміння змісту та значення ІК для 

майбутньої професійної діяльності й бажання оволодіти нею; другий 

(професійно-практичний) етап полягає у формуванні вмінь і навичок ІК 

(розуміння, інтерпретація, застосування на практиці), у змісті етапу закладено 

накопичення знань і досвіду діяльності, тренування відповідних умінь і навичок 

та застосування їх в управлінській діяльності; третій (креативно-діяльнісний) 

етап демонструє можливості використання відомих знань, умінь і навичок для 

конструювання принципово нового способу розв’язання управлінської 

проблеми; четвертий (професійно-релевантний) – формування світоглядних, 

морально-етичних орієнтацій майбутнього керівника ЗЗСО; контрольно-

оцінний блок – висвітлює критерії, показники, рівні й результати розвитку ІК 

майбутніх керівників ЗЗСО в процесі магістерської підготовки. 

Виокремлено критерії розвитку досліджуваного феномену в 

майбутнього керівника ЗЗСО під час магістерської підготовки.  

Перший критерій – когнітивно-функціональний відповідає пізнавально-

практичній складовій ІК майбутнього керівника ЗЗСО та характеризує спосіб 

взаємодії суб’єкта зі знаряддями та предметом праці, а також ступінь його 

готовності до конкретного виду діяльності.  

Другий критерій – професійно-синергетичний – є інтегральною 

характеристикою свідомості й самосвідомості суб’єкта інноваційної культури, 
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морально-світоглядних і етичних передумов діяльності. Означений критерій 

відповідає аксіологічно-рефлексивній складовій ІК майбутнього керівника ЗЗСО.  

Третій критерій – продуктивно-творчий, який відповідає креативно-

прогностичній складовій ІК майбутнього керівника ЗЗСО, передбачає 

створення ним принципово нових інтелектуальних і творчих освітніх 

продуктів та їх реалізацію чи впровадження в навчальний та управлінський 

процес з урахуванням валеологічної складової інноваційної діяльності. 

Обґрунтовано, що розвиток ІК майбутнього керівника ЗЗСО буде більш 

ефективним за таких педагогічних умов: 

 створення системи цілеспрямованого професійного розвитку викладача 

в інформаційно-розвивальному освітньому просторі закладу вищої 

освіти для забезпечення педагогічного керівництва розвитком ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО; 

 створення багаторівневої практичної підготовки майбутнього керівника 

ЗЗСО на засадах взаємодії, співробітництва та співтворчості закладів 

вищої та загальної середньої освіти з використанням можливостей 

віртуального навчання; 

 забезпечення конвертації знань, умінь, навичок і технологій навчання в 

інноваційну управлінську діяльність;  

 запровадження педагогічного аудиту в діяльність закладу вищої освіти. 

З’ясовано, що спроєктована в науковому дослідженні структурно-

функціональна модель педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО у процесі магістерської підготовки характеризується такими ознаками: 

 цілеспрямованість, яка підтверджується тим, що діяльність 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

підпорядкована загальній меті – ефективному формуванню готовності 

майбутнього керівника ЗЗСО до яксної професійної діяльності на ринку 

освітніх послуг в умовах суспільства, що розвивається;  

 неадитивність, що не зводить властивості педагогічної системи 

розвитку досліджуваного феномена до суми властивостей її складових;  
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 структурність як декомпозиція педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки на складові та 

встановлення зв’язків між ними, що дало можливість змоделювати 

досліджуваний процес; 

 ієрархічність, що дозволяє кожну складову педагогічної системи 

розглядати як окрему систему (підсистему) більш високого рівня, приміром, 

контрольно-діагностичний блок моделі досліджуваної системи за своїм змістом є 

підсистемою внутрішнього забезпечення якості освіти у виші в цілому, і те, що 

розвиток ІК вписаний у процес магістерської підготовки у ЗВО;  

 синергійність як цілеспрямованість складових педагогічної системи 

посилювати ефективність її функціонування; 

 комунікативність, яка вказує на існування складної системи комунікацій, 

взаємодії у внутрішньому й зовнішньому середовищі у вигляді ієрархій. Так, 

педагогічна система розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки ґрунтується на необхідності реалізації значного 

потенціалу вищої освіти, приведення її стандартів відповідно до сучасних вимог 

сталого та інноваційного розвитку як стратегічного напряму життєдіяльності 

всіх сфер українського суспільства, що конкретизовано в завданнях і знайшло 

відображення в принципі ергономічності досліджуваного процесу. 

 інтегративність як наявність системоутворювальних, системозберігальних 

факторів. Так, створення креативно-розвивального освітнього простору, 

основними ознаками якого є інтеграція навчання з виконанням професійних 

завдань, упровадження інноваційних методик і технологій навчання 

забезпечило органічну єдність ціннісної орієнтації майбутнього керівника на 

нововведення, яку закріплено в мотивах, знаннях, уміннях і навичках, зразках і 

нормах поведінки та реалізацію принципу вільного простору; 

 адаптивність, що характеризує прагнення педагогічної системи до стану 

стійкої рівноваги, яке передбачає адаптацію параметрів досліджуваної системи 

до мінливих параметрів зовнішнього середовища. Педагогічна система 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО містить критерії, показники, рівні 
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розвитку досліджуваного феномену, які зорієнтовані на сучасне соціальне 

замовлення щодо якості підготовки менеджерів освіти, чинну нормативно-

правову базу модернізації освіти України, позитивні здобутки психолого-

педагогічної науки, інноваційної педагогіки та освітнього менеджменту та 

можуть змінюватися відповідно до перетворень окреслених параметрів; 

 надійність як збереженість проєктних значень параметрів досліджуваної 

системи протягом запланованого періоду. Таким періодом у педагогічній системі 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО є навчання в магістратурі ЗВО. 

 цілісність, оскільки виокремлені такі складові: блоки (теоретико-

методологічний, конструктивно-методичний, контрольно-оцінний) і 

педагогічні умови, взаємопов’язані між собою, несуть відповідне смислове 

навантаження та працюють на досягнення кінцевого результату; 

 відкритість, оскільки структурно-функціональна модель вбудована в 

контекст існуючої системи магістерської підготовки майбутнього керівника 

ЗЗСО як додаткова, але самостійна ланка; 

 прагматичність, оскільки спроєктована модель є засобом 

упорядкування практичних дій викладачів і слухачів магістерської програми, 

спрямованих на розвиток їх інноваційної культури. 

Наступним етапом нашої наукової розвідки є практична реалізація 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки ЗВО. 

Основний зміст четвертого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

(Калініна, Козлов, 2019; Козлов, 2016г; 2016д; 2019е; 2020а; 2020б; Козлов, 

Козлова, 2015а; 2015в; Козлов, Козлова, Бушнєв, 2019а; Козлов, Мармаза, 2019; 

Козлов, Петренко, Козлова, 2016; Козлов, Піючевська, 2016; Козлова, 

Кононенко, Пшенична, Бруєва, Товчигречка, Козлов, 2015а; 2015б; Козлова, 

Сбруєва, Козлов, Лазарєв, 2015; Kozlov, 2019k; 2020a; 2020b; 2020g). 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

5.1. Загальна стратегія та методика проведення дослідно-

експериментальної роботи 

 

Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО, визначення 

педагогічних умов її ефективної реалізації в практиці магістерської 

підготовки зумовило вибір стратегії та методики організації 

експериментального дослідження. 

Мета експериментальної роботи передбачала визначення ефективності 

застосування теоретично обґрунтованої структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО для 

підвищення якості їх магістерської підготовки, у перевірці педагогічних умов 

її реалізації та можливостей систематизації процесу розвитку інноваційної 

культури у ЗВО. Передбачалося, що в моделі акумулюються змістове 

наповнення, форми, методи навчання майбутніх керівників ЗЗСО в 

магістратурі за визначеними етапами. 

Відповідно до концептуальних і теоретичних засад, об’єкта, предмета 

дисертаційного дослідження було визначено мету експериментальної роботи, 

для реалізації якої поставлено низку завдань та обрано методи їх вирішення 

(див. табл. 5.1).   

Дослідження розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО у процесі їх 

магістерської підготовки відбувалося в чотири етапи та тривало в період із 

2015 р. до 2019 р. 
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Таблиця 5.1 

Завдання експериментальної роботи та методи їх вирішення 

Завдання експериментальної роботи Методи вирішення завдань 

Визначення й уточнення основних положень 

методики дослідження; визначення критеріїв, 

показників, які відбивають суттєві 

характеристики інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти 

Метод експертних оцінок 

Вивчення реального стану організації 

магістерської підготовки майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти 

щодо розвитку їхньої інноваційної культури 

Спостереження; сфокусоване інтерв’ю; 

анкетування 

Перевірка ефективності розробленої моделі 

системи розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти та педагогічних умов її 

практичної реалізації в практиці магістерської 

підготовки 

Педагогічний експеримент 

Послідовне й цілеспрямоване створення в 

процесі магістерської підготовки системи 

розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти на основі розробленої 

Дорожньої карти  

Контрольні роботи 

Тестування  

Анкетування «Управлінська компетентність 

керівника» 

Експрес-діагностика соціальних цінностей 

особистості керівника 

Оцінка лідерських якостей 

Оцінка мотивації професійної діяльності 

Діагностична методика «Особистісна 

готовність до змін» 

Діагностична методика «Ваш творчий 

потенціал» 

Оцінка метапрофесійної ідентичності 

Експертна оцінка творчої та дослідно-

пошукової діяльності  

Вивчення результатів управлінської 

практики 

Порівняння, зіставлення, узагальнення 

результатів констатувального й 

формувального експериментів 

Узагальнення практики розвитку 

інноваційної культури майбутнього 

керівника закладів загальної середньої 

освіти для підвищення ефективності їхньої 

магістерської підготовки та сприяння 

поширенню досвіду в інших ЗВО 

Перевірка достовірності отриманих 

результатів 

Методи математичної статистики  

 

Перший етап (2015–2016 рр.) – присвячено вивченню філософської, 

педагогічної, психологічної та літератури з проблеми менеджменту в галузі 

середньої освіти та педагогічної інноватики; визначенню поняттєвого 

апарату, об’єкта, предмета, мети та завдань дослідження.  
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На другому етапі (2016–2017 рр.) – визначено природу, особливості, 

складові ІК майбутнього керівника ЗЗСО, педагогічні умови її розвитку під час 

магістерської підготовки, що дозволило побудувати педагогічну систему цього 

процесу й унаочнити у вигляді структурно-функціональної моделі; критерії, 

показники та рівні розвитку даного феномену; відібрано, розроблено й 

апробовано методики та методи визначення й оцінювання рівня розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки; проведено 

констатувальний педагогічний експеримент, здійснено аналіз отриманих даних.  

Третій етап (2017–2018 рр.) – було впроваджено структурно-

функціональну модель педагогічної системи розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки (формувальний етап 

педагогічного експерименту). 

На четвертому етапі (2018–2019 рр.) – здійснено перевірку 

ефективності впровадження даної моделі; статистичну обробку отриманих 

експериментальних даних (контрольний етап педагогічного експерименту); 

сформульовано висновки. 

Педагогічний експеримент будується на порівнянні результатів 

дослідження в експериментальній та контрольній групах, які знаходять прояв 

у змінах, що відбулись у ході експерименту, за визначеними критеріями та 

встановлюється за допомогою вхідного й вихідного діагностування 

(анкетування, тестування тощо). 

У презентованому педагогічному експерименті брали участь магістранти 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(19 осіб), Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(13 осіб), Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (15 осіб), Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» (47 осіб), Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (30 осіб), 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (18 осіб), Бердянського 

державного педагогічного університету (61 особа). Усього було задіяно 
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203 слухача магістерської програми: 108 чол. склали контрольну групу (КГ) – 

магістранти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» та Бердянського державного педагогічного 

університету, 95 чол. – експериментальну (ЕГ); також було задіяно 94 викладача.  

Невеликий обсяг вибірки експериментального дослідження, 

обумовлений ліцензованим обсягом підготовки та терміном навчання в 

магістратурі, дозволяв відстежувати динаміку навчальних досягнень і 

професійного зростання кожного окремого магістранта, тобто фіксувати 

індивідуальний прогрес кожного майбутнього керівника, виявляти характер і 

чинники його саморозвитку шляхом їх зіставлення з результатами 

попередніх діагностичних зрізів та, за необхідності, коригувати навчальну 

діяльність слухача магістерської програми.  

Обсяг вибірки (кількість магістрантів експериментальної та 

контрольної груп) забезпечував репрезентативність отримуваних даних.  

Склад контрольної та експериментальної груп визначено гніздовою 

вибіркою, коли одиницями дослідження видбиралися об’єкти, що 

представляють собою групи (у нашому випадку – навчальні групи) із 

подальшим вибором слухачів (Добреньков, Кравченко, 2004, с. 106).  

Перший етап дослідження тривав протягом 2015–2016 рр. та завершився 

визначенням поняттєво-категоріального апарату дослідження, концептуальних і 

теоретичних засад феномену інноваційної культури менеджерів та комплексу 

чинників, що забезпечують створення педагогічної системи її розвитку в 

майбутніх керівників ЗЗСО під час їх навчання в магістратурі. Результати цього 

дослідження унаочнено в розділах 1, 2, 3 дисертаційної роботи. 

Другий етап дослідження уможливив побудову моделі педагогічної 

системи розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО, ефективність якої перевірено 

експериментально під час їх магістерської підготовки. Протягом 2016–2017 рр. 

з метою визначення відзнак розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки та набуття ознак системи досліджуваного процесу, 

проведено пілотажне дослідження, яке передбачало перевірку надійності 

http://socio.125mb.com/metodyi-sotsiologicheskogo-issledovaniya.html
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методик і процедур основного дослідження, схеми його організації, 

відпрацювання найбільш оптимальних варіантів діяльності відповідних 

структурних підрозділів закладів вищої освіти щодо забезпечення системи 

розвитку інноваційної культури випускників магістерської програми та 

підготовки менеджерів вишів, викладачів магістратури до розвитку 

інноваційної культури майбутніх керівників – слухачів магістерської програми. 

Протягом пілотажного дослідження здійснено апробацію методики 

діагностика стану сформованості ІК майбутнього керівника ЗЗСО (див. 

Додаток Е). Методичною метою такої апробації було: уточнення, наскільки 

респондентам зрозумілий зміст запитань; визначення оптимальності структури 

опитувальника; виявлення необхідності внесення змін до його змісту або 

побудови тощо. Також визначалося, наскільки обрані методи збирання й 

вимірювання досліджуваних характеристик респондентів відповідають своєму 

призначенню та які є можливості інтерпретації таких даних.  

На етапі пілотажного дослідження також здійснювалася перевірка 

стабільності даних, що збираються й обробляються, їх похідних показників, 

побудова на цій основі індексів, багатомірних шкал та ін., а також 

відпрацьовувалася мікромодель реальної досліджуваної сукупності з 

урахуванням репрезентативності за суттєвими структурними характеристиками 

об’єкта дослідження та умов її функціонування. При цьому було враховано 

рекомендації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, які брали 

участь в експерименті та керівників закладів загальної середньої освіти.  

Під час констатувального експерименту виявлявся відповідний рівень 

розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО, для цього було застосовано 

емпіричні методи та методи математичної статистики, а саме: 

 індивідуальні та групові сфокусовані інтерв’ю зі слухачами 

магістерської програми, керівниками ЗЗСО, науково-педагогічними 

працівниками (НПП), завідувачами кафедр, деканами та їх заступниками; 

 діагностування («Діагностика стану сформованості ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО» (див. Додаток Е), експрес-діагностика соціальних цінностей 
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особистості майбутнього керівника, «Ваш творчий потенціал» (див. Додаток Л), 

мотивація професійної діяльності (див. Додаток Х), рівня рефлексивності 

керівника (див. Додаток Н), оцінювання («Оцінка лідерських якостей» (див. 

Додаток У), умінь керівника щодо творчої та дослідно-пошукової роботи, 

«Особиста готовність до змін» (див. Додаток Ф), соціальної та особистісної 

спрямованості ідентифікації особистості майбутнього керівника із професією, 

та її характер, рівня валеологічної культури керівника (див. Додаток Ц)), 

анкетування («Управлінська компетентність керівника» (див. Додаток Р), 

ставлення керівника до інноваційних процесів (див. Додаток М)), тестування 

(тестові управлінські ситуації інноваційної спрямованості (див. Додаток З)), 

контрольні роботи зі слухачами магістерської програми, опитування 

(результати управлінської практики та задоволеність навчанням у магістратурі); 

 математична обробка результатів. Коефіцієнт надійності для всіх анкет, 

діагностичних методик мав значення від 0,85 до 0,91 (при p < 0,01), що 

доводить їх високу надійність (результати пілотажного дослідження для 

з’ясування валідності та надійності анкет). 

Третій етап дослідження передбачав проведення формувального 

експерименту, на якому безпосередньо в процес магістерської підготовки 

майбутнього керівника ЗЗСО впроваджувалася науково обґрунтована 

структурно-функціональна модель педагогічної системи розвитку ІК. Значна 

увага приділялася створенню відповідних педагогічних умов, що надавало 

процесу розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО під час їх магістерської 

підготовки систематичності й цілеспрямованості.  

Упровадження розробленої структурно-функціональної моделі 

досліджуваного феномену передбачало виконання низки обов’язкових дій: 

 фіксацію даних про перебіг формувального експерименту, що 

відображають зміни об’єктів під впливом системи експериментальних 

умов; 

 виявлення динаміки змін процесів, об’єктів або явищ під час 

проведення експерименту; 
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 оцінку поточних витрат наявних і потенційних особистісних, 

інтелектуальних, матеріальних, технічних та інших ресурсів. 

Технологічне забезпечення системи розвитку ІК майбутніх керівників 

ЗЗСО здійснювалося на основі складання й реалізації Дорожньої карти (див. 

підрозділ 5.2.1). 

Четвертий етап дослідно-експериментальної роботи (контрольний етап 

педагогічного експерименту) – визначення ефективності впровадження 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки – передбачав математичну 

обробку отриманих експериментальних даних. Статична обробка достовірності 

отриманих результатів впровадження моделі здійснювалася за критерієм 2 , 

який оцінює достовірність відмінностей між відсотковими частками цих вибірок. 

Підрахунки значення статистики критерію 2  здійснювалися за такою 

формулою (5.1): 

 

де  – обсяги двох вибірок із двох сукупностей; 

 – кількість об’єктів першої вибірки; 

– кількість об’єктів другої вибірки; 

С – кількість результатів досліджуваних властивостей (Сікорський, 2000). 

З огляду на структуру й масштаби експериментального дослідження, 

крім критерію 
2 , нами було використано дисперсійний аналіз. Метою 

дисперсійного аналізу є перевірка значущості відмінності між середніми за 

допомогою порівняння дисперсій. Дисперсія вимірюваної ознаки 

розкладається на незалежні складові, кожна з яких характеризує вплив 

експериментальних факторів або їх взаємодії. Порівняння таких складових 

дозволило оцінити значущості кожного досліджуваного фактору, а також їх 

комбінації (в експериментальному дослідженні такими факторами були 

виокремлені та обґрунтовані педагогічні умови, систематизація розвитку ІК 

2  
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майбутніх керівників ЗЗСО, запровадження інноваційних форм і методів їх 

підготовки в магістратурі). 

При суттєвості нульової гіпотези (про рівність середніх за декількома 

групами спостережень, вибраних із генеральної сукупності), оцінка 

дисперсії, пов’язаної з внутрішньогруповою мінливістю, має бути близькою 

до оцінки міжгрупової дисперсії. 

Для узагальненні результатів дослідження нами використано такі види 

дисперсій: загальна, міжгрупова та внутрішньогрупова.  

Загальна дисперсія ( ) вимірює варіацію ознаки в усій статистичній 

сукупності під впливом усіх факторів, що викликають цю варіацію, та 

розраховується за формулою (5.2):  

 

Міжгрупова дисперсія ( ) характеризує зміну ознаки, зумовлену 

чинниками, покладеними в основу групування. Таким чином, міжгрупова 

дисперсія є дисперсією локальних середніх. Її розрахунок проводиться за 

формулою (5.3): 

 

де  ‒ локальна середня в кожній групі; 

 – кількість груп у сукупності. 

Внутрішньогрупова дисперсія характеризує випадкову варіацію, тобто 

коливання ознаки, що виникають під впливом неврахованих факторів і 

незалежної від варіації ознаки ‒ фактору, покладеного в основу групування. 

Внутрішньогрупова дисперсія розраховується для кожної однорідної групи (5.4) 
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На підставі внутрішньогрупової дисперсії розраховується середня із 

внутрішньогрупових дисперсій (залишкова)  (5.5): 

 

Ці види дисперсій пов’язані між собою таким відношенням (5.6): 

 

Зазначене співвідношення відбиває правило додавання дисперсій. Отже, 

чим більше величина міжгрупової дисперсії, тим більш якісно проведене 

групування, тим сильніше факторна ознака впливає на загальну варіацію. 

Дисперсійний аналіз є одним з основних методів статистичної оцінки 

результатів експерименту. Перевагою цього методу є те, що він дозволяє 

отримати досить надійні висновки за вибірками невеликої чисельності.  

Досліджуючи варіацію результативної ознаки під впливом одного або 

кількох факторів, за допомогою дисперсійного аналізу можна одержати, крім 

загальних оцінок істотності залежностей, також і оцінку відмінностей у 

величині середніх, що формуються при різних рівнях факторів, та істотності 

взаємодії факторів.  

У дисертаційному дослідженні дисперсійний аналіз застосовувався для 

вивчення залежностей як кількісних, так і якісних ознак, а також при їх 

поєднанні. Це дозволило статистично вивчити вірогідність впливу одного або 

кількох факторів, а також їх дії на результативну ознаку. Отже, за допомогою 

дисперсійного аналізу вирішувалися такі три основні завдання:  

1) загальна оцінка істотності відмінностей між груповими середніми;  

2) оцінка вірогідності взаємодії факторів;  

3) оцінка істотності відмінностей між парами середніх.  

Під час проведення дисперсійного аналізу передбачалося, що 

виконуються такі умови: 

1. Результати спостережень вихідного параметра системи Y є незалежними 

випадковими величинами, що мають нормальний закон розподілу. 
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2. Випадкові помилки спостережень підкоряються нормальному закону 

розподілу.  

3. Вихідні досліджувані фактори xi впливають лише на зміну середніх 

значень, а дисперсія спостережень залишається постійною.  

4. Експерименти з однаковою точністю.  

Перевірка зазначених умов перед проведенням дисперсійного аналізу 

була обов’язковою.  

Принципова схема дисперсійного аналізу включає визначення 

основних джерел варіювання результативної ознаки й визначення обсягів 

варіації (сум квадратів відхилень) за джерелами її утворення; виявлення 

числа ступенів свободи, що відповідають компонентам загальної варіації; 

обчислення дисперсії як відношення відповідних обсягів варіації до їх числа 

ступенів свободи; аналіз співвідношень між дисперсіями; оцінка вірогідності 

різниці між середніми й формулювання висновків. 

Відповідно до принципової схеми дисперсійний аналіз передбачав 

послідовне виконування таких етапів: визначення й розкладання варіації; 

визначення числа ступенів свободи варіації; обчислення дисперсій та їх 

співвідношень ; аналіз дисперсій та їх співвідношень , де 

; оцінка вірогідності різниці між середніми і формулювання 

висновків із перевірки нульової гіпотези. 

Розв’язання задач дисперсійного аналізу ґрунтується на законі 

розкладання (додавання) варіації, відповідно до якого загальна варіація 

(коливання) результативної ознаки поділяється на дві: варіацію, зумовлену дією 

досліджуваного фактору (-ів), і варіацію, викликану дією випадкових причин. 

Для оцінки вірогідності відмінностей між груповими середніми, слід 

визначити міжгрупову та внутрішньогрупову варіації. Якщо міжгрупова 

(факторна) варіація значно перевищує внутрішньогрупову (залишкову) 

варіацію, то фактор впливає на результативну ознаку, істотно змінюючи 

значення групових середніх величин. 
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Для оцінки істотності відмінностей між середніми й формулювання 

висновків із перевірки нульової гіпотези  в 

дисперсійному аналізі використовується своєрідний норматив ‒ F-критерій, 

закон розподілу якого встановив Р. Фішер. Цей критерій є відношенням двох 

дисперсій: факторної, породжуваної дією досліджуваного фактору, та 

залишкової, зумовленої дією випадкових причин (5.7): 

 

Дисперсії є оцінками дисперсії генеральної сукупності. Якщо 

вибірки з дисперсіями зроблені з однієї й тієї самої генеральної 

сукупності, де варіація величин мала випадковий характер, то розбіжність у 

величинах також випадкова. 

Під час обчислення фактичного значення-критерію в чисельнику 

береться більша з дисперсій, тому . Відтак, чим більше критерій , 

тим значнішим є розбіжності між дисперсіями. Якщо , то питання 

про оцінку істотності відмінностей дисперсій знімається. 

Якщо  менше , то відмінності вибіркових дисперсій 

визначається не лише випадковими факторами; вони істотні. Нульову гіпотезу 

 в цьому випадку відхиляють і це є підставою 

стверджувати, що дія фактору на результативну ознаку істотна. Критерій  

дозволяє встановити наявність або відсутність істотних зв’язків між груповими 

середніми в цілому. 

Отримані результати експерименту співставлялися з метою та 

завданнями дослідження. Осмислення й аналітичне опрацювання 

експериментальних даних дозволило сформулювати висновки й розробити 

методичне забезпечення процесу створення системи розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки. 

Підсумовуючи зазначене вище, ми дійшли висновків: 
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1) вибір методів теоретичного й емпіричного дослідження залежить від 

специфіки предмета вивчення, від мети й завдань дослідження, від реальних 

умов і можливостей дослідження;  

2) для всебічного пізнання предмета наукового пошуку й виконання 

окреслених завдань використано комплекс загальнонаукових та емпіричних 

методів дослідження; 

3) основним емпіричним методом педагогічного дослідження було 

обрано експеримент; 

4) для проведення експерименту скомплектовано дві групи: 

експериментальну та контрольну. Порівняння прояву змін у розвитку ІК 

майбутніх керівників ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки зумовить 

визначення результатів експериментальної роботи; 

5) програму експериментальної роботи з розвитку інноваційної 

культури майбутніх керівників ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки 

розроблено таким чином, що вона відображає логіку вирішення проблеми. 

 

5.2. Створення педагогічної системи розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у 

процесі магістерської підготовки на основі розробленої структурно-

функціональної моделі досліджуваного феномену досліджуваного 

феномену 

 

5.2.1. Дорожня карта як візуалізація стратегії створення педагогічної 

системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки  

 

Теоретичний етап дисертаційного дослідження уможливив висновки, що 

здатність керівника до створення, розвитку й реалізації інновацій є важливим 

чинником ефективної діяльності закладу освіти. Відтак, розвиток його 

інноваційної культури є нагальною проблемою, оскільки саме вона дозволяє: 
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 започаткувати й розвивати інноваційну діяльність закладу освіти, що 

забезпечує конкурентоспроможність, довготривале функціонування та 

ефективну роботу закладу на ринку освітніх послуг; 

 забезпечити високий рівень розвитку інноваційних процесів за участю 

персоналу закладу освіти; 

 підтримати прагнення колективу та середовища закладу освіти до 

нових пропозицій, проєктів або ідей, матеріального й духовного 

оновлення, що супроводжується змінами життєдіяльності людей;  

 нарощувати людський потенціал, збільшити частку участі в 

інноваційній діяльності суб’єктів освітнього процесу, сформувати 

позитивні відносини, які складаються протягом усього ланцюжка 

життєвого циклу зародження, формування й комерціалізації інновацій; 

 формувати сприйнятливість до інновацій як стратегії особистості, що 

відбивається в їх імплементації в усіх сферах професійної діяльності; 

 створити механізм ефективного управління організацією. 

Викликає інтерес думка науковців, про те, що інноваційна культура 

поєднує інтелектуальний потенціал і творчий (новаторський) менеджмент. З 

позиції інноватики інноваційна культура вміщує в себе три взаємопов’язані 

елементи: перший елемент – це спосіб функціонування життєдіяльності її 

функціональних ланок; другий елемент – це результат діяльності; а третій – це 

постійне джерело організаційних змін (Захарчин, Любомудрова, 2009). 

Інноваційна культура – це відображення цілісної орієнтації особистості 

керівника на інноваційну діяльність у сукупності певних ідей, настанов, 

цінностей, мотивів, рівня знань, умінь і навичок, дотримання правил поведінки. 

З огляду на сутність та складові ІК майбутнього керівника ЗЗСО, на 

теоретичному етапі дослідження визначено особливості її розвитку в ЗВО, 

педагогічні умови, що зумовлюють спрямування наявних і потенціальних 

ресурсів на ефективне здійснення розвитку ІК у слухачів магістерської 

програми. Це, у свою чергу, унаочнено в структурно-функціональній моделі 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 
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магістерської підготовки (див. рис. 4.1). Саме запровадження розробленої 

моделі в освітній процес підготовки майбутніх керівників ЗЗСО дозволило 

надати процесу розвитку ІК магістрів системного характеру. 

Створенню системи розвитку інноваційної культури сприяла 

розроблена й запроваджена Дорожня карта. 

Поділяємо думку про те, що Дорожня карта – це матриця освітніх 

реформ, яка доводить до певного рівня деталізації заходи, необхідні для 

запровадження реформ, встановлює певні часові межі, але при цьому 

залишає простір для постійного доопрацювання. 

Дорожні карти використовуються як під час стратегічного планування та 

управління розвитком організації, її колективу, так і в процесі формування 

основних напрямів інноваційної діяльності, у тому числі науково-дослідних 

розробок. Дорожні карти дозволяють унаочнити очікувані результати та 

основні етапи планування й реалізації інноваційного проєкту. Вони 

допомагають знизити ризики під час упровадження інноваційного проєкту, а 

також довести його доцільність. 

Розроблення Дорожньої карти створення системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО зумовлено такими чинниками: 

1. Створення Дорожньої карти дає змогу здійснити планування діяльності 

всіх структурних підрозділів закладу вищої освіти та факторів, що чинять вплив 

на якість і результати освітнього процесу. 

2. Дорожня карта включає такі характеристики, як час, що дозволяє 

керівникові пересвідчитися, що заклад освіти буде володіти ресурсами, 

технологіями й документами, необхідними для виконання намічених планів. 

3. Дорожня карта – це сполучна ланка між стратегією розвитку, планом, 

даними про перебіг процесу й управлінським рішенням. 

4. Використання Дорожньої карти дозволяє виявити недоліки в 

стратегічному плануванні та діяльності закладу освіти щодо реалізації 

визначених заходів, що дозволяє здійснювати як поточний, так і проміжний 

контроль, для попередження виникнення можливих проблем у майбутньому. 
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5. Дорожня карта сприяє постановці більш реалістичних цілей, що 

дозволяє на кожному етапі її створення виявити найбільш значимі аспекти, такі 

як реальні потреби суб’єктів освітнього процесу, тенденції та динаміка змін, 

інноваційні процеси тощо.  

6. За проблемно орієнтованого використання Дорожня карта стає 

дороговказом для керівника ЗЗСО завдяки можливості оцінювати проміжні 

результати, своєчасно й адекватно коригувати напрями діяльності. 

7. Застосування Дорожньої карти дозволяє більш раціонально 

використовувати технології та ресурси, якими володіє заклад освіти. 

8. Дорожня карта є ефективним способом роз’яснення колективу 

педагогів, слухачам стратегії та пріоритетів діяльності. Створення Дорожньої 

карти забезпечує активний обмін інформацією між ними.  

У ході дослідження нами було розроблено Дорожню карту створення 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки, яка включає мету, завдання, визначає 

координаторів, виконавців, учасників і поетапне запровадження змісту 

діяльності, визначає очікувані результати, інструментарій, механізми 

реалізації змісту кожного етапу, аудит і коригування діяльності. 

Мета розроблення Дорожньої карти: 

упорядкування взаємодії та забезпечення ефективного функціонування всіх 

компонентів, що чинять вплив на розвиток ІК майбутніх керівників ЗЗСО під 

час магістерської підготовки для досягнення високого рівня якості 

досліджуваного процесу. 

Завдання реалізації Дорожньої карти: 

 мобілізувати учасників освітнього процесу до участі в заходах, що 

сприяють розвиткові ІК майбутніх керівників закладу середньої 

освіти – слухачів магістерської програми; 

 залучити до процесу підготовки майбутніх керівників закладу 

середньої освіти досвідчених і креативних директорів ЗЗСО, педагогів-

новаторів, менеджерів освіти; 
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 запровадити міжнародні стандарти забезпечення якості вищої освіти; 

 створити нові інструменти щодо розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО; 

 розвиток професійних ініціатив слухачів магістерської програми 

(майбутніх керівників ЗЗСО) та сприяння їх реалізації. 

Координатори реалізації та впровадження в практику ЗВО Дорожньої 

карти задля створення педагогічної системи розвитку ІК майбутніх 

керівників закладу середньої освіти – заступник зав. кафедри з наукової 

роботи, провідні викладачі кафедри. 

Виконавці: викладачі, які забезпечують освітній процес у магістратурі, 

співвиконавці – керівники ЗЗСО, менеджери освіти, представники 

громадськості, фахівці служби забезпечення якості освіти ЗВО. 

Учасники: здобувачі ступеня магістра з менеджменту освіти – 

майбутні керівники ЗЗСО. 

Подамо структурні складові розробленої Дорожньої карти створення 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки (див. табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Структурні складові Дорожньої карти 
Зміст діяльності Очікувані 

результати 

Інструментарій Механізм реалізації 

змісту етапу 

Аудит, 

коригування 

діяльності 

Мотиваційно-когнітивний етап  

Визначення 

ступеня 

сформованості 

інноваційної  

культури в 

майбутніх 

керівників 

закладу загальної 

середньої освіти 

– слухачів 

магістерської 

програми 

Оцінювання Діагностична 

анкета 

Анкетування на 

початку й у кінці 

експериментального 

дослідження 

Обговорення 

результатів 

анкетування на 

засіданнях  

випускової 

кафедри 

Реалізація першої 

педагогічної 

умови: створення 

системи  

Готовність 

науково-

педагогічних 

працівників, що  

Внутрішньо- 

кафедральний 

семінар 

«Педагогічне  

Формальна, 

неформальна та 

інформальна освіта 

Діагностування.  

Розроблення 

проєктів та їх 

представлення.   
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Продовження табл. 5.2 

цілеспрямованог

о професійного 

розвитку 

викладача в 

інформаційно-

розвивальному 

освітньому 

просторі ЗВО для  

забезпечення 

педагогічного 

керівництва  

розвитком 

інноваційної 

культури 

майбутнього 

керівника 

закладу середньої 

освіти 

реалізують 

магістерську 

програму, до 

педагогічного 

керівництва 

процесом 

розвитку 

інноваційної  

культури 

майбутніх 

керівників  

закладу 

загальної 

середньої 

освіти 

керівництво 

розвитком 

інноваційної 

культури 

майбутніх 

керівників 

закладу 

загальної  

середньої 

освіти». 

Семінари- 

тренінги.  

Створення 

інформаційно-

розвивального 

простору 

бібліотекою та 

інформаційним 

центром 

 Заключне 

комп’ютерне 

тестування із 

залученням 

фахівців 

служби 

забезпечення 

якості освіти  

ЗВО 

Формування 

знань, умінь, 

навичок 

Набуття 

майбутніми 

керівниками 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти  

управлінської 

компетентності 

Програма 

підготовки 

магістрів – 

майбутніх 

керівників 

закладів 

загальної  

середньої 

освіти 

Аудиторна та 

позааудиторна 

робота 

Контрольні 

роботи. 

Аудит служби 

забезпечення 

якості освіти 

ЗВО 

Спецкурс 

«Інноваційна 

культура 

керівника 

закладу загальної 

середньої освіти» 

Поглиблення й 

розширення 

знань, умінь, 

навичок 

Робоча 

програма 

Аудиторна та 

позааудиторна 

робота 

Опитування.  

Комплексна 

контрольна 

робота 

Мотивування до 

розвитку 

інноваційної 

культури 

майбутніх 

керівників 

закладу загальної 

середньої освіти 

Опанування на 

високому рівні 

теоретико-

педагогічними, 

управлінськими  

знаннями, 

уміння, 

навичками 

Інноваційні 

форми та 

методи 

навчання 

Аудиторна робота Педагогічний 

аудит 

навчально-

пізнавальної 

діяльності  

слухачів 

магістерської 

програми 

Професійно-практичний етап  

Реалізація другої 

педагогічної 

умови: створення 

багаторівневої 

практичної  

Забезпечення  

структурно-

логічної 

послідовності 

вивчення  

Проблемно 

орієнтований 

аналіз змісту 

освіти 

магістрів з  

Поєднання змісту 

теоретичної 

підготовки з 

практикою. 
 

Моніторинг 

змісту 

практичної 

підготовки та 

його реалізації 
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Продовження табл. 5.2 

підготовки 

майбутнього 

керівника ЗЗСО 

на засадах 

взаємодії, 

співробітництва 

та співтворчості 

закладів вищої та 

середньої освіти 

з використанням 

можливостей 

віртуального 

навчання 

теоретичного 

матеріалу та 

змісту освіти, 

який 

відпрацьовується 

на практиці 

менеджменту 

освіти. 

Використання 

ІКТ 

Інноваційні 

форми та 

методи  

проведення 

навчальних 

занять 

Модернізація 

практичної 

підготовки в 

режимі 

віртуального 

навчання засобами 

інноваційних 

комп’ютерних 

технологій 

проведення 

навчальних занять  

шляхом практич-

них тренінгів 

та іншими 

методиками 

практичного 

характеру 

на практиці. 

Обговорення 

результатів на 

засіданнях 

випускової 

кафедри 

Креативно-діяльнісний етап  

Реалізація 

третьої 

педагогічної 

умови: 

забезпечення 

конвертації 

знань, умінь,  

навичок і 

технологій 

навчання в 

інноваційну 

управлінську 

діяльність 

Набуття 

слухачами умінь 

конструювання на 

основі вже 

здобутих умінь і 

навичок 

принципово  

нового способу 

вирішення 

конкретної 

управлінської 

проблеми 

Інноваційні 

форми та 

методи 

навчання 

Освітні 

технології: квест, 

воркшоп, хакатон, 

метод проєктів. 

Позаудиторна 

робота: івент-

менеджмент; 

нетворкінг; 

брендинг, 

тимбілдинг, 

нетворкінг, 

краудфандинг; 

фандрейзинг; 

маркетинг на 

ринку освітніх 

послуг 

Методика «Ваш 

творчий 

потенціал» 

Професійно-релевантний етап  

Реалізація 

четвертої 

педагогічної 

умови – 

запровадження 

педагогічного 

аудиту у 

діяльність 

закладу вищої 

освіти 

Формування 

системи 

морально-етичних 

поглядів, 

цінностей, 

настанов, які 

виражають 

ставлення 

особистості 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної  

середньої освіти 

до професійної 

діяльності, 

Міжнародний 

стандарт ISO 

900:2015 

Концепція 

реалізації 

державної 

політики у 

сфері 

реформування 

загальної 

середньої 

освіти «Нова 

українська 

школа» 

 

Ділові ігри. 

Портфоліо. 

Проблемно-

рефлексивний 

політог 

Методики: 

вивчення 

ціннісних 

орієнтацій; 

діагностика 

рівня сформо-

ваності 

рефлексії.  

«Оцінка 

лідерських 

якостей»; 

«Особистісна 

готовність до 

змін»; 

«Мотивація  
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Продовження табл. 5.2 

 інновацій, колег, 

власне себе та  

визначають його 

професійну 

поведінку 

Інноваційні 

форми та  

методи 

навчання 

 професійної 

діяльності»; 

ділова гра 

«Інновації в 

організації» 

З метою визначення доцільності запровадження Дорожньої карти для 

систематизації розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки було здійснено її експертну оцінку, проведення якої 

ґрунтувалося на дослідженнях українських і зарубіжних науковців 

(Гончаренко, 2010; Иванов, 2008; Касьянова, 2019). 

Метод педагогічної експертизи передбачав таку послідовність дій:  

1. Створення групи експертів. 

2. Визначення мети діяльності означеної групи. 

3. Вибір правил, способів оцінки, статистичної обробки й узагальнення 

інформації. 

4. Визначення критеріїв експертизи. 

5. Здійснення процедури експертизи. 

6. Заповнення відповідного протоколу. 

Отже, першим кроком експертної оцінки розробленої Дорожньої карти 

було формування групи експертів, до складу якої увійшли викладачі 

кафедри, директори ЗЗСО, менеджери освіти й випускники-магістри з 

менеджменту освіти. Загалом, група експертів налічувала 7 осіб. 

Другий крок передбачав визначення мети роботи експертної групи та 

спрямування діяльності експертів на виокремлення переваг і недоліків 

Дорожньої карти. Важливим було визначення експертів стосовно доцільності 

використання розробленої Дорожньої карти у процесі магістерської 

підготовки майбутніх керівників ЗЗСО.  

На третьому етапі експертизи було виокремлено критерії оцінювання 

Дорожньої карти, а саме:  

1. Актуальність – це ступінь відповідності розробленої Дорожньої 

карти соціальному замовленню, потребам закладів вищої та загальної 
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середньої освіти, викладачів випускової кафедри, яка забезпечує 

магістерську підготовку майбутніх керівників ЗЗСО, можливості ліквідації 

істотних недоліків у підготовці нової генерації управлінських кадрів у 

закладах вищої освіти. 

2. Результативність – використання Дорожньої карти дозволяє 

систематизувати процес розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки. 

3. Надійність – якість Дорожньої карти щодо забезпечення 

стабільності в роботі закладу вищої освіти, зокрема у процесі 

магістерської підготовки. 

4. Економічність – застосування Дорожньої карти не вимагає 

додаткового фінансування у підготовці магістрів із менеджменту освіти. 

5. Прогностичність – здатність Дорожньої карти відповідати 

змінюваним соціальним, економічним та університетським вимогам і 

умовам, у яких вона буде реалізуватись у ЗВО. 

6. Демократичність – впровадження Дорожньої карти сприяє 

формуванню сприятливого психо-емоційного мікроклімату в колективі 

учасників освітнього магістерського процесу, забезпечує розвиток їх 

ініціативи, креативності, колегіальності в роботі. 

7. Інноваційність – якість Дорожньої карти орієнтована на вирішення 

найбільш значущих для систематизації проблем щодо розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. 

8. Цілісність – якість Дорожньої карти забезпечує повноту складу, 

взаємозв’язок та узгодженість дій, які є необхідними для досягнення 

поставлених цілей. 

На четвертому кроці визначено метод експертної оцінки, а саме 

виокремлення індивідуальної експертної оцінки з подальшим обрахуванням 

середнього арифметичного отриманих результатів експертизи.  

Експертні оцінки розробленої Дорожньої карти виставлялися за 

кожним виокремленим критерієм, залежно від ступеня його вияву, а саме: 
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0 балів – критерій відсутній; 

1 бал – показник недостатньо виражений; 

2 бали – показник достатньо виражений; 

3 бали – показник виражений оптимально. 

Зведений протокол оцінювання Дорожньої карти для систематизації 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки 

наведено в таблиці 5.3.  

Таблиця 5.3 

Протокол експертизи Дорожньої карти для створення педагогічної 

системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

Критерії оцінювання 

Дорожньої карти 

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 ᾱ 

Актуальність 3 3 3 3 3 3 3 3 

Результативність 2 3 3 2 3 3 2 2,6  

Надійність 3 2 3 3 2 2 3 2,6  

Економічність 3 3 3 3 3 3 3 3 

Прогностичність 2 3 2 3 2 3 2 2,3  

Демократичність 3 3 3 2 3 3 3 2,9  

Інноваційність 3 3 3 3 3 3 3 3 

Цілісність 3 3 2 3 3 3 3 2,9  

Умовні позначення Еn – експерт 1, 2…  

                                  ᾱ – середня оцінка  

Як бачимо з таблиці 5.3, за всіма критеріями розроблена Дорожня карта 

має високі оцінки, отже, підтверджено доцільність її упровадження в освітній 

процес магістерської підготовки майбутніх керівників ЗЗСО. 

Отже, зробимо висновок про те, що запропонована Дорожня карта 

візуалізує стратегію, яка відбиває зв’язок між стратегічними цілями, які 

відображають очікувані результати на кожному етапі діяльності, тактичними 

рішеннями, що виокремлюють зміст, інструментарій, механізм реалізації 

змісту діяльності та функціями контролю (аудит) й коригування діяльності, 

що через загальний елемент часу, тобто етапності дій, забезпечують 

системність розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки. 
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Таким чином, розроблена Дорожня карта підтвердила доцільність 

вибудови досліджуваної педагогічної системи, уможливила знизити ризики її 

реалізації, дозволила наочно уявити очікувані результати, основні етапи 

планування та побудови досліджуваної системи розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. 

 

5.2.2. Мотиваційно-когнітивний етап як стрижневий модуль 

педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки  

 

Відповідно до запропонованої моделі розвиток ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО у процесі магістерської підготовки здійснено за чотирма етапами, а саме: 

мотиваційно-когнітивний, професійно-практичний, креативно-діяльнісний, 

професійно-релевантний. Кожен етап передбачав сукупність дій, що 

забезпечують системність і цілеспрямованість досліджуваного процесу. 

Отже, перший етап – мотиваційно-когнітивний – спрямовано на 

формування мотивації до розвитку інноваційної культури та здійснено процес 

засвоєння теоретико-педагогічних, управлінських знань. На визначеному етапі ІК 

майбутнього керівника представлена сукупністю фактичних знань як 

інформаційної бази освітнього процесу у вигляді уявлень, суджень, теорій. Зміст 

цих знань відбиває сукупність існуючих відомостей про інноваційну культуру 

керівника та висвітлює практичний досвід слухача магістерської програми. 

Першим кроком на шляху експериментального впровадження 

розробленої та обґрунтованої структурно-функціональної моделі для створення 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі їх 

магістерської підготовки було проведення діагностування стану сформованості 

окресленого феномену у слухачів магістерської програми (див. Додаток Е). У 

дослідженні взяли участь 203 слухача магістерської програми (108 осіб – 

контрольна група, 95 – експериментальна). Результати унаочнено в таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4  

Результати анкетування стану сформованості інноваційної культури 

майбутніх керівників закладів середньої освіти 

№ Показники ЕГ КГ 

 1. Пізнавально-практичний компонент   

1.1 Рівень знань з основ менеджменту освіти 1,2 1,5 

1.2 Рівень знань про інноваційні процеси 1,3 1,4 

1.3 Рівень практичної підготовки до вирішення управлінських 

завдань засобами інноваційних технологій 

1,2 1,4 

1.4 Рівень володіння інноваційними управлінськими 

технологіями в освіті 

1,3 1,6 

1.5 Уміння обґрунтовувати власні судження 2,2 2,7 

1.6 Уміння розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти 1,2 1,5 

1.7 Уміння орієнтуватися в інноваційних освітніх та 

управлінських процесах 

2,4 2,6 

1.8 Здатність до пошуку й оцінки освітніх та управлінських 

інновацій  

1,6 1,9 

1.9 Задоволеність власною навчальною діяльністю в магістратурі 2,5 2,6 

 2. Аксіологічно-рефлексивний компонент   

2.1 Наявність стійкого інтересу до інновацій 2,4 2,5 

2.2 Наявність позитивних настанов на інноваційну діяльність 1,9 2,1 

2.3 Уміння аналізувати, систематизувати й узагальнювати 

інформацію  

2,7 2,5 

2.4 Уміння долати труднощі в інноваційній управлінській 

діяльності 

1,7 2,1 

2.5 Здатність до критичного аналізу інноваційної діяльності 1,4 1,8 

2.6 Усвідомлення значимості інновацій в управлінській 

діяльності майбутнього керівника  

2,1 2,2 

2.7 Домінування мотивів творчої активності в управлінській 

діяльності майбутнього управлінця  

1,8 2,0 

2.8 Потреба в професійному самовираженні в процесі  здійснення 

інноваційної діяльності в управлінні закладом освіти  

1,9 2,2 

2.9 Переживання позитивних емоційних станів від успіху в 

процесі реалізації інновації в управлінській практиці 

1,8 2,1 

 3. Креативно-прогностичний компонент   

3.1 Розуміння цілей інноваційної діяльності в галузі 

управління освітою 

1,7 1,9 

3.2 Уміння прогнозувати ризики в процесі управління 

закладом загальної середньої освіти  

2,0 1,9 

3.3 Здатність до творчості в системі управління закладом 

загальної середньої освіти  

1,8 2,3 

3.4 Критичність та аналітичність мислення 2,4 2,4 

3.5 Уміння виокремлюватибачити суперечності та проблеми 1,7 1,9 

3.6 Уміння перебудовувати власну діяльність і діяльність 

колективу з урахуванням нововведень у системі освіти  

1,5 1,7 

3.7 Прагнення до самовдосконалення та самореалізації в 

управлінській діяльності 

2,3 2,3 

3.8 Здатність до відмови від власних стійких переконань щодо 

майбутньої управлінської діяльності 

1,7 1,6 
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Аналіз результатів діагностики дозволяє стверджувати: 

1) найнижчі середні оцінки в ЕГ отримали такі показники за 

пізнавально-практичним компонентом, як: рівень управлінських знань; 

рівень практичної підготовки до вирішення управлінських завдань 

засобами інноваційних технологій; уміння розробляти та реалізовувати 

інноваційні проєкти (середня оцінка 1,2); рівень знань про інноваційні процеси; 

рівень володіння різними інноваційними технологіями (1,3); здатність до 

пошуку інновацій (1,6). Дещо вищими за цими показниками були середні 

оцінки в контрольній групі. Так, власний рівень управлінських знань слухачі 

контрольної групи оцінили в 1,5; рівень володіння інноваційними технологіями 

в 1,6; здатність до пошуку інновацій – в 1,9. Найвищі оцінки відстежено за 

показниками: задоволеність власною навчальною діяльністю – 2,5 в ЕГ та 2,6 в 

КГ; уміння орієнтуватися в інноваційних освітніх та управлінських процесах – 

2,4 та 2,6 відповідно; уміння обґрунтовувати власні судження оцінили 2,2 

слухачі ЕГ та 2,7 – контрольної. Такі результати можна пояснити тим, що 

слухачі мають вищу освіту, переважна більшість мають досвід управлінської 

діяльності, вступили до магістратури з огляду на внутрішні мотиви щодо 

підвищення власного професійного рівня. 

2) За аксіологічно-рефлективним компонентом ІК майбутнього 

керівника ЗСОО оцінки за показниками вищі, ніж за пізнавально-практичним 

компонентом. Виявлено найнижчі оцінки в експериментальній групі за 

такими показниками: здатність до критичного аналізу інноваційної 

діяльності (1,4) та вміння долати труднощі в інноваційній діяльності (1,7), що 

є наслідком низьких оцінок за показниками рівня управлінських знань, рівень 

практичної підготовки до вирішення управлінських завдань засобами 

інноваційних технологій, уміння розробляти та реалізовувати інноваційні 

проєкти тощо. 

3) За креативно-прогностичним компонентом ІК оцінки розподілилися 

таким чином: від 1,5 в ЕГ та 1,7 у КГ за показником – уміння перебудовувати 

власну діяльність і діяльність колективу з урахуванням нововведень, до 2,3 і 2,4 
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в ЕГ та КГ за такими показниками: прагнення до самовдосконалення й 

самореалізації в управлінській діяльності та критичність мислення відповідно, 

що дає надію на ефективний освітній процес у магістратурі та прагнення 

слухачів до модернізації управлінської діяльності з огляду на тенденції й 

домінанти розвитку нової української школи та загальної середньої освіти. 

Узагальнені результати діагностування дали підстави для висновків, що 

пізнавально-практичний компонент ІК у майбутніх керівників закладів 

загальої середньої освіти і в ЕГ, і КГ сформовано на сумативному рівні, 

аксіологічно-рефлексивний та креативно-прогностичний – на агрегативному. 

У процесі дослідження важливим було вдосконалення існуючої 

освітньої практики (у нашому випадку створення педагогічної системи 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської 

підготовки), що зумовило врахування сукупності таких складових: 

 особливості процесу становлення досліджуваного феномена 

(властивості, якості або діяльності) як цілісної системи (розвиток ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО); 

 особливості професійно-педагогічної діяльності педагога з організації 

діяльності студентів (розвиток їх інноваційної культури під час 

навчання в магістратурі); 

 реалізація педагогічних умов як педагогічного середовища забезпечення 

очікуваного результата (створення системи цілеспрямованого 

професійного розвитку викладача в інформаційно-розвивальному 

освітньому просторі ЗВО для забезпечення педагогічного керівництва 

розвитком ІК майбутнього керівника ЗЗСО; створення багаторівневої 

практичної підготовки майбутнього керівника ЗЗСО на засадах взаємодії, 

співробітництва та співтворчості закладів вищої та загальної середньої 

освіти з використанням можливостей віртуального навчання; 

забезпечення конвертації знань, умінь, навичок і технологій навчання в 

інноваційну управлінську діяльність; запровадження педагогічного 

аудиту в діяльність ЗВО). 



362 
 

Створення педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО передбачає підготовку професорсько-викладацького складу, що працює в 

магістратурі, до реалізації поставленої мети. З огляду на запропоновану модель 

окресленого процесу вирішенню цієї проблеми сприяє реалізація першої 

педагогічної умови – створення системи цілеспрямованого професійного 

розвитку викладача в інформаційно-розвивальному освітньому просторі ЗВО 

для забезпечення педагогічного керівництва розвитком ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО. 

Система цілеспрямованого професійного розвитку викладача 

обґрунтована такими методологічними засадами: принципи системного, 

особистісно-діяльного підходів до професійного та особистісного розвитку 

фахівця; компетентнісний підхід у освіті; теорія єдності свідомості й 

діяльності; концепція професійної ідентичності; акмеологічна концепція 

продуктивної «Я-концепції» професіонала (Асмолов, 2007, с. 304-305; 

Зеєр, 2009, с. 107-109).  

Отже, у ЗВО було передбачено навчання викладачів шляхом взаємодії 

різноманітних видів освіти: формальної, неформальної та інформальної. 

Формальне навчання представлено внутрішньокафедральним 

семінаром для викладачів, що працюють в магістратурі «Педагогічне 

керівництво розвитком інноваційної культури майбутніх керівників 

закладу загальної середньої освіти» (див. Додаток Ж). У процесі засідань 

кожен викладач готував певну тему й відпрацьовував її з іншими 

викладачами. 

Неформальне навчання відбувалося паралельно з навчанням на 

внутрішньокафедральному семінарі та ґрунтувалося на трьох важливих засадах: 

 навчання в дії – отримання різних умінь під час практичної діяльності, 

а саме: обов’язкове опрацювання теоретичного матеріалу 

внутрішньокафедрального семінару на практичному ґрунті шляхом 

виконання великої кількості практичних вправ, роботи в малих групах, 

участі в рольових іграх тощо; 



363 
 

 навчання взаємодії – робота в команді та спонукання до співпраці з 

оточенням через тренінги, що створювали великий простір для 

горизонтального навчання всередині групи; 

 навчання вчитися – розвиток навичок пошуку й обробки інформації, а 

також умінь аналізувати власний досвід щодо педагогічного керівництва 

розвитком інноваційної культури слухачів магістерської програми. 

Інформальне навчання – індивідуальна пізнавальна діяльність викладачів, 

мережеве навчання, навчання через ЗМІ, соціальні групи, кіно-, відео-, інтернет-

ресурси тощо. Незаперечною є думка, що в умовах інформатизації суспільства 

та відповідного зростання обсягу, видів джерел інформації, інформальна освіта 

часто набуває більшого значення, ніж формальна. Отже, для надання 

інформальній освіті викладачів кафедри цілеспрямованого характеру, було 

долучено до цієї роботи університетські структури, зокрема бібліотеку та 

інформаційний центр, які створювали відповідний інформаційно-розвивальний 

простір шляхом організації тематичних виставок, створення анотованого 

каталогу статей, переліку сайтів, організації форумів і чатів із викладачами 

інших закладів вищої освіти, що зацікавлені проблемою розвитку інноваційної 

культури в майбутніх фахівців.  

Також інформаційно-розвивальний простір створювався шляхом 

впровадження ІКТ у діяльність ЗВО. У цьому процесі виокремлюємо такі 

визначальні чинники: 1) сформованість інформаційної компетентності 

викладача ЗВО; 2) розвиток здатності викладача впроваджувати в освітній 

процес ЗВО інформаційно-комунікаційні технології; 3) формування 

інформаційної компетентності викладача щодо розроблення власних 

навчально-методичних програмних засобів. 

Підсумком діяльності щодо підготовки викладачів до педагогічного 

керівництва розвитком ІК майбутніх керівників ЗЗСО у процесі магістерської 

підготовки було комп’ютерне тестування знань викладачів із проблеми 

(див. Додаток З), яку проводили фахівці забезпечення якості освіти, та 

подальше обговорення презентації на розширеному засіданні кафедри 
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розроблених викладачами проєктів розвитку інноваційної культури, які вони 

реалізують під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у процесі 

реалізації магістерської програми за спеціальністю «Менеджмент освіти». 

Для підготовки цих проєктів було проаналізовано плани та програми 

підготовки магістра за означеною спеціальністю, результатом якої було 

виокремлення знань, умінь, навичок, що складають ІК керівника ЗЗСО та 

формуються під час вивчення певної дисципліни. Підсумки унаочнено в 

таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Виокремлення у змісті навчальних дисциплін знань, умінь, навичок, 

компетентностей відповідно до сутнісних характеристик інноваційної 

культури керівника закладу загальної середньої освіти 

Обов’язкові дисципліни за 

навчальним планом 

Знання, уміння, навички, компетентності, 

які закладають розвиток інноваційної культури 

майбутніх керівників ЗСО 

Філософія науки цілісне та системне розуміння світу, ключових 

тенденцій і трендів сучасного інноваційного розвитку; 

науково-філософський погляд на розвиток власної 

особистості й суспільства 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

комунікативна компетентність, навички комунікації 

та ведення переговорів 

Технології комп’ютерних мереж в 

управлінні організацією 

інформаційно-комп’ютерна компетентність, 

використання знань у галузі інформатики та 

інформаційних технологій в управлінській 

діяльності 

Правове забезпечення професійної 

діяльності 

правова компетентність і правова культура 

майбутнього керівника 

Теорія організації стратегічно-проєктувальні, рефлексивно-

прогностичні знання, уміння, навички 

Управління змістом робіт знання, уміння, навички щодо модерування нових 

конфігурацій, продукування нових ідей, методів і 

технологій управління 

Управління фінансово-

економічною діяльністю 

фінансово-економічна компетентність, знання, 

уміння, навички роботи в умовах нестабільності й 

невизначеності, втілення в діяльність закладу освіти 

ідей та ініціатив із метою підвищення статусу, 

добробуту й розвитку закладу освіти, щодо 

підприємницького ризику 

Кадровий менеджмент знання, уміння, навички щодо планування, 

прогнозування, організації, керівництва та 

контролю за процесом упровадження інновацій 
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Продовження таблиці 5.5 

Психологія управління інтегровані психолого-педагогічні та управлінські 

знання, уміння, навички щодо інноваційного руху в 

педагогічному колективі 

Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності 

моніторинго-аудиторські знання, уміння, навички 

Управління інформаційними 

зв’язками 

знання, уміння, навички щодо ефективного 

керування інформаційними потоками, розв’язання 

системних проблем із використанням ІКТ  

Техніка управлінської діяльності діяльнісно-інтегральні, методико-технологічні, 

ергономічні знання, уміння, навички 

 

Також слухачам магістерської програми було запропоновано спецкурс 

«Інноваційна культура керівника закладу загальної середньої освіти» 

(див. Додаток И). 

У процесі експериментальної роботи для мотивації майбутніх 

керівників ЗЗСО щодо розвитку інноваційної культури та опанування ними 

на високому рівні теоретико-педагогічними, управлінськими знаннями 

вивчення нормативних і вибіркових дисциплін запроваджувались інноваційні 

форми й методи навчання.  

Аналіз практики роботи закладів вищої освіти дозволяє 

стверджувати, що в теперішній час спостерігається тенденція щодо 

зниження інформативної функції лекції та ослаблення її ролі у професійній 

підготовці магістрів, оскільки наразі доступна значна кількість інформації, 

а до магістратури вступають слухачі, які здебільшого мають досвід роботи 

на відповідній посаді. Крім того, зменшення кількості лекційних занять в 

умовах упровадження кредитно-модульної системи організації навчання 

спонукає викладачів підвищувати ефективність лекційного часу.  

Отже, в практику підготовки майбутніх керівників ЗЗСО у ході 

експериментального дослідження було запроваджено проблемні, бінарні 

лекції, лекції – прес-конференції, лекції з розбором конкретних ситуацій, 

лекції із застосуванням техніки зворотного зв’язку, методика проведення 

яких обговорювалася на засіданнях кафедри та внутрішньокафедральному 

науково-методичному семінарі.  
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Розглянемо особливості їх використання в процесі експерименту. 

Проблемна лекція спрямовувалася на розвиток управлінського 

мислення слухачів магістерської програми та характеризується посиленням 

акцентів на таких важливих аспектах: 

 концентрація уваги на ключових питаннях проблеми, що визначається 

темою лекції; 

 окреслення матеріалу, який необхідно доопрацювати самостійно; 

 постановка й розгляд у діалоговому режимі питань, які через певні 

обставини не набули належного висвітлення в підручниках, посібниках 

або подані в різноманітних публікаціях суперечливо; 

 надання можливості студентові провести перевірку засвоєння 

інформації самостійно. 

Наприкінці лекції магістрантам надавалася її електронна версія. 

Проведення лекційних занять, звичайно, супроводжувалося 

комп’ютерною презентацією навчального матеріалу. Презентація змісту лекції 

забезпечувала реалізацію принципу наочності, що дозволило студентам свідомо 

засвоювати сутність явищ і процесів, що вивчаються, концентрувати увагу на 

ключових питаннях змісту освіти завдяки візуальній різноманітності його 

подання, стимулювати до запам’ятовування матеріалу лекції, заощаджувати 

час, збільшувати обсяг та підвищувати якість подання навчального матеріалу. 

Для створення презентації лекції використовувалася програма MS PowerPoint, 

складовими якої є сукупність слайдів із відповідним текстом, графікою, 

анімацією та звуком, який супроводжував подання основного матеріалу лекції, 

концентруючи увагу студентів на головних його аспектах. 

Бінарна лекція, або лекція-дискурс, є продовженням і розвитком 

проблемного викладу матеріалу, але в діалозі, або двох викладачів, можливо 

викладача й керівника закладу загальної середньої освіти, що визначено базовим 

для проходження стажування магістрантами. З цією метою моделювалися 

реальні ситуації обговорення теоретичних і практичних питань двома 

спеціалістами. Виявлено, що перевагами такої лекції є актуалізація знань 
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слухачів магістерської програми, необхідних для розуміння діалогу й участі в 

ньому; створення проблемної ситуації, розгортання системи доведення тощо, що 

змушує порівнювати різні точки зору, приймати конкретну з них чи формувати 

власну. Така лекція сприяла розвитку культури діалогу, вміння вести дискусії, 

пошук і ухвалювати самостійні рішення, що складають ІК керівника ЗЗСО.  

Схвальну оцінку слухачів магістерської програми отримала лекція – 

прес-конференція. На такій лекції викладач пропонував студентам письмово 

поставити йому запитання з окресленої ним теми. Протягом двох – трьох 

хвилин студенти формулювали запитання, записували й передавали 

викладачеві, на які він відповідав. З’ясовано, що така лекція є ефективною на 

початку вивчення теми або дисципліни, оскільки дозволяє виявити інтереси, 

зацікавлення, настанови, можливості слухачів, у середині навчання за 

магістерською програмою – для систематизації, коригування знань і 

наприкінці – для визначення перспектив використання опанованого змісту 

освіти в процесі управлінської діяльності.  

Лекція з розбором конкретних ситуацій забезпечувала активізацію 

навчально-пізнавальної діяльності магістрантів. Така лекція передбачала 

опанування навчальним матеріалом теми шляхом обговорення конкретної 

професійної ситуації, яка представлена усно або у фрагменті відеозапису, 

ілюстрації та містила в собі достатньо інформації для аналізу й оцінки явища 

та його обговорення. Викладач розгортав дискусію навколо запропонованої 

ситуації з метою зосередження уваги аудиторії на окремих професійних 

проблемах, підготовки до творчого сприймання змісту освіти.  

Лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку дозволяє отримати 

інформацію про ступінь опанування аудиторією частиною навчального 

матеріалу шляхом постановки запитань після кожного її розділу. У процесі 

лекції відстежувалося розуміння питання студентом, якщо відповідь була 

правильною, викладач продовжував виклад, якщо ж ні – коригував пояснення 

змісту лекції, змінював методи навчання, коригував власну діяльність та 

діяльність слухачів. 
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Під час експериментального дослідження апробовано такі види 

семінарських занять, які добре себе зарекомендували (Марченко, Касьянова, 

2018), зокрема:  

 самоорганізуючі семінари – надавали магістрантам можливість 

самостійно визначити мету заняття, розподіляти роботу в групі, звітувати 

перед аудиторією за виконану роботу; визначати перспективу на наступне 

заняття; кожен слухач обирав одну тему, яку опрацьовував на семінарі 

індивідуально або в групі; 

 пошукові – передбачали дослідницьку діяльність студентів у групах, 

колективний пошук за найбільш цікавими і важливими проблемами; 

 семінар – генератор ідей: слухачі поділялися на пари: один – генератор, 

другий – організатор; генератор подавав своє бачення проблеми, описував те, 

що йому відомо чи не відомо з даної проблеми; організатор задавав йому 

питання на уточнення, заохочував висловлювання, записував основні 

відповіді й отримані результати, які потім обговорювалися на завершення, 

готувався виступ перед аудиторією за результатами спілкування; 

 рефлексивні семінари: використовувалися для обговорювання 

основних результатів попередніх занять, аналізувалися способи професійної 

діяльності; слухачі в групах висловлювали власні думки з визначених питань, 

координатор семінару фіксував узагальнені й систематизовані результати 

рефлексії. Увисновковування відбувалося шляхом колективного обговорення 

проблем, виявлених під час індивідуальних виступів студентів; 

 семінари-екскурсії: проводилися за раніше визначеним планом на 

об’єкті, особливості якого вивчалися (заклад загальної середньої освіти, 

ліцей, гімназія, дошкільний чи позашкільний заклад освіти); 

 семінари-практикуми: поділялися на повторення теоретичного 

матеріалу та на виконання практичного (індивідуального чи групового) 

завдання. Група магістрів поділялася на мікрогрупи (3–5 осіб). Мікрогрупі 

видавалася картка з викладом сутності завдання та способів їхнього 

виконання. Викладач забезпечував виконання роботи кожним слухачем. 
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Різновиди семінарів-практикумів залежали від змісту навчального матеріалу 

та індивідуального стилю викладача. Отже, це розгалужене методичне 

дійство мало багатоаспектний характер, на якому відпрацьовуються 

комунікативні, вербальні, дискусійні вміння; 

 семінари за методом «снігова куля», де розглядалися проблемні 

дискусійні питання, які легше вирішити в невеликій групі по 2–3 особи, 

даючи змогу обговорити проблему протягом 5 хвилин. Наступний крок – 

об’єднання двох маленьких груп, а в кінці – об’єднання маленьких груп до 

єдиної великої, щоб поступово, аналізуючи складне питання, зібрати 

достатньо матеріалу та спільно вирішити проблему; 

 семінар – коментоване читання: заздалегідь обирався професійно 

орієнтований текст, який зачитувався й під час читання коментувався, 

пояснювалися основні, викладені в ньому ідеї (Марченко, Касьянова, 2018). 

Зауважимо, що стрімка інтелектуалізація економіки поставила перед 

сучасною вищою освітою досить масштабне завдання – сформувати в 

студентів уміння вільно орієнтуватися в інформаційних потоках, здійснювати 

пошук і обробку інформації, самостійно конструювати раціональні 

алгоритми роботі з нею, застосовувати ці алгоритми та прийоми в майбутній 

професійній діяльності. Відтак, упровадження в діяльність закладу освіти 

інформаційних технологій на сьогодні є пріоритетним напрямом реалізації 

державної освітньої політики.  

У процесі експерименту нами підтверджено висновок про те, що 

упровадження інформаційних технологій у освітній процес дозволяє 

підвищити його ефективність і якість завдяки використанню додаткових 

можливостей пізнання здобувачами вищої освіти навколишньої дійсності й 

самопізнання, управління освітнім процесом, проведення моніторингу 

(контролю, корекції результатів навчальної діяльності, комп’ютерного 

педагогічного тестування та психодіагностики), диссемінації науково-

методичного досвіду, організації інтелектуального дозвілля тощо. 



370 
 

Отже, у процесі магістерської підготовки майбутніх керівників ЗЗСО 

нами було використано можливості Google сервісів. Приміром, Google 

Classroom, який є інструментом, що пов’язує Google Docs, Google Drive, 

Gmail і допомагає створювати та впорядковувати завдання, виставляти 

оцінки, коментувати й організовувати ефективне спілкування зі студентами в 

режимі реального часу. 

У даному сервісі викладачі легко та швидко створювали й перевіряли 

завдання, виконані слухачами в електронній формі. Завдання й роботи слухачів 

автоматично синтезувались у структуру папок і документів на диску. У Google 

Classroom було зручно працювати як викладачеві, так і студентові, оскільки 

сервіс забезпечував користувачів універсальним робочим апаратом, мав 

зручний інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу. 

Охарактеризуємо особливості роботи зі студентами в Google Classroom 

(клас): 

1. Налаштування класу. Для кожного класу створювався свій ключ 

доступу, який студенти та інші викладачі використовували для приєднання 

до спільноти. 

2. Інтеграція з Google-диском. Коли викладач використовує Google 

Classroom, папка «Клас» автоматично створюється на його робочому Google-

диску. Для студентів також створювалася папка «Клас» із вкладеними 

папками для кожного класу, до якого вони приєднувалися. 

3. Створення та поширення завдань. Під час створення завдання у 

вигляді Google-документа платформа створювала й поширювала 

індивідуальні копії документа для кожного студента в класі за бажанням 

викладача, що значно спрощувало технічні аспекти освітнього процесу. 

4. Обмеження в часі. У процесі створення завдань викладач міг 

визначити термін виконання роботи. Коли студент здає завдання до 

завершення терміну виконання, на його документі з’являється статус 

«Перегляд», що дозволяло викладачам перевірити роботу. Після перевірки 

викладач міг повернути завдання студентові для опрацювання, що 
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автоматично переходило в статус «Редагування» та студент продовжував 

роботу над документом. 

5. Контроль за виконанням завдань. За всіма завданнями можна було 

спостерігати одночасно чи контролювати роботу над окремими завданнями 

відразу в декількох класах. 

6. Комунікування в класі. Завдяки поєднанню можливостей сервісу 

«Оголошення» й коментування завдань у класі, викладачі та студенти завжди 

підтримували зв’язок і стежили за станом виконання/перевірки кожного 

завдання. 

Таким чином, у нашому дослідженні, сервіс Google Classroom 

використовувався як на лекційних (наприклад, відеолекція), так і 

семінарських заняттях (семінари із завданням прокоментувати чи відповісти 

на запитання за змістом, міні-форуми на задану тему, що реалізується за 

допомогою опції коментування). 

Отже, перший (мотиваційно-когнітивний) етап як стрижневий модуль 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі 

магістерської підготовки забезпечив визначення цілей, шляхів їх досягнення 

та підготовку персоналу вишу до розвитку інноваційної культури майбутніх 

менеджерів освіти.  

 

5.2.3. Професійно-практичний та креативно-діяльнісний етапи як 

функціональний модуль педагогічної системи розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у 

процесі магістерської підготовки  

 

Другий етап розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО – професійно-

практичний, на якому формувався досвід управлінської діяльності у вигляді 

професійних умінь і навичок. У процесі засвоєння такого досвіду у слухачів 

формувались уміння й навички здійснювати управлінську діяльність в 

інноваційному режимі. 
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Цей етап передбачав реалізацію другої педагогічної умови – створення 

багаторівневої практичної підготовки майбутнього керівника ЗЗСО на засадах 

взаємодії, співробітництва та співтворчості закладів вищої та загальної 

середньої освіти з використанням можливостей віртуального навчання. 

Означена педагогічна умова передбачала комплексну реалізацію таких 

основних напрямів удосконалення практичної підготовки: 

 органічне поєднання змісту теоретичної підготовки з практикою; 

 модернізація практичної підготовки в режимі віртуального навчання 

засобами інноваційних комп’ютерних технологій; 

 проведення навчальних занять шляхом практичних тренінгів чи інших 

методик практичного характеру. 

Перший напрям передбачав приведення на основі проблемно 

орієнтованого моніторингу у відповідність до кваліфікаційної 

характеристики й затвердженій Національній рамці класифікацій програм 

дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, вибіркових 

навчальних дисциплін підготовки магістрів з управління закладом  освіти 

та програми стажування з метою виокремлення домінанти професійно-

практичної складової навчання майбутніх керівників ЗЗСО. Для слухачів 

магістерської програми автором разом із викладачами випускової кафедри 

було розроблено комплекс методичних матеріалів для проходження 

стажування, а саме: Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – 

магістр. (Спеціальність: 8.18010020 «Управління навчальним закладом»), 

Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. (Спеціальність: 

8.18010020 «Управління навчальним закладом») Робочий зошит. Це 

дозволило привести у відповідність, встановити взаємозв’язок і 

забезпечити структурно-логічну послідовність вивчення теоретичного 

матеріалу зі змістом освіти, який відпрацьовується на практиці. Протягом 

експериментального дослідження проводився моніторинг змісту 

практичної підготовки та його реалізації на практиці, отримані висновки 

періодично заслуховувалися на засіданнях кафедри. 
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Другий напрям удосконалення практичної підготовки майбутніх 

керівників ЗЗСО реалізувався шляхом використання потужної бази 

електронних продуктів навчально-демонстраційного характеру через 

упровадження елементів віртуального режиму навчання та практики.  

Так, під час стажування за допомогою мережі Інтернет викладачі зі 

слухачами обмінювалися повідомленнями, за потребою майбутні керівники 

отримували консультації в режимі реального часу, проводили 

відеоконференції з керівниками й педагогами різних закладів загальної 

середньої та вищої освіти, що територіально віддалені один від одного. З 

цією метою було використано такий програмний ресурс як Skype – 

безкоштовний обмін інформацією та діалогове спілкування. Його переваги в 

тому, що користувачі по суті робили телефонний виклик і за допомогою веб-

камери відеовиклик через персональний комп’ютер, використовуючи 

програмне забезпечення Skype та максимальні можливості Інтернет. 

Програма має зручний інтерфейс, забезпечує якісне передавання голосового 

повідомлення, яке доповнювалося відеозображенням. 

Реалізуючи другий етап педагогічної системи розвитку інноваційної 

культури, усвідомлювався той незаперечний факт, що не всі бази для 

стажування майбутніх керівників ЗЗСО здатні забезпечити умови для 

відпрацювання всього теоретичного матеріалу, зокрема щодо інноваційних 

педагогічних та управлінських технологій. Тому традиційне навчання 

доповнювалося електронним ресурсом – веб-сайтом, який дозволив певним 

чином трансформувати навчання, зберігаючи переваги у вигляді 

продуктивності навчання й контролю за перебігом навчально-пізнавальної 

діяльності, та перейти від групового до індивідуального варіативного 

навчання. Створення сайту забезпечило можливість зробити процес 

стажування більш інформативним, гнучким, персоніфікованим.  

Зазначимо, що швидке зростання цифрових технологій, таких, як 

використання електронної пошти (email), електронного навчання (e-learning), 

Інтернету та мультимедіа для освітніх програм, стало причиною (Kagima, 
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Hausafus, 2001) забезпечення спілкування між викладачами та їх студентами, 

що є ключовою роллю в досягненні освітньої мети. Застосування такої вже 

традиційної інформаційної технології як електронні листи (email) укріпило 

способи спілкування. Вплив нових технологій на освіту зростає пропорційно 

розвитку технологій, які пропонують нові варіанти спілкування (Baghestan, 

Zavareh, Hassan, 2009). 

У процесі дослідження використано програмне забезпечення (Google 

Docs/Drive), яке надає веб-програми для обробки текстів, електронних 

таблиць і презентацій (Han, 2010). Означена колекція веб-програм і 

зберігання файлів, які функціонують у веб-браузері, не вимагали від 

користувачів придбання чи встановлення програмного забезпечення. До його 

складу входили пакет Google Додатки (Google Apps), Документи/Диск, 

Календар та Сайти, які пропонували корисні та привабливі варіанти для 

студентів, які шукали безкоштовні або недорогі, прості в користуванні та 

гнучкі способи управління електронними послугами зв’язку й ресурсами 

(Hartnett, Koury, 2012). 

Основними завданнями розроблення сайту визначено такі:  

 розміщення навчальних матеріалів (програм і планів стажування, 

контрольних завдань, зразків оформлення звіту тощо), теоретичних 

матеріалів, електронних версій посібників;  

 поширення прогресивного управлінського й педагогічного досвіду;  

 створення навчального міні-середовища;  

 підвищення фахового рівня викладачів, підтримка процесу 

безперервного підвищення рівня знань, умінь, навичок слухачів магістерської 

програми;  

 допомога майбутнім керівникам у самостійній роботі й підготовці до 

навчально-виховного та управлінського процесу;  

 надання можливості слухачу на відстані отримувати навчальний 

матеріал, постійно користуватися підтримкою викладачів – керівників 

практики, магістерської роботи спілкуватися з іншими слухачами тощо. 
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Сайт також містив додаткові модулі: форум, новини сайту, щоденник 

(блог), каталог статей, каталог файлів, каталог посилань, міні-чат, дошка 

оголошень, фотоальбом, опитування, гостьову книгу, розділ FAQ 

(запитання/відповідь), поштові форми, редактор сторінок сайту. Модулі 

системи, звичайно, оптимізовані та налаштовані під реальний проєкт – 

стажування майбутніх керівників ЗЗСО. 

Отже, така спільна інтерактивна діяльність викладача та слухачів під 

час стажування дала змогу кожному майбутньому керівникові максимально 

проявити свої інтелектуальні та творчі здібності, заохочувала до 

самостійності й ініціативності в ухваленні управлінських рішень. Як 

позитивне відзначимо, що описана інтерактивна діяльність поєднувала 

співробітництво стажистів, керівників практик та керованість дій із боку 

викладачів кафедри, уможливлювала відмову від стандартних способів 

розв’язання управлінських завдань, формування інформаційно-

комунікативної компетентності у відносно вільній творчій атмосфері. 

Електронний ресурс зумовив ефективне проведення конференції зі 

стажування, обмін інформацією та набутим управлінським досвідом. 

Аналіз перебігу експериментального дослідження уможливив 

висновок, що практична підготовка майбутнього керівника не повинна 

замикатися тільки на проходженні стажування у ЗЗСО, а здійснюватися 

також під час аудиторних занять. Викладачі кафедри запровадили 

проведення інтегрованих занять із різних навчальних дисциплін, які 

реалізовувалися через методики вираженого практичного характеру –

воркшопи, квести, хакатони, майстер-класи, демонстрації, презентації тощо, 

які формували саме практичні управлінські вміння й навички, досвід 

управлінської діяльності, а також розвивали інноваційну культуру 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. Охарактеризуємо 

виокремлені методики (див. Додаток К).  

У процесі проведення експерименту тривалість воркшопів була 

різноманітною. Найдоцільнішою формою воркшопу в ході експерименту 
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визначено міні-воркшопи, які тривали годину. Їх важлива характеристика – 

різноманітність. Якісно організований воркшоп передбачав використання 

сукупності різноманітних методів, які активізували майбутніх керівників до 

взаємодії. На воркшопі навчання відбувалося шляхом отримання актуального 

досвіду й особистісного переживання, яке легше сприймалося в груповій 

взаємодії. Навчання під час воркшопу – це трансформація інформації в 

корисні знання майбутніх управлінців. 

До наступної, використаної нами методики, належить квест (від 

англійського guest – «пошук») – це вид інноваційного навчання з елементами 

традиційного (проблемного), у якому використовуються методи 

стимулювання засобами дидактичної гри. 

Головна ідея квесту полягає в розвиткові навчально-пізнавальної 

активності в умовах, коли всі психічні процеси слухача, його увага, 

емоційно-вольова сфера готові до активного опрацювання навчального 

матеріалу. 

Зазначимо, що програмне забезпечення для веб-квестів виявилося 

корисним засобом викладання й навчання студентів у закладі вищої освіти. 

Означена методика навчання, заснована на дослідженні різних концепцій, а 

також конструктивістських і соціальних конструктивістських теоріях. У 

процесі Веб-квесту відбувалося заохочування до творчості та критичного 

мислення й забезпечення створення сприятливого навчання та автентичного 

середовища, активізація взаємодії між студентами. 

Упровадження квесту під час формувального етапу 

експериментального дослідження дозволило: 

 активізувати розумову діяльність магістрантів через створення 

відповідних умов для виконання завдань, які потребували їх достатньої 

свідомості та зрілості, підвищити їх здатність долати спеціально створені 

перешкоди; 

 формувати стійкий інтерес слухачів до самоосвіти; 

 активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності; 
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 поєднати інноваційні та традиційні дидактичні засоби навчання; 

 розвинути універсальні форми розумової діяльності, зокрема: аналіз, 

синтез, індукція, порівняння, систематизація тощо. 

Хакатон (hackathons) бере початок з IT-сфери, і походить від двох слів – 

hack (зламувати) та marathon (марафон). Проте поступово ідея інтенсивної 

роботи над проблемою в обмежений період часу поширилась і на інші сфери. 

Використання його для розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО зумовлений 

його основними характеристиками, а саме: чітка цільова установка; 

командність, що досягається на основі самоорганізації; особистий внесок 

кожного в досягнення результату; інтеграція різних підходів; різновіковість і 

багатопрофільність учасників хакатона (привносять у рішення загальної задачі 

власний унікальний життєвий досвід та своє світосприйняття); суворо 

встановлений нетривалий час рішення задачі, елемент змагання. Однак, 

сутність хакатонів не в змаганні, а в співробітництві його учасників для 

вирішення конкретних завдань. Джонсон і Робінсон указують на те, що 

істотно важливими є не особисті досягнення кожного, а командні результати, в 

тому числі у вигляді сприятливого психологічного клімату, утвореного в 

результаті інтенсивного доброзичливого міжособистісного спілкування в ході 

роботи над спільними проєктами (Johnson, Robinson, 2014). 

Отже, хакатон – це навчальний захід, під час якого слухачі, об’єднані в 

команди, вирішували певну професійну проблему в обмежений період часу. 

На відміну від інших форм колективного навчання, хакатон надавав 

можливість магістрантам забезпечити повне занурення у професійну сферу 

для створення конкретного рішення відповідної управлінської проблеми та 

представлення його для розгляду колегам. 

Для розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО використовувався майстер-

клас. Майстер-клас (від англійського – masterclass: master – кращий в якій-

небудь галузі, class – заняття) – це сучасна форма проведення навчального 

заняття з удосконалення управлінської майстерності або для відпрацювання 

управлінських умінь і навичок за різними методиками, технологіями з метою 
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систематизації та узагальнення знань з освітнього менеджменту, інноватики, 

обміну передовим досвідом, розширення кругозору, прилучення до новітніх 

галузей знання, яка проводиться фахівцем у галузі управління закладом освіти 

для слухачів магістерської програми, які вже досягли достатнього рівня 

обізнаності з проблем інноваційного менеджменту.  

Майстер-клас у нашому дослідженні представляв розроблений 

оригінальний метод, прийом або авторську технологію, що спирається на 

свої принципи та має певну структуру. У процесі його проведення 

здійснювалося безпосереднє обговорення запропонованого продукту 

(методу, прийому, технології) та пошук творчого вирішення професійної 

проблеми як з боку учасників майстер-класу, так і з боку викладача, або 

керівника ЗЗСО, який проводив майстер-клас. 

Беззаперечний позитивний вплив таких занять полягав у тому, що вони 

повною мірою відображали й забезпечували розвиток такого складника ІК 

керівника ЗЗСО, як процесуально-інституційного, який передбачає набуття 

майбутнім керівником умінь і навичок щодо використання комплексних і 

парціальних програм нового покоління, інтеграцію в навчальний і 

управлінський процес інноваційних технологій, надання закладом освіти 

додаткових освітніх послуг, створення умов, що мотивують професійний 

розвиток педагогів, формування корпоративної культури, пошук нових форм 

презентації закладу освіти, партнерство всіх суб’єктів освітнього процесу, 

реалізацію керівником освітніх практик, екстеріоризація власних орієнтацій 

на інновації в процесі управління закладом освіти. 

Таким чином, другий (професійно-практичний) етап педагогічної 

системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО забезпечує його практичну 

підготовку до інноваційної управлінської діяльності.  

Третій етап розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО – креативно-

діяльнісний. На цьому етапі відбувалося перенесення знань в іншу 

міждисциплінарну ситуацію шляхом їх узагальнення, трансформації для 

конструювання на основі вже відомих умінь і навичок принципово нового 
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способу розв’язання управлінської проблеми. Переконані, що зміст 

магістерської підготовки майбутнього керівника ЗЗСО, що має високий 

рівень інноваційної культури, має передбачати не лише вивчення існуючої 

управлінської практики, а також побудову нових способів професійної 

діяльності, розуміння їх теоретичного підґрунтя, що було реалізовано в 

експериментальному дослідженні. Ефективність окреслених дій визначалася 

за допомогою методики «Ваш творчий потенціал» (див. Додаток Л). 

Третій етап розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО передбачав 

реалізацію виокремленої та теоретично обґрунтованої третьої педагогічної 

умови щодо забезпечення конвертації знань, умінь, навичок і технологій 

навчання в інноваційну управлінську діяльність. Перебіг експериментального 

дослідження передбачав виконання цієї педагогічної умови в позааудиторній 

роботі зі слухачами магістерської програми. Схарактеризуємо методики, які 

застосовано на означеному етапі експериментального дослідження. 

Зокрема, майбутні керівники опановували івент-менеджмент.  

Event-management (фокус на «події») перекладається з англійської як 

управління подією. Це один із найвпливовіших інструментів PR, націлених на 

отримання довготривалого ефекту у формуванні іміджу закладу загальної 

середньої освіти, його впливу на інтереси громади й освітні потреби.  

Event-менеджмент передбачає широкий діапазон маркетингових 

комунікацій (починаючи з надання співробітникам, замовникам освітніх послуг, 

їх користувачам і контрагентам простої, але необхідної інформації до ефективної 

презентації закладу освіти або його освітньої продукції шляхом організації різних 

заходів. 

Event-менеджмент є цікавою галуззю, що розвивається, та дає можливість 

кар’єрного зростання для керівників ЗЗСО. Цей вид діяльності включає вивчення 

цільової аудиторії, розроблення концепції заходу, планування логістики та 

координацію технічних аспектів перед безпосереднім проведенням заходу. Event-

менеджмент, за своєю сутністю, є програмою управління заходом, яка 

передбачає виконання різнопланових дій відповідно до поставлених цілей. 
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Отже, event-менеджмент акцентує увагу магістрантів на реалізацію 

таких функцій управління, як планування, організації та контролю 

проведення особливого, єдиного у своєму роді заходу, причому унікальність 

забезпечується не стільки оригінальністю ідеї, скільки способами доведення 

її до відповідного споживача. 

Означена технологія відпрацьовувалася протягом навчання в магістратурі, 

коли слухачам було запропоновано проведення різноманітних заходів: 

корпоративного Нового року, Міжнародного дня рідної мови, Дня студента, 

Всесвітнього дня охорони праці та ін. Організація будь-якого свята передбачала 

визначення мети, кількості учасників, вікової категорії аудиторії, відсоткового 

співвідношення чоловіків і жінок, вибір музичного оформлення, тематики 

заходу, інтерактивних розваг тощо, що мали бути враховані під час планування 

заходу. На основі визначеної інформації слухачі розробляли концепцію заходу, 

декілька варіантів його проведення, обирали місце проведення, складали 

програми. Разом із початком заходу для слухача як event-менеджера 

розпочиналася функція контролю, яка палагала у відстеженні й унесенні, у разі 

потреби, коректив. Після проведення заходу здійснювалися рефлексія, 

проводився аналіз й оцінювання проведеного заходу.  

Також майбутнім керівникам ЗЗСО було запропоновано попрактикуватись 

у нетворкінгу (networking) – освітня мережа з метою підвищення ефективності в 

процесі навчання. Нетворкінг – це соціальна та професійна діяльність, яка 

спрямована на максимально швидке й ефективне вирішення складних життєвих, 

професійних завдань і бізнес-питань за допомогою кола друзів і знайомих 

(наприклад, знаходити клієнтів, наймати кращих співробітників, залучати 

інвесторів). Також зазначимо, що нетворкінг передбачає вибудовування довірчих 

і довгострокових відносин із людьми й налагодження взаємодопомоги. Тобто 

нетворкінг є процесом встановлення ділових контактів із метою створення 

відносин, які в майбутньому можуть перерости в бізнес. Отже, слухачам 

магістерської програми було запропоновано відвідати бізнес-семінари, бізнес-

курси поза межами ЗВО, взяти участь у конференції, форумі з певної 



381 
 

проблематики, що проводиться в режимі он-лайн, а також встановити ділові 

контакти в соціальних мережах. Результати цієї діяльності обговорювалися на 

спецсемінарах та вироблялися рекомендації щодо використання набутих умінь і 

встановлених контактів у майбутній управлінській діяльності. 

Нетворкінг підтвердив свою ефективність у процесі магістерської 

підготовки майбутніх керівників ЗЗСО через те, що в теперішній час керівнику 

ЗЗСО важливо володіти способами самопрезентації, оскільки потенційним і 

реальним споживачам освітніх послуг закладу подобається бачити людину, 

конкретного професіонала та взаємодіяти з ним. Батьки дітей, які навчаються, 

або обирають заклад для навчання обов’язково скористаються інформацією з 

Інтернету, перед тим, як прийти до закладу, чи до його керівника. Відтак, 

сучасний керівник ЗЗСО повинен володіти селф-брендингом як способом 

самопрезентазії, що дозволяє краще налагодити комунікацію зі споживачами 

освітніх послуг і партнерами, підвищити рівень надання освітніх послуг і 

розширити їх пропозицію. Отже, майбутнім керівникам було запропоновано 

створити сайт школи, в якому розмістити фото керівника та його звернення до 

дітей, їх батьків і громадськості. Також слухачі магістерської програми протягом 

навчання вели власний блог як директора школи та створили свої сторінки в 

Instagram та на Linkedin. На цих сторінках слухачі щотижня розміщували пости, 

які рекламували їхню діяльність, або презентували їх роздуми щодо розвитку 

загальної середньої освіти та містили корисну для цільової аудиторії інформацію. 

Незаперечною є думка, що в теперішній час важливим видом 

управлінської діяльності керівника ЗЗСО є фінансова діяльність. Тому в межах 

позааудиторної роботи слухачам було запропоновано опанувати краудфандинг. 

Краудфандинг (Crowdfunding – з англ. crowd – «громада», funding – 

«фінансування»), тобто фінансування громадою – це співробітництво осіб, які 

добровільно об’єднують фінансові чи інші ресурси, зазвичай, за допомогою 

Інтернет, з метою надання підтримки іншим людям або організаціям. Таке 

фінансування може виконувати різні завдання, зокрема, допомога 

постраждалим від стихійного лиха, хворим, підтримка з боку вболівальників чи 
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фанатів, підтримка політичних партій, фінансування стартапів, створення 

вільного програмного забезпечення тощо. Зазвичай, це значна кількість 

невеликих внесків.  

Сьогодні в Україні вже є платформи для збору коштів на різні потреби. 

Так, на платформі GoFundEd можна підтримати освітні проєкти від школярів, 

сервіс Komubook пропонує підтримати книжки та отримати їх за нижчою 

ціною, платформа RazomGo підтримує молодих підприємців та стартаперів, 

платформи Спільнокошт та NaStarte підтримують проєкти з багатьох категорій. 

На онлайн платформах доступні десятки та сотні проєктів для підтримки. 

Необхідно обрати цікавий проєкт та підтримати його на будь-яку бажану або 

запропоновану суму.  

Отже, магістрам було запропоновано або підтримати проєкт, або 

спробувати подати свій. Для початку збирання коштів обов’язково необхідно 

було задекларувати мету, визначити ціну її досягнення, а обчислення всіх 

витрат і спосіб фінансування мають бути відкриті для громади у вільному 

доступі. Краудфандинг – це не лише альтернативний доступ до коштів, він 

дає можливість отримати особливий досвід, позитивні емоції та неочікувану 

підтримку від незнайомців чи малознайомих людей. 

Майбутні керівники ЗЗСО під час позааудиторної роботи опановували 

фандрейзинг (fundraising), що визначається як пошук людських, 

інформаційних, фінансових, матеріальних та інших ресурсів для реалізації 

цільових проєктів або як наука про успішне переконання інших у тому, що 

діяльність організації заслуговує на увагу. 

Завданнями фандрейзингу є: пошук потенційних донорів; 

обґрунтування потреб організації відповідно до їхніх інтересів та рівня їх 

усвідомлення проблем організації; формування, підтримка й розвиток 

зв’язків із потенційними донорами; формування громадської думки на 

користь підтримки діяльності організації чи колективу, збір листів 

підтримки, здобуття авторитету. 

http://gofunded.org/
http://komubook.com.ua/
https://razomgo.com/
https://biggggidea.com/projects/
https://na-starte.com/
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Відтак, слухачам магістерської програми було запропоновано обрати 

одну зі стратегій пошуку ресурсів, а саме: 

 екстенсивну, яка передбачає створення баз даних фондів і програм; 

 інтенсивну, яка обумовлює ретельне планування й підготовку проєктів 

та подання заявок на ґрант у ретельно підібраний фонд або програму. 

Для опанування методами фандрейзингу слухачі брали участь у: 

 спільних проєктах для отримання цільового фінансування у межах 

програм міжнародних організацій. Крім видачі ґрантів магістрантів і 

колективи ЗЗСО залучали до участі в спільних проєктах; 

 проєктах, фінансованих державою для налагодження соціального 

партнерства між державним і недержавним сектором, розвитку взаємного 

інтересу й розуміння необхідності вибудови довготривалого співробітництва; 

 організації спеціальних заходів щодо збору коштів (благодійних акцій, 

аукціонів, ярмарків, концертів, спортивних змагань тощо); 

 залученні волонтерів, які віддають свій час, знання, професійні навички 

заради благородних цілей організації; 

 особистих зустрічах із представниками благодійних, громадських 

організацій, державних структур тощо; 

 використанні ресурсів Інтернет для створення власних Web-сторінок із 

зазначенням цілей і програм організації тощо; 

 створенні реклами шляхом розміщення спеціальних статей, створення 

й показу відеороликів на спеціальних заходах, поширенні буклетів, 

календарів, плакатів, що відображають ту чи іншу проблему, вирішення якої 

життєво необхідно; 

 складанні та розсилці листів подяки.  

У процесі проходження експерименту приділялася увага маркетингу в 

освіті як функції менеджменту, яка формує й реалізує стратегію приросту 

цінності людини, забезпечує розвиток персоналу організації. Відтак, 

опанування маркетингом сприяє розвиткові ІК майбутнього керівника ЗЗСО. 



384 
 

Для майбутнього менеджера освіти маркетинг – це розроблення, 

реалізація й оцінювання освітніх послуг через налагодження зв’язку між 

закладами освіти та споживачами їх послуг задля гармонізації інтересів і 

задоволення освітніх потреб. Крім того, маркетинг в освіті задовольняє потреби 

закладу в конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, матеріальному 

добробуті та професійному розвиткові його працівників, а суспільства – у 

розширеному відтворенні трудового й освітнього потенціалу країни. 

Отже, під час стажування майбутнім керівникам ЗЗСО було 

запропоновано: 

 проаналізувати місце розташування закладу освіти, його навчально-

матеріальну базу, громадський престиж, визначити рейтинг учителів, рівень 

їх наукових досягнень, навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу, пропозицію додаткових послуг; 

 визначити попит потенційних клієнтів на освітні послуги, освітню 

діяльність шкіл-конкурентів, фактичний стан валізи замовлень і 

конкретизувати цільові групи споживачів освітніх послуг; 

 здійснити сегментацію ринку освітніх послуг із метою розроблення 

власних інструментів маркетингу: формування попиту, організація комунікації, 

забезпечення збуту, організація взаємного виконання зобов’язань; 

 охарактеризувати суб’єктів маркетингу освітніх послуг: посередників 

(центри зайнятості, кадрові агентства, органи виконавчої влади, ліцензування 

й акредитації закладів освіти тощо), асоціації, громадські організації та 

структури, що беруть участь у процесі просування освітніх послуг до 

споживача;  

 сформувати пропозиції щодо асортименту освітніх послуг, передбачити 

можливість його оновлення з урахуванням попиту ринку праці й населення; 

інформувати, консультувати, брати участь у громадському ліцензуванні й 

акредитації ЗЗСО. 

Таким чином, функціональний модуль педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, що об’єднує професійно-практичний та креативно-
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діяльнісний етапи, забезпечив формування у слухачів магістерської програми 

досвіду управлінської діяльності у вигляді знань, умінь і навичок та практичну 

підготовку до здійснення управлінської діяльності в інноваційному режимі.  

 

5.2.4. Професійно-релевантний етап як інтегративний модуль 

педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки 

 

Четвертий етап розвитку інноваційної культури у слухачів магістерської 

програми – професійно-релевантний – передбачав формування системи 

морально-етичних поглядів, цінностей, настанов, мотивів, які виражають 

ставлення особистості майбутнього керівника ЗЗСО до професійної діяльності, 

інновацій, колег, власне себе та визначають його професійну поведінку. Отже, 

означений етап розвитку ІК керівника ЗЗСО зумовив визначення:  

 цінностей-цілей як характер мотивації освітньої та професійної 

діяльності, орієнтація на застосування інновацій в управлінській діяльності;  

 цінностей-знань – повнота та глибина знань щодо цінностей 

інноваційної управлінської та педагогічної діяльності, спрямованість на 

оволодіння й підвищення рівня професійних знань;  

 цінностей-умінь як орієнтація на оволодіння системою аналітичних, 

прогностичних, комунікативних, організаційних умінь тощо;  

 цінності-якості, що визначають прагнення до саморозвитку 

особистісних і професійно-педагогічних якостей.  

Отже, зміст магістерської підготовки майбутніх керівників закладів 

загальної середньої освіти потребував аксіологізації знань з обов’язкових, 

вибіркових дисциплін та експериментального спецкурсу «Інноваційна 

культура керівника закладу загальної середньої освіти» (див. Додаток И) та 

використання завдань і вправ, що забезпечують розвиток у слухачів 

рефлексивної позиції. 
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У процесі формувального етапу експерименту формування цінностей, 

настанов, мотивації майбутніх керівників ЗЗСО щодо розвитку інноваційної 

культури здійснювалося за таким механізмом: інформування – сприйняття й 

осмислення власних та існуючих педагогічних і управлінських цінностей 

(аналіз, оцінка) – динамізм – переосмислення власної системи професійних 

цінностей (самоаналіз) – проєктування нової системи цінностей (самокорекція).  

З огляду на теоретичне положення про те, що ціннісна сфера свідомості 

особистості включає в себе когнітивний компонент, який базується як на 

наукових знаннях, так і життєвому досвіді, нами було враховано те, що 

ступінь прийняття ціннісних орієнтацій майбутніми керівниками ЗЗСО 

залежить від ступеня поінформованості про цінності освіти, інноваційної 

діяльності, ціннісні орієнтації педагога, управлінця та від сформованих 

управлінських знань і рівня розвитку ціннісного ставлення до них.  

Відтак, формування професійно-ціннісних орієнтацій слухачів 

магістерської програми було забезпечено шляхом опанування системою 

аксіологічних знань у процесі вивчення дисциплін циклу загальної 

підготовки (філософія науки, іноземна мова за професійним спрямуванням, 

правове забезпечення професійної діяльності, технології комп’ютерних 

мереж в управлінні організацією), циклу професійної підготовки (управління 

змістом робіт, психологія управління, аудит і оцінювання управлінської 

діяльності, управління інформаційними зв’язками, техніка управлінської 

діяльності), а також вибіркових навчальних дисциплін. 

З цією метою на лекціях і семінарсько-практичних заняттях 

використовувалися: 

 метод проблемно-рефлексивного полілогу з метою стимулювання 

розвитку рефлексивної діяльності слухачів. Обговорення проблемних питань 

дозволяло змінювати розуміння інноваційних процесів і педагогічних явищ, 

засоби спілкування, сприйняття педагогічних та управлінських цінностей, 

цілей, що призводило до усвідомленої власної аксіологічної позиції; 
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 спеціальні завдання та вправи, присвячені окремим цінностям, їх 

втіленню та впливу на майбутню професійну діяльність. Формування 

гуманістичних і професійних ціннісних орієнтацій майбутніх керівників 

закладів загальної середньої освіти базувалося на сприйнятті світових і 

національних цінностей, що допомагало проникнути в генеалогію цінностей, 

їх розвиток і втілення в європейській та українській освітній системі;  

 антитезисний засіб викладу матеріалу та позиційні дискусії, які 

передбачали зіставлення цінностей традиційного й гуманістичного підходів в 

освіті й управлінні, привабливих і непривабливих характеристик професії 

педагога й керівника ЗЗСО; 

 діалогові технології з метою конкретизації уявлень слухачів 

магістерської програми про себе як майбутніх керівників ЗЗСО та власної 

системи цінностей, її коригуванню й розширенню кола професійних 

переконань; 

 воркшопи, які забезпечували формування здатності критично 

оцінювати ті чи інші події, висловлювання, поведінку; аналітично мислити; 

усвідомлено виходити із ситуації морального вибору; займати самостійну 

позицію щодо зовнішніх умов; адекватно реагувати на постійні зміни в 

освітній галузі й суспільства в цілому; діяти в умовах браку інформації та 

уникати стереотипної поведінки; реалістично оцінювати власний потенціал 

та обмеження; 

 рефлексивні вправи, що ґрунтувалися на ідеології сумнівів, критики, 

плюралізму та уможливлювали критичний перегляд життєвого та 

професійного досвіду, усвідомлення значення цінностей майбутнього 

керівника сучасного ЗЗСО. Як результат, слухачі визначали об’єктивні 

критерії для самоаналізу й самооцінки себе як майбутнього керівника, 

усвідомлювали та приймали важливі за змістом ціннісні орієнтації обраної 

професійної сфери; 

 рефлексивна діагностика, спрямована на вивчення, аналіз феноменів, 

пов’язаних з образом ідеального керівника, «Я-концепцією». 
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Для оцінки ступеня реалізації професійно-релевантного етапу розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника ЗЗСО використовувався 

комплекс методик: вивчення ціннісних орієнтацій, модифікована О. Хаяйнен 

(див. Додаток М), діагностики рівня сформованості рефлексії за О. Карповим 

(див. Додаток Н), експрес-діагностика соціальних цінностей особистості за 

Н. Фетіскіним та ін.) (див. Додаток П). 

Професійно-релевантний етап як інтегративний модуль педагогічної 

системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО передбачав зосередження 

уваги на розвитку особистісних якостях менеджера освіти, адже інноваційна 

культура особистості виявляється в системі професійних знань та вмінь, 

особистісних якостей, мотивів і ціннісних орієнтаціх, що репрезентуються в 

різноманітних видах професійної управлінської діяльності. 

Модернізації вітчизняної системи освіти та приведення її у 

відповідність до європейських освітніх стандартів сприяє впровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». Підґрунтям означеної Концепції є 

компетентнісний підхід, який визначає нові вимоги до особистості й 

діяльності не тільки педагогічних працівників, але й керівників ЗЗСО. Це, 

зокрема, нові повноваження (компетенції) та володіння відповідними 

компетентностями.  

Досліджуючи процес розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО в 

процесі магістерської підготовки, нами визначено, що системності цьому 

процесу надає набуття слухачами управлінської компетентності. 

У довідковій літературі компетентність дефініціюється як сукупність 

знань та вмінь, потрібних для успішної професійної діяльності: уміння 

аналізувати, прогнозувати наслідки означеної діяльності, використовувати 

інформацію (Ничкало, 2000). 

У теперішній час до змісту поняття «компетентність» керівника закладу 

освіти включають інтегровані показники культури фахівців з управління в 
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освітній сфері, їхні особистісні та професійні якості. Так, В. Семанчина 

зазначає, що управлінська компетентність керівника ЗЗСО визначається:  

 сукупністю якостей і властивостей особистості, детермінованих 

високим рівнем психологічної підготовки; 

 високим рівнем професійної готовності до управлінської діяльності; 

 ефективною командною взаємодією з педагогічним колективом, що 

розглядається як система внутрішніх ресурсів керівника, потрібних для 

налагодження продуктивної роботи ЗЗСО (Семанчина, 2016, с. 430–437). 

Натомість Н. Давидова визначає управлінську компетентність 

керівника ЗЗСО як інтегральну якість особистості, що включає власну 

структуру й дозволяє керівникові діяти в найбільш ефективний спосіб, а 

також саморозвиток і самовдосконалення як у системі підвищення 

кваліфікації, так і під час самостійної роботи (Давидова, 2012). 

Т. Сорочан розглядає поняття компетентність керівника ЗЗСО як 

єдність психологічної, теоретичної та практичної готовності до управлінської 

діяльності відповідно до конкретних вимог і завдань (Сорочан, 2005). На 

думку О. Пометун, професійна компетентність керівника – це результативно-

діяльнісна характеристика його освіти (Овчарук, 2010). 

Таким чином, встановлено, що поняття «професійна компетентність 

керівника» та «управлінська компетентність» відображають взаємозв’язок з 

ІК керівника ЗЗСО як її системоутворювальний елемент. Відтак, ІК керівника 

ЗЗСО залежить від його професійної (управлінської) компетентності, що 

розглядається як досягнення належного рівня знань, умінь, навичок, 

професійно значущих якостей, загальної культури й мотиваційної сфери. 

Відтак, для визначення рівня управлінської компетентності майбутніх 

керівників ЗЗСО у процесі експериментального дослідження використано 

комплексні контрольні роботи, тестування, метод аналізу проблемних 

професійних ситуацій та проведено анкетування «Управлінська компетентність 

керівника» (див. Додаток Р). Також, із метою визначення рівня управлінської 
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компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки 

застосовано діагностичну ділову гру «Інновації в організації» (див. Додаток С). 

Незаперечним є те, що сьогодні керівник ЗЗСО має бути гарантом 

якості навчально-виховного процесу в умовах такого складного соціального 

інституту як школа, що передбачає зміни в моделі управління закладом 

освіти, що вимагає від сучасного керівника лідерської позиції та вміння 

організовувати роботу школи як єдиної команди педагогічного колективу, 

батьків, учнів і громади. Саме тому лідерство розглядається як ключова 

компетентність керівника закладу загальної середньої освіти (Нові вимоги, 

2018). 

Поділяємо думку К. Робінсона, який стверджує, що досвідчений 

освітній менеджер розуміє, що його мета полягає не в покращенні показників 

тестувань, а в створенні спільноти, яка об’єднає учнів, учителів, батьків та 

представників шкільної адміністрації, які працюватимуть разом заради 

досягнення спільної мети (Робинсон, 2016, с. 179). 

Проблема лідерства в управлінні системою освіти стала предметом 

дослідження таких вітчизняних учених, як В. Андрущенко, О. Брюховецька, 

Л. Даниленко, С. Калашнікова,  Ю. Молчанова, П. Плошай, Л. Пшенична та 

інші. Серед наукових праць зарубіжних фахівців варто звернути увагу на 

доробок Н. Беннетт, М. Барбер, Т. Буш, Ф. Вудз, Д. Гопкінз, П. Гронн, 

Д. Дьюк, К. Лейтвуд, Дж. Спілейн, І. Ч. Ченг та ін.  

Реформування системи загальної середньої освіти привернуло увагу до 

керівників як лідерів змін, отже лідерство як важлива якість сучасного 

керівника розглядалась І. Зязюном, В. Кремнем, В. Масловим, О. Савченко, 

О. Сазоновою, С. Сисоєвою та іншими науковцями. 

Аналіз наукових джерел указує на розмаїття якостей і характеристик 

лідера. Так, на думку Т. Поспєлової, керівник ЗЗСО має ухвалювати й 

відстоювати самостійні рішення, уміти стратегічно мислити та планувати, 

прагнути розвивати ініціативність підлеглих, бути готовим сприймати нові 

вимоги (Поспєлова, 2016). П. Сенге вважає, що лідер прагне вести за собою, 
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відзназається високою мотивацією, впливовістю, захопленням справою, 

компетентністю, креативністю, психологічною стійкістю, здатністю до 

адекватної самооцінки й саморегуляції, постійного самовдосконалення 

(Сенге, 2011).  

Нам імпонує точка зору І. Сотніченко, який вважає, що НУШ потребує 

освітнього лідера – керівника нового міленіуму, який: виступає ініціатором і 

творцем нового, цікавого й захопливого; має власне бачення стратегії 

розвитку закладу; уміє інтегрувати ідеї, технології та менеджмент; виступає 

мотиватором; здатний створити професійну команду однодумців; здійснює 

внутрішню і зовнішню комунікації; створює розвивальне освітнє середовище 

й умови для свободи думки та дії; заохочує ініціативу підлеглих, учнів, 

громади; сприяє саморозвиткові всіх суб’єктів освітнього процесу; 

навчається сам і створює колектив, якій постійно навчається; відзначається 

високим рівнем відповідальності за прийняті рішення й результати роботи 

закладу; має високий емоційний інтелект (Сотніченко, 2020). 

Керівник ЗЗСО як лідер має володіти певними навичками та 

здібностями: здатність управляти собою та своїм часом; громадянські та 

суспільно значущі особисті цінності; стратегічне мислення; особиста 

відповідальність; орієнтація на постійне особистісне зростання; навички 

вирішувати проблеми; креативність і здатність до інновацій; знання сучасних 

методів впливу; здатність впливати на оточуючих, переконувати їх; уміння 

навчати й розвивати підлеглих; здатність формувати й розвивати ефективні 

команди (Нові вимоги, 2018). 

Отже, перебіг дослідження передбачав розвиток лідерських якостей 

майбутнього керівника ЗЗСО. З цією метою нами розроблено й запроваджено 

тренінги, школу – семінар, для проведення яких використовувався тимбілдинг.  

Тимбілдинг – це перспективна модель корпоративного менеджменту, що 

є одним із найефективніших інструментів управління персоналом, що дозволяє 

забезпечувати повноцінний розвиток організації. Лейтмотивом наукового кола 

тимбілдингу стало розкриття особливостей взаємодії лідера (керівника) з 
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командою та його ролі в процесі згуртування членів команди й досягнення 

мети. Зазначимо, що ідея командних методів роботи стала активно 

впроваджуватись у практику менеджменту в 60–70-ті роки XX століття. В 

основу використання тимбілдингу для розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО як лідера було покладено ідеї командної взаємодії Р. Гандапаса, 

С. Джопса, Д. Кайдалова, В. Кан-Каліка, Д. Каунда, С. Кові, В. Козирьова, 

К. Левіна, Д. Мак-Грегора, Дж. Перселла, Ф. Фідлера та інших дослідників.  

Так, у процесі проведення експерименту застосовано вправу «Чабан та 

отара», яка вперше була запропонована Р. Гандапасом, відомим фахівцем з 

лідерства та ораторського мистецтва, бізнес-тренером, який за її допомогою 

показував особливості взаємодії бізнес-команд та керівництва (лідерів) 

(див. Додаток Т). Завдяки цим вправам ми мали змогу зробити глибинний 

аналіз різних варіантів взаємодії, зокрема магістрантів один з одним, а під 

час стажування магістранта з педагогічним колективом школи, знайти ними 

власний стиль керівництва та відчути доцільність або побачити причини 

недосконалості його управлінської діяльності, побудувати атмосферу 

комфортної та плідної взаємодії.  

Використання тимбілдингу дозволило розкрити особливості взаємодії 

керованих та керуючих суб’єктів відповідно до їхніх професійних сфер 

діяльності, виявити рівень та ваги активної життєвої позиції, ініціативності, 

прийняття відповідальності, з’ясування ролі контролю й делегування в 

розвитку особистості, що є підґрунтям для розвитку інноваційної культури 

майбутнього менеджера освіти.  

Для оцінки сформованості лідерських якостей майбутніх керівників 

ЗЗСО використана методика Ю. Пачковського (див. Додаток У).  

Глобальні соціальні зміни, що відбуваються в теперішній час в Україні, 

охопили політику, економіку, ідеологію, мистецтво та, звичайно, освіту. На 

думку І. Ющенко, зростання складності темпів, різноманіття змін, що 

відбуваються в суспільстві, відображаються у свідомості людини як ситуація 

невизначеності. Дана реальність ставить підвищені вимоги до суб’єкта щодо 
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активності, оскільки він залучається до численних нових, раніше відсутніх у 

його досвіді соціальних ситуацій (Ющенко, 2017, с. 123–128). 

Питанню толерантності до невизначеності присвячено дослідження 

українських і зарубіжних учених, серед яких варто відзначити К. Дрязгунова, 

Е. Луковицьку, П. Лушина, М. Міріманову, Е. Носенко, О. Обухова, 

А. Приходька, К. Стойчеву, Н. Шалаєва, М. Шаповал, Ф. Хартман 

(F. Hartmann), П. Клемпіт (P. Clampitt), Б. Наемі (B. Naemi), М. Вільямс 

(M. Williams), Ф. Зенасні (F. Zenasni). 

У наукових доробках толерантність до невизначеності розглядається як 

базова риса, що полягає в здатності до ухвалення рішень та осмислення 

проблеми в ситуаціях двозначності, витримування напруги проблемних 

ситуацій, здатність протистояти суперечності інформації, приймати невідоме, 

сприймати нові події не як загрозу, а як можливість для реалізації власного 

професійного потенціалу.  

У дослідженні М. Міріманової та А. Обухової толерантність до 

невизначеності розглядається як внутрішня толерантність, «здатність 

ухвалювати рішення й розмірковувати над проблемою, навіть якщо не відомі 

всі факти й можливі наслідки» (Мириманова, Обухов, 2001, с. 88–98). 

Відтак, сьогодення зумовлює необхідність підготовки керівника 

закладу загальної середньої освіти, який володіє високою мобільністю, 

готовністю оперативно освоювати нововведення та швидко адаптуватися 

до мінливих умов дійсності, самостійно обирати або змінювати форми 

професійної діяльності та забезпечувати саморегуляцію поведінки.  

У дослідженні нами використано методику «Особистісна готовність до 

змін» (методика PCRS: Personal change readiness survey), запропоновану 

канадськими науковцями А. Ролніком, С. Хезером, М. Голдом і К. Халлом 

(A. Rolnic, S. Heather, M. Gold, C. Hull) і була вперше апробована 

Н. Бажановою та Г. Бардієр (Никифоров, 2010, с. 484-487) і містить такі 

діагностичні складов, як: пристрастність, винахідливість, оптимізм, 
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сміливість, адаптивність, упевненість і толерантність до невизначеності (див. 

Додаток Ф). 

Отже, використання зазначеної методики утвердило нас в тому, що 

феномен готовності до зміни майбутнього керівника є складним 

конструктом, який утворює зв’язки з тими психічними особливостями 

особистості, які забезпечують результативність її життєдіяльності. Така 

особистість здатна створювати умови й обставини, що є необхідними для 

задоволення особистих потреб і досягнення цілей та здатна сприймати себе 

як спроможну до самореалізації. Проте переживання психологічної кризи 

може бути поштовхом чи причиною усвідомленої поведінки, що призведе до 

ефективних змін у суб’єктивній та об’єктивній реальності особистості, а 

саме: до звершень, досягнень, нововведень, розвитку, свободи, збагачення 

тощо (Бринза, Будіянський, 2016, с. 43–48). 

У процесі експериментального дослідження важливим було 

забезпечувати вплив на мотиваційну сферу майбутнього керівника щодо 

розвитку його інноваційної культури, що було започатковано на першому – 

мотиваційно-когнітивному етапі досліджуваного процесу. Ми виходили з того, 

що мотивація слухачів магістерської програми щодо розвитку їхньої 

інноваційної культури має важливе значення в забезпеченні ефективності 

освітнього процесу та зумовлює здійснення аналізу причин і чинників, які 

ініціюють та підвищують активність майбутнього керівника, спрямовують і 

підтримують його дії для досягнення позитивних результатів навчальної та 

професійної діяльності. 

Мотивація керівника визначає причини вибору ним певної тактики 

поведінки під час розв’язання управлінського завдання, а важливість вивчення 

мотиваційної сфери майбутнього керівника ЗЗСО за умов розвитку інноваційної 

культури обумовлено потребами його особистості, її інтересами, прагненнями, 

переконаннями, установками, ідеалами, намірами, стереотипами поведінки, 

соціальними нормами, життєвими цілями й цінностями. 
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З цією метою в процес магістерської підготовки було запроваджено 

дидактичну гру «Аукціон мотивів», яка дозволила визначити рейтинг чинників, 

що підтримують творчу активність (стимуляторів) щодо розвитку інноваційної 

культури, та чинників, які є перешкодою до такої активності (інгібіторів). 

У ході гри викладач пропонував магістрантам записати те, що їх 

стимулює до розвитку інноваційної культури, для чого їм це потрібно 

(мотиви їхньої діяльності, поведінки). Далі викладач проводить дидактичний 

аукціон, який складається з двох частин. Магістрантам пропонувалося 

«купити» на аукціоні мотивації розвитку інноваційної культури. Спочатку 

відбувалася купівля мотивів-стимуляторів творчої активності, а потім – 

інгібіторів. «Купівля» мотивів викладачем стимулювалася різними 

способами (виходячи із ситуаційних моментів, умов роботи, особливостей 

навчальної дисципліни, пропозицій тощо). 

Слід зауважити, що проведення такої дидактичної гри ставило перед 

викладачем певні вимоги, а саме: емоційну зрілість і особисту творчість. 

Слухачам для участі в аукціоні надавалася певна однакова кількість «умовних 

одиниць», за які можна «придбати» мотив (звичайно, що відповідний мотив 

отримає той, хто більше за нього «заплатить»). Після «розпродажу» мотивів-

стимуляторів, відбувався перехід до наступної частини аукціону. Відбувався 

«розпродаж» мотивів-інгібіторів. Сенс їх купівлі полягав у тому, що у випадку 

знаходження стимуляційного змісту в мотиві-інгібіторі, можна було отримати 

таку саму кількість «умовних одиниць», яку попередньо затрачено. Під час 

купівлі мотиву-інгібітору викладач надавав пояснення. Наприклад, небажання 

магістранта генерувати ідеї коригувалося заощадженням часу на їх 

акумулювання та зовнішнє стимулювання запровадження інновацій формувало 

вміння магістрантів перебороти себе, долати власні страхи, допомагало в 

досягненні професійного успіху тощо. 

Переможців аукціону було визначено за кінцевою сумою кожного з 

учасників, яких викладач на свій розсуд міг винагородити. Результатом 

аукціону було виявлення та дослідження домінуючих мотивів розвитку ІК 
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майбутнього керівника ЗЗСО, на підставі чого за потреби було зроблено 

відповідну їх корекцію. 

Для формування мотиваційної сфери розвитку ІК майбутнього 

керівника добре зарекомендувала себе в освітньому процесі магістратури 

вправа «Дивуємося світу». Враховуючи те, що інноваційна культура 

майбутнього керівника ЗЗСО має креативно-прогностичну складову (див. 

рис. 3.2), важливим було те, що саме творча людина здатна дивуватися 

світові, де подив викликають явища, події, процеси, речі тощо. 

Отже, підводячи підсумки навчального заняття з будь-якої дисципліни, 

викладач присвячував кілька хвилин для того, щоб слухачі розповіли, що їх 

здивувало в новому навчальному матеріалі й чому. Це дозволяло виявити 

парадокс чи сконцентрувати увагу на незрозумілій частині об’єкту чи явища, 

що сприяло формуванню творчого сприйняття нового. Викладач пропонував 

слухачам проаналізувати власні реакції на явище чи подію, свої відповіді, 

змінити дефініцію явища, подати власне трактування певної формалізації, 

відійти від стереотипного мислення. Відтак, формувалося творче ставлення 

та мотивація опанування інноваційними освітніми ідеями. 

Формуванню мотиваційної сфери щодо розвитку інноваційної культури 

сприяло також використання в освітньому процесі вправи «Хочу знати 

більше». Після того, як викладач розібрав зі слухачами конкретний зміст 

теми заняття, він пропонував відповісти на такі запитання: які додаткові 

знання з даної теми цікаво знати? Як отримані знання можна застосувати на 

практиці? Як у подальшому можуть розвиватися знання з даної теми? Що 

варто дослідити з даної теми?  

Вивчення мотиваційної сфери особистості майбутнього керівника 

ЗЗСО здійснювалося за методикою «Мотивація професійної діяльності» 

(див. Додаток Х). 

Професійно-релевантний етап створення системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО передбачав реалізацію четвертої педагогічної 

умови ‒ запровадження педагогічного аудиту в діяльність вищої школи. 
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Безперечно, що істотною складовою підвищення якості підготовки 

магістрів з управління закладом освіти має стати контроль. У презентованому 

експериментальному дослідженні розглядаємо його як широке поняття, що 

охоплює цілісну систему діагностики знань, умінь, навичок, компетентностей 

майбутніх керівників ЗЗСО, як практику постійного й систематичного поточного 

оцінювання, моніторингу, експертизи й аудиту, що мають випереджальний і 

стимуляційний характер, а не як разовий діагностичний захід.  

До цієї роботи було залучено фахівців забезпечення якості освіти ЗВО, 

які втілювали такі завдання: 

 педагогічний аудит діяльності викладачів, їх компетентності щодо 

розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО, методи роботи та відданість 

професійній діяльності; 

 педагогічний аудит навчально-пізнавальної діяльності магістрантів, їх 

навчальних і професійних потреб, мотивації щодо розвитку ІК;  

 зміст навчання, його селекція та систематизація з огляду на динаміку 

розвитку ІК, способи контролю отриманих результатів; 

 середовище навчання, тобто створення умов щодо розвитку 

інноваційної культури шляхом відповідної організації навчання, стажування, 

позааудиторної роботи тощо. 

Для здійснення педагогічного аудиту фахівці забезпечення якості 

освіти ЗВО використовували такі методи контролю:  

1) тестовий контроль для порівняння, визначення рівня компетентності 

викладачів і слухачів, успішності окремих груп слухачів, порівняння 

ефективності різних форм і методів викладання; 

2) графічний контроль для створення узагальненої наочної моделі, яка 

відображала відношення, взаємозв’язки певних об’єктів чи їх сукупності, 

зокрема, ефективності навчально-пізнавальної діяльності майбутніх 

керівників ЗЗСО; 

3) практичний контроль для визначення оволодіння системою 

практичних професійних умінь і навичок у процесі проходження різних видів 
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практик. Такий контроль забезпечував виявлення усвідомлення слухачем 

теоретичних основ цих дій; 

4) самоконтроль як усвідомлене регулювання викладачем, слухачем 

власної діяльності задля забезпечення таких її результатів, які відповідають 

поставленим завданням, вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета 

самоконтролю полягала в усвідомленні викладачем, слухачем оптимального 

плану діяльності та її операційного складу, тобто способу реалізації цього плану. 

Як зазначено вище, педагогічний аудит діяльності викладачів, їх 

компетентність щодо розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО, методи роботи 

та захопленість здійснювався шляхом тестування викладачів (див. Додаток З) 

та захисту ними проєктів щодо розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО під 

час вивчення певної навчальної дисципліни.  

Перед тим, як здійснювати педагогічний аудит навчально-пізнавальної 

діяльності слухачів було виокремлено її характерні ознаки, до яких належать 

активність, спрямованість на об’єкт засвоєння (предметно-інформаційна 

складова освітнього процесу), орієнтація в дійсності, соціалізація 

особистості, комунікація (діяльнісно-комунікативна складова освітнього 

процесу), громадянська позиція, загальнолюдські цінності, здатність до 

оцінювання (ціннісно-орієнтаційна складова освітнього процесу). 

Також для педагогічного аудиту навчально-пізнавальної діяльності 

слухачів щодо розвитку їхньої інноваційної культури важливим було 

виокремлення її складових, які підлягали аналізу й оцінюванню: 

 усвідомлення слухачами цілей і завдань розвитку інноваційної культури; 

 формування, розвиток і збагачення мотивів і мотивації щодо розвитку 

інноваційної культури для майбутньої управлінської діяльності; 

 осмислення змісту освіти щодо розвитку інноваційної культури й 

основних проблем, які необхідно розв’язати; 

 сприйняття, осмислення, запам’ятовування, узагальнення та критичний 

аналіз навчального матеріалу, його ефективне використання в практиці 

майбутньої управлінської діяльності; 
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 прояв емоційно-ціннісного ставлення до власних навчально-

пізнавальних дій і розвитку інноваційної культури; 

 самоконтроль і самооцінка власної навчально-пізнавальної діяльності 

та внесення до неї відповідних коректив і змін. 

Аналіз і оцінювання навчально-пізнавальної діяльності слухачів 

магістерської програми за певними складовими дозволяли спрогнозувати 

динаміку навчальних досягнень слухачів, індивідуальну траєкторію їхнього 

розвитку, ефективно запроваджувати інноваційні методи й технології 

навчання, оновлення змісту освіти тощо. 

З цією метою було використано матричний підхід, який ґрунтується на 

таксономії цілей Б. Блума, визначених характеристиках складових ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО та відображає сутність навчально-пізнавальної 

діяльності магістрів у ЗВО, параметри реалізації освітньої 

програми (див. табл. 5.6). 

Таблиця 5.6.  

Матриця для педагогічного аудиту навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти щодо розвитку 

інноваційної культури під час навчання в магістратурі 

Складові 

освітнього 

процесу 

Якісні індикатори Прізвища слухачів 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предметно- 

інформаційна 

1.1. Володіє поняттями, 

термінами з навчальної 

дисципліни 

        

1.2. Вирішує навчальні 

управлінські завдання засобами 

інноваційних технологій 

        

1.3. Формулює цілі й завдання 

навчальної діяльності щодо 

опанування різними 

інноваційними технологіями 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Аналізує навчальний 

матеріал, виділяє знання, уміння, 

які необхідно засвоїти для 

ефективної професійної 

діяльності 

        

1.5. Організовує власну 

навчальну діяльність  
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Продовження табл. 5.6 

Діяльнісно-

комунікативна 

2.1. Уміє аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати 

        

2.2. Уміє обґрунтовувати власні 

судження 

        

2.3. Співвідносить базові 

терміни й поняття з 

менеджменту та інноватики за 

змістом, визначає їх коректно 

        

2.4. Визначає головну думку 

відповідно до завдань і критично 

аналізує 

        

2.5. Добирає достатню кількість 

необхідних аргументів 

        

2.6. Правильно визначає логіку 

розташування аргументів 

(індуктивний, дедуктивний метод) 

        

2.7. Формулює висновки 

відповідно до теми та основної 

думки 

        

2.8. Дотримується мовленнєвих і 

граматичних норм 

        

2.9. Інтерпретує карти, схеми, 

таблиці 

        

2.10. Адекватно поводить себе в 

конкретній ситуації 

        

2.11. Підтримує сприятливий 

мікроклімат у співробітництві 

        

2.12. Виявляє креативність 

мислення 

        

Ціннісно-

орієнтаційна 

3.1. Уміє виявляти особисту 

позицію 

        

3.2. Уміє виявляти громадянську 

позицію 

        

3.3. Приймає загальнолюдські 

цінності 

        

3.4. Приймає культурні традиції          

3.5. Уміє давати оцінку фактам, 

явищам, подіям 

        

3.6. Уміє оцінювати результати 

власної навчальної діяльності 

        

 

Як відомо, ієрархія Б. Блума (Churches, 2007) охоплює 3 основні сфери 

діяльності студентів: когнітивну (пізнавальну), психомоторну, емоційну 

(афективну). 

Навчальні цілі в пізнавальній сфері спрямовані на розвиток мислення й 

отримання знань. У матриці для педагогічного аудиту навчально-
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пізнавальної діяльності майбутніх керівників ЗЗСО щодо розвитку 

інноваційної культури під час навчання в магістратурі (див. табл. 5.6) ця 

сфера представлена предметно-інформаційною складовою освіти. 

До цілей психомоторної сфери віднесено ровиток діяльності, що 

відбивається в матриці діяльнісно-комунікативної складової освіти. Емоційна 

сфера освітньої діяльності магістрантів пов’язана з формуванням 

особистісних цінностей, мотивацією та вміщує емоційну самооцінку 

студентами матеріалу, що вивчається, власної навчально-пізнавальної 

діяльності. Ця сфера за таксономією Б. Блума в матриці представлена 

цінносно-орієнтаційною складовою освіти (Churches, 2007).   

Кожна складова освіти в запропонованій матриці розкривається 

якісними індикаторами, які, за Б. Блумом, ураховують рівні пізнавальної 

діяльності, що розташовані від простого до складного: знання (Knowledge) – 

розуміння (Comprehension) – застосування (Application) – аналіз (Analysis) – 

синтез (Synthesis) – оцінка (Evaluation).  

Щодо педагогічного аудиту змісту навчання майбутніх керівників 

ЗЗСО з огляду на розвиток їх інноваційної культури, фахівці забезпечення 

якості освіти разом із викладачами, які працюють у магістратурі, 

проаналізували програми навчальних дисциплін із метою виокремлення 

знань, умінь, навичок, які складають ІК керівника ЗЗСО та формуються під 

час вивчення певної дисципліни, як було зазначено раніше, підсумки 

унаочнено в таблиці 5.3. Реалізація змісту освіти протягом усього періоду 

навчання вивчалась і аналізувалися шляхом використання технологій 

освітнього моніторингу й педагогічного аудиту.  

Педагогічний аудит середовища навчання, тобто створення й реалізації 

умов щодо розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО шляхом відповідної 

організації навчання, відбору його змісту, стажування, позааудиторної 

роботи тощо здійснювався за допомогою портфоліо як освітньої технології 

оцінювання якості навчання слухачів. 
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В освітньому процесі портфоліо розглядався як продуктивний 

інструмент визначення вектору професійного зростання слухачів, рівня їх 

навчальних досягнень, передбачав відкритість освітнього процесу, а також 

допомагав слухачеві як суб’єкту навчальної діяльності розв’язувати завдання 

самовизначення, самоконтролю, самореалізації.  

Ми дійшли висновку, що освітня технологія портфоліо є прикладом 

автетичного оцінювання, що спрямована на відзначення позитивних 

результатів навчання та зумовлює посилення мотивації слухача щодо 

навчальної діяльності, розвитку його інноваційної культури, переорієнтації з 

зовнішньої оцінки на самооцінку. Технологія портфоліо є засобом 

багатогранного інтегрованого вимірювання рівня навчальних досягнень 

магістрів, їх професійного становлення та зростання, підвищення здатності 

до самоаналізу й самооцінювання. У соціальних мережах, у яких слухачі 

активні, технологія портфоліо перетворювалася на засіб професійної 

самопрезентації та самовираження, а також на взаємне відкрите рецензування 

в професійному середовищі, в якому фахівці об’єднані загальними 

інтересами й досвідом досліджуваної проблеми, та забезпечує формування 

комунікативної та професійної компетентності.  

Під час складання портфоліо майбутнім керівником ЗЗСО викладач 

ЗВО виконує функції консультування й допомоги щодо всіх аспектів 

оцінювання. У перебігу експериментальної роботи слухачі мали можливості 

самостійно та свідомо збирати, аналізувати, оцінювати результати власного 

навчання й демонструвати прогресивні зміни в особистісному зростанні. 

У процесі складання студентами портфоліо освітньої технології 

оцінювання якості навчання ми дотримувалися таких принципів: формування 

єдиної програми оцінювання на основі поєднання різноманітних методів 

оцінювання, використаних у процесі експерименту; спрямованість на 

формування настанов магістранта на високий рівень відповідальності за 

результати власного навчання та професійного розвитку; використання 

інструментів самооцінювання та взаємооцінювання; взаємозв’язок і 
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позитивний взаємний вплив системи оцінювання та системи навчання; 

поєднання формувального, підсумкового й поточного засобів оцінювання; 

прозорість критеріїв і процедури проведення оцінювання навчальних 

досягнень магістрантів; взаємодія з професійною спільнотою. 

У представленому дослідженні використано таку структуру портфоліо 

студента: 

 коротке резюме, візитка; 

 досягнення, які свідчать про визнання їх особистих і професійних 

досягнень у контексті розвитку їх інноваційної управлінської культури; 

 інтереси, хобі й досвід соціальної взаємодії; 

 уявлення про власні сильні та слабкі сторони, професійні та особисті 

плани, способи й засоби їх реалізації; 

 електронні ресурси, інформаційно-комунікативні та інноваційні 

технології, які вже увійшли в арсенал активно застосовуваних засобів, і 

способів їх ефективного використання (персональне освітнє 

середовище); 

 підведення підсумків, узагальнення професійних і життєвих планів. 

Використання технології портфоліо дозволило осмислити отриманий 

досвід, визначити прогрес в опануванні знаннями, уміннями, навичками та 

досвідом професійної діяльності, допомагало встановлювати зв’язки між 

формальним і неформальним навчальним досвідом, якісно візуалізувати, 

структурувати й подавати інформацію. Крім того, портфоліо сприяло 

посиленню мотивації слухача до розвитку ІК, самоосвіти, формування 

рефлексивності й об’єктивного оцінювання рівня своїх професійних 

компетентностей. 

Наголосимо, що портфоліо сприяло комплексному інформаційному та 

організаційно-методичному супроводу індивідуальної освітньої траєкторії 

слухача, формуванню його готовності до самостійного вирішення важливих і 

складних професійних управлінських завдань, пов’язаних із професійним, 

особистісним розвитком та розвитком його інноваційної культури.  
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Зазначимо, що процес навчання, набуття професійних знань, умінь і 

навичок, самовдосконалення сприяє розвиткові інноваційної культури, що, у 

свою чергу, зумовлює трансформацію управлінської діяльності керівника ЗЗСО 

та її спрямованість. Менеджер освіти за своїми професійними намірами може 

бути спрямований на соціальні завдання – на високий відповідальний 

соціальний внесок, виконання поставлених професійних завдань або на 

забезпечення високої винагороди й соціального визнання, забезпечення певних 

умов праці й навчання. Відтак, в експериментальному дослідженні з метою 

виявлення суб’єктивного місця професії та професійної ролі в структурі 

особистості майбутнього керівника ЗЗСО, значення професії для особистості та 

бачення власної ролі в професійній діяльності ми використали методику 

«Метапрофесійна ідентичність майбутніх фахівців» (див. Додаток Ц), яка 

забезпечила визначення загальної спрямованості професійної ідентичності, 

соціальної та особистісної спрямованості ідентифікації особистості з 

професією, характер самої спрямованості, що визначається намаганням 

досягнення високих результатів, або униканням труднощів.  

Отже, на четвертому (професійно-релевантному) етапі як 

інтегративному модулі досліджуваної системи основна увага була приділена 

розвиткові особистісних якостей майбутнього керівника ЗЗСО, системі 

морально-етичних поглядів, цінностей, настанов, мотивів, що зумовлюють 

його професійну поведінку. Це, у свою чергу, уможливило оцінювання 

інноваційної культури особистості майбутнього менеджера освіти, оскільки 

вона виявляється не лише в системі професійних знань і вмінь, але й 

особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються в різноманітних 

видах професійної інноваційної управлінської діяльності. 

Таким чином, цілеспрямована системна робота ЗВО шляхом 

створення відповідних педагогічних умов, застосування в освітньому 

процесі магістерської підготовки системи вищерозглянутих у роботі 

методів, прийомів і технологій навчання, підготовки професорсько-

викладацького складу, залучення до реалізації досліджуваного процесу 
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відповідних структурних підрозділів ЗВО забезпечила розвиток ІК 

майбутніх керівників ЗЗСО. 

 

5.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для виявлення рівня розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у 

процесі магістерської підготовки нами було проведено кількісний і якісний 

порівняльний аналіз результатів педагогічного експерименту. Ретельний 

аналіз даних, отриманих у результаті психолого-педагогічної діагностики в 

ході цілеспрямованого відстеження процесу й результатів систематизації 

розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО у процесі магістерської підготовки 

дає змогу констатувати, що обрана методика проведення експериментального 

дослідження уможливила вирішення поставлених у дисертаційному 

дослідженні завдань. 

Для визначення рівня розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО 

необхідно було виявити динаміку зміни її окремих складників у процесі 

магістерської підготовки та оцінити ефективність розробленої моделі, 

досліджуваного в презентованій дисертаційній роботі, процесу. 

Під час експериментальної роботи було досліджено виокремлені за 

компонентами інноваційної культури показники, застосовуючи такі 

діагностичні методики, а саме: 

 за пізнавально-практичним компонентом – рівень знань, умінь, 

навичок майбутніх керівників із навчальних дисциплін за допомогою 

контрольних робіт, управлінська компетентність майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти (анкета «Управлінська компетентність 

керівника» (див. Додаток Р)), сформованість знань, умінь, навичок з 

інноватики (діагностична ділова гра «Інновації в організації» (див. Додаток 

С)); перебіг навчально-пізнавальної діяльності майбутніх керівників ЗЗСО 

щодо розвитку інноваційної культури (матриця педагогічного аудиту 

навчально-пізнавальної діяльності в таблиці 5.6); 
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 за аксіологічно-рефлексивним компонентом – сформованість професійно-

ціннісних орієнтацій (вивчення ціннісних орієнтацій за методикою, 

модифікованою О. Хаяйнен (див. Додаток М)), експрес-діагностика соціальних 

цінностей особистості за Н. Фетіскіним (див. Додаток П)), сформованість 

рефлексії (діагностики рівня сформованості рефлексії за О. Карповим (див. 

Додаток Н)), мотиваційна сфера особистості майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти (методика «Мотивація професійної діяльності» 

К. Замфір у модифікації А. Реана (див. Додаток Х)); 

 за креативно-прогностичним компонентом – вивчення можливостей 

перенесення знань майбутніми керівниками в іншу міждисциплінарну ситуацію 

шляхом їх узагальнення, трансформації для конструювання принципово нового 

способу розв’язання управлінської проблеми (діагностика «Ваш творчий 

потенціал» (див. Додаток Л)), виявлення суб’єктивного місця професії та 

професійної ролі в структурі особистості майбутнього керівника, значення 

професії для особистості та бачення власної ролі в професійній діяльності 

(методика «Метапрофесійна ідентичність майбутніх фахівців» А. Разумної (див. 

Додаток Ц)), визначення готовності оперативно освоювати нововведення та 

швидко адаптуватися до мінливих умов дійсності, самостійно обирати або 

змінювати форми професійної діяльності й забезпечувати саморегуляцію 

поведінки (методика «Особистісна готовність до змін» PCRS (див. Додаток Ф)), 

оцінювання лідерських якостей майбутніх керівників закладів ЗСО (методика 

Ю. Пачковського (див. Додаток У)).  

З метою одержання інформації щодо динаміки розвитку кожного 

компонента інноваційної культури під час поетапної імплементації моделі 

системи її розвитку в процес магістерської підготовки на основі визначених 

педагогічних умов зіставлялися результати досліджень констатувального й 

контрольного етапів експерименту, спрямовані на виявлення рівнів 

сформованості окремих компонентів і показників ІК майбутніх керівників ЗЗСО. 

Розглянемо отримані кількісні та якісні результати експериментального 

дослідження.  
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Так, за пізнавально-практичним компонентом ІК було визначено рівень 

знань, умінь, навичок майбутніх керівників ЗЗСО з педагогіки, психології, 

інноватики та освітнього менеджменту. Для реалізації поставленого завдання 

було обрано контрольну роботу з огляду на її можливість перевірити різні 

аспекти досліджуваної проблеми за найменший проміжок часу.  

У контрольній роботі магістрам були запропоновані завдання різного 

рівня складності, а саме: 

 завдання на відтворення нового матеріалу (терміни, факти, поняття, 

правила) – репродуктивний рівень; 

 завдання на інтерпретацію та перетворення вивченого явища – 

конструктивний рівень; 

 завдання на використання знань (правил, теорій) у нових конкретних 

управлінських умовах – конструктивний рівень; 

 завдання на аналіз і синтез навчального матеріалу, тобто на 

визначення окремих елементів та логіки їх взаємозв’язку, об’єднання 

окремих елементів у нове ціле, а також креативні завдання на 

використання знань із різних областей під час вирішення певної 

управлінської проблеми – творчий рівень; 

 завдання, у межах яких будь-які явища оцінювалися за певними 

критеріями, встановлення відповідності висновків існуючим даним, а також 

різниці між фактами й оцінними судженнями, що характеризують стан 

управління в закладі в мінливих умовах – творчий рівень. 

Математичну обробку даних, отриманих у констатувальному й 

контрольному експериментах, унаочнено в таблиці 5.7. 

Як свідчить аналіз таблиці 5.7, після проведення формувального 

експерименту підвищився рівень знань, умінь, навичок слухачів 

магістерської програми як в експериментальній, так і в контрольній групах. 

Проте приріст в експериментальній групі вищий, ніж в контрольній. 

Такі результати формувального експерименту можна пояснити тим, що 

в експериментальній групі було використано різноманітні інноваційні форми 
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Таблиця 5.7  

Динаміка засвоєння майбутніми керівниками закладів загальної 

середньої освіти професійно-педагогічних знань, умінь, навичок у 

процесі магістерської підготовки (у %) 

Рівень засвоєння 

професійно-

педагогічних знань, 

умінь, навичок 

Експериментальна група Контрольна група 

Конст. Контр. Приріст  Конст. Контр. Приріст  

Сумативний 46,1 15,6 30,5 45,0 40,2 4,8 

Агрегативний 36,7 43,1 6,4 33,3 35,7 2,4 

Гармонійний 19,6 36,7 17,1 21,7 24,1 2,4 

та методи навчання, значну увагу приділено позааудиторній роботі слухачів як 

майбутніх менеджерів освіти та організовано багаторівневу практичну 

підготовку майбутніх керівників ЗЗСО. Результати експериментального 

дослідження свідчать, що позитивно вплинуло на рівень знань, умінь і навичок 

слухачів експериментальної групи впровадження педагогічного аудиту в 

діяльність закладу вищої школи щодо підготовки майбутніх фахівців. Також 

відзначимо значну різницю в рівні засвоєння знань, умінь, навичок 

респондентів експериментальної та контрольної групи на сумативному 

(низькому) рівні (приріст у експериментальній групі склав 30,5, в контрольній – 

4,8). Означене дозволяє стверджувати, що магістри експериментальної групи 

виявили професійно-педагогічні знання в повному обсязі. Зростання рівня 

професійно-педагогічних знань, умінь, навичок на агрегативному (середньому) 

та гармонійному (високому) рівнях у експериментальній групи можна пояснити 

тим, що значна увага освітньому процесі приділялася виконанню відповідних 

завдань, що детально описано в п. 5.2.  

З метою визначення управлінських здібностей і рівня професійної 

компетентності майбутніх керівників ЗЗСО було використано анкeту 

«Упpaвлiнcькa кoмпeтeнтнicть кepiвникa» (див. Додаток Р). Управлінські 

уміння та здібності слухачів оцінювалися за допомогою бальної шкали: 1 – 

це мінімальна виpaжeнicть якості, 5 – мaкcимaльнa. Наголосимо, що до цієї 

роботи було залучено фахівців забезпечення якості освіти, які виступали 

експертами. Таким чином, за цією анкетою магістри здійснювали 
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самооцінювання власних управлінських умінь і здібностей, а фахівці – 

експертне оцінювання. Потім пiдpaxoвувався cepeднiй бaл гpупoвoї 

eкcпepтизи. Результати унаочнено в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 

Динаміка зростання управлінських умінь і здібностей майбутніх 

керівників закладів загальної середньої освіти 

у процесі магістерської підготовки 

Управлінські вмiння, 

здiбнocтi 

Експериментальна група Контрольна група 

Констат. Контр. Констат. Контр. 

СО ЕО СО ЕО СО ЕО СО ЕО 

Cтуpбoвaнicть cтaнoм 

ocвiти, пpaгнeння 

вдocкoнaлити poбoту 

ЗЗСО, cиcтeму нaвчaння 

й виxoвaння 

3,9 4,1 4,6 4,6 3,6 4,0 4,1 4,0 

Умiння зaцiкaвити, 

opгaнiзувaти персонал, 

нaлaгoдити cпiвпpaцю 

2,8 2,9 3,7 4,2 3,3 3,0 4,2 3,7 

Кoмунiкaтивнa 

кoмпeтeнтнicть (увaжнe 

cтaвлeння дo пiдлeглиx, 

здaтнicть нaлaгoджувaти 

кoнтaкти з дiтьми, 

кoлeгaми тa вищим 

кepiвництвoм, умiння 

виpiшувaти кoнфлiкти в 

кoлeктивi тa iн.) 

3,0 3,2 4,2 4,5 3,2 3,3 4,5 3,8 

Здaтнicть швидкo 

oцiнювaти cитуaцiю та 

ухвалювати eфeктивнi 

упpaвлiнcькi piшeння 

2,6 2,9 3,6 4,4 3,1 2,9 4,4 3,9 

Умiння здiйcнювaти 

кoнтpoль зa викoнaнням 

ухвалених piшeнь 

2,9 3,1 3,9 4,7 3,0 3,2 4,8 3,8 

Дaлeкoгляднicть, 

opiєнтaцiя нa 

пepcпeктиву, вмiння 

пiдтpимувaти iннoвaцiї, 

здaтнicть пpoгнoзувaти  

нacлiдки дiй 

2,6 3,3 4,5 4,9 3,0 3,4 4,8 3,9 

Цiлecпpямoвaнicть, 

нaпoлeгливicть, 

гoтoвнicть дoклaдaти 

зуcилля зaдля бaжaниx 

дocягнeнь у poбoтi 

3,5 4,0 4,2 4,4 3,6 4,1 4,5 3,9 
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Продовження табл. 5.8 

Умiння плaнувaти й 

opгaнiзoвувaти влacну 

poбoту 

2,9 4,0 4,0 4,7 3,5 3,5 4,8 4,0 

Caмoкpитичність, 

opiєнтaцiя нa пpoфeciйнe 

зpocтaння, 

caмoвдocкoнaлeння 

4,1 4,4 4,2 4,9 4,2 4,6 4,9 4,6 

Кopиcтуєтьcя пoвaгoю 

тa aвтopитeтoм у 

кoлeктивi 

3,7 3,6 4,0 4,7 4,2 4,0 4,8 4,0 

Загальна середня оцінка 

по групі 3,2 3,55 4,09 4,6 3,47 3,6 4,58 3,96 

СО – самооцінка; ЕО – експертна оцінка. 

 

Для вивчення взаємозв’язків та істотності зв’язку в даному досліджені 

(див. табл. 5.8, 5.9) було використано дисперсійний аналіз, який уможливив 

визначення ролі систематичної та випадкової варіації в загальній варіації, а 

отже, дозволив визначити роль фактору (створення багаторівневої 

практичної підготовки майбутнього керівника ЗЗСО на засадах взаємодії, 

співробітництва та співтворчості закладів вищої та середньої освіти з 

використанням можливостей віртуального навчання) покладеного в основу 

групування, в зміні результативної ознаки. Для цього використовується 

правило складання дисперсії, згідно з яким загальна дисперсія дорівнює сумі 

двох дисперсій: міжгрупової та середньої із групових: 

 

Розмір систематичної варіації, яка обумовлюється впливом 

групувальної ознаки, характеризує міжгрупова дисперсія.  

Тісноту зв’язку характеризує співставлення міжгрупової дисперсії із 

загальною, що визначає кореляційне відношення: 

 

Попереднім етапом є перевірка нульової гіпотези про відсутність будь-

якого впливу досліджуваного фактору (факторів), тобто гіпотези про те, що 
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зміни значень ознаки в порівнюваних вибірках є випадковими, і всі дані 

належать до однієї генеральної сукупності. 

Акцентуємо увагу на можливості відкидання нульової гіпотези, то 

наступним етапом стає кількісне оцінювання впливу досліджуваного фактору 

й побудова довірчих інтервалів для отриманих характеристик. У випадку, 

коли нульова гіпотеза не може бути відкинутою, її приймаємо та робимо 

висновок про відсутність впливу. Але, якщо є підстави вважати, що такий 

вплив має бути присутнім (наприклад, це може випливати з теоретичних 

уявлень про об’єкт дослідження), то необхідно здійснити перевірку існування 

інших факторів, що можуть його маскувати. 

Нами було застосовано однофакторний дисперсійний аналіз для 

порівняння середніх оцінок експертної групи та середньої самоцінки слухачів 

за допомогою вбудованого пакету аналізу електронних таблиць MS Excel 

(див. Додаток Ш). 

За результатами (див. рис. Ш.1) знаходимо кореляційне відношення: 

 

Отже, фактор, який покладено в основу групування створює 94,47 % 

варіації та лише 5,53 % варіації є результатом дії інших чинників.  

У дослідженні перевірку істотності (невипадковості) відхилень 

групових середніх здійснено за допомогою статистичних критеріїв. У даному 

випадку використано критерій Фішера та порівняно фактичне значення  
 
з 

критичним (табличним). 

У таблиці критичних значень кореляційного відношення η
2 

розподіл 

залежить від числа ступенів вільності факторної К1 та випадкової К2 

дисперсій. 

К1 = т ‒ 1,    К2 = n ‒ т; 

де т ‒ число груп; 

п ‒ загальний обсяг сукупності. 
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Зауважимо, що «входами» в таблицю критичних значень є числа 

ступенів вільності К1К2 та рівень значимості а, який задається дослідником і 

характеризує, якою мірою він ризикує помилитися у своєму припущенні (про 

«невипадковість»). У нашому випадку 

К1= 2 – 1 =1 

К2 = 20 – 2 =18 

За таблицею критичних значень для рівня істотності а = 0,05 знаходимо 

. 

Це означає, що тільки в 5 випадках зі 100 може випадково виникнути 

кореляційне відношення, яке перевищує значення 0,197. Далі порівнюємо 

фактичне значення з критичним. Якщо фактичне значення більше критичного, 

то зв’язок між факторною та результативною ознаками вважається істотним: 

 

Як бачимо з даних рисунку Ш.1, фактичне значення F-критерію також 

більше, ніж табличне. Отже, робимо висновок про істотність різниці між 

середніми оцінками експертів та середньою самооцінкою експериментальної 

групи на контрольному етапі педагогічного експерименту. 

Порівнюючи оцінки експертів та самооцінку контрольної групи (див. 

рис. Ш.2), маємо аналогічні висновки – середні величини суттєво відрізняються. 

У даному випадку кореляційне відношення також буде більше 

табличного значення, а саме: 

 

Рисунок Ш.2 свідчить, що фактичне значення F-критерію також 

більше, ніж табличне, отже, робимо висновок про істотність різниці між 

середніми оцінками експертів та середньою самооцінкою експериментальної 

групи на контрольному етапі. 

Дисперсійний аналіз різниці двох середніх самооцінок 

експериментальної та контрольної груп на контрольному етапі також показав 

суттєвість цієї різниці (див. рис. Ш.3). 
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Оцінки експертів на контрольному етапі для експериментальної та 

контрольної груп мали суттєву різницю (див. рис. Ш.4.) 

 

Аналіз результатів, поданих у таблиці 5.6 дозволяє зробити такі висновки: 

1) експериментальна група виявила тенденцію до заниженої 

самооцінки, натомість контрольна – до завищеної; 

2) у констатувальному експерименті оцінки експертної групи й самоцінка 

майбутніх керівників ЗЗСО майже за всіма характеристиками збігаються, проте 

в контрольному експерименті спостерігаємо заниження самооцінки в 

експериментальній групі порівняно з оцінкою експертів, та завищення 

самооцінки в контрольній групі порівняно з експертним оцінюванням; 

3) виявлено суттєву різницю в оцінюванні в ході контрольного 

експерименту експертами й магістрантами експериментальної групи таких 

характеристик, як здатність швидко оцінювати ситуацію та ухвалювати 

ефективні управлінські рішення, уміння здійснювати контроль за виконанням 

рішень (0,8), уміння планувати й організовувати власну роботу, користується 

повагою й авторитетом у колективі (0,7), що можна пояснити більш високим 

ступенем розуміння цих чеснот керівника з огляду на розвиток у нього ІК; 

4) завищеною виявлено самооцінку слухачів контрольної групи 

власних управлінських умінь і здібностей наприкінці експериментального 

дослідження порівняно з оцінкою експертів майже за всіма параметрами, 

оскільки майбутні керівники оцінювали себе з точки зору отриманих у 

магістратурі знань, без орієнтації на важливу для сучасного керівника ЗЗСО 

таку характеристику як інноваційна культура.  

Фахівці забезпечення якості освіти ЗВО та викладачі магістратури, 

задіяні в експериментальному дослідженні, відстежували перебіг навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх керівників ЗЗСО щодо розвитку 

інноваційної культури (див. табл. 5.6). Результати представлено в таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9 

Динаміка навчально-пізнавальної діяльності магістрів з дисциплін 

циклу професійної підготовки 

Складові 

освіти 

Якісні індикатори Експериментальна 

група 

Контрольна група 

Конст Контр Приріст Конст Контр Приріст 

Предметно- 

інформаційна 

 

1.1. Володіє 

поняттями, 

термінами з 

навчальної 

дисципліни 

3,5 4,7 1,2 3,8 4,4 0,6 

1.2. Вирішує 

навчальні 

управлінські 

завдання засобами 

інноваційних 

технологій 

2,9 4,8 1,9 3,1 4,3 1,2 

1.3. Формулює цілі 

й завдання нав-

чальної діяльності 

щодо опанування 

різними 

інноваційними 

технологіями 

3,1 4,9 1,8 3,1 4,0 0,9 

1.4. Аналізує 

навчальний 

матеріал, виділяє 

знання, уміння, які 

необхідно засвоїти 

для ефективної 

професійної 

діяльності 

4,0 4,9 0,9 3,1 3,9 0,8 

1.5. Організовує 

власну навчальну 

діяльність 

3,5 4,5 1,0 3,7 4,2 0,5 

Діяльнісно-

комуніка- 

тивна 

2.1. Уміє 

аналізувати, 

систематизувати,  

узагальнювати 

3,1 4,6 1,5 3,3 4,1 0,8 

2.2. Уміє 

обґрунтовувати 

власні судження 

3,2 4,8 1,6 3,2 4,2 1,0 

2.3. Співвідносить 

базові терміни й 

поняття з 

менеджменту та 

інноватики за 

змістом, визначає 

їх коректно 

2,9 4,7 1,8 3,0 3,9 0,9 
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Продовження табл. 5.9 

 2.4. Визначає 

головну думку 

відповідно до 

завдань і критично 

аналізує 

3,4 4,6 1,2 3,4 4,4 1,0 

2.5. Добирає 

достатню кількість 

необхідних  

аргументів 

3,4 4,7 1,3 3,5 4,2 0,7 

2.6. Правильно 

визначає логіку 

розташування 

аргументів 

(індуктивний, 

дедуктивний метод) 

2,9 4,2 1,3 3,1 4,0 0,9 

2.7. Формулює 

висновки 

відповідно до теми 

й основної думки 

3,0 4,3 1,3 3,3 4,0 0,7 

2.8. Дотримується 

мовленнєвих і 

граматичних норм 

3,8 4,6 0,8 3,8 4,5 0,7 

2.9. Інтерпретує 

карти, схеми, 

таблиці 

4,2 4,6 0,4 4,2 4,6 0,4 

2.10. Адекватно 

поводить себе в 

конкретній 

ситуації 

4,3 4,6 0,3 4,4 4,6 0,2 

2.11. Підтримує  

сприятливий 

мікроклімат у 

співробітництві 

4,2 4,8 0,6 4,1 4,6 0,5 

2.12. Виявляє 

креативність 

мислення 

3,5 4,7 1,2 3,7 4,1 0,4 

Ціннісно-

орієнтаційна 

3.1. Уміє виявляти 

особисту позицію 

4,2 4,6 0,4 4,3 4,6 0,3 

3.2. Уміє виявляти 

громадянську 

позицію 

4,0 4,5 0,5 4,1 4,6 0,5 

3.3. Приймає 

загальнолюдські 

цінності 

4,0 4,9 0,9 4,1 4,7 0,6 

3.4. Приймає 

культурні традиції  

4,1 4,7 0,6 4,2 4,7 0,5 

3.5. Уміє давати 

оцінку фактам, 

явищам, подіям 

3,9 4,4 0,5 4,0 4,2 0,2 
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Закінчення табл. 5.9 

 3.6. Уміє 

оцінювати 

результати власної 

навчальної 

діяльності 

3,7 4,9 1,2 4,0 4,1 0,1 

Загальна середня оцінка по групі 3,60 4,65 1,05 3,67 4,30 0,63 

 

Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що в експериментальній і 

контрольній групах відбувся приріст за всіма якісними індикаторами навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх керівників ЗЗСО у процесі вивчення 

дисциплін циклу професійної підготовки, проте найбільший приріст 

спостерігається в експериментальній групі за такими якісними індикаторами, як 

вирішення навчальних управлінських завдань засобами інноваційних технологій 

(приріст склав 1,9), формулювання цілей і завдань навчальної діяльності щодо 

опанування різними інноваційними технологіями (1,8), співвідношення базових 

термінів і понять із менеджменту та інноватики за змістом, коректне їх 

визначення (1,8), що пояснюється акцентуванням уваги в експериментальній 

групі саме на основних характеристиках і складових інноваційної культури 

менеджера освіти. Також закцентуємо увагу на більш значній різниці за певними 

якісними індикаторами в експериментальній та контрольній групах. Так, за 

предметно-інформаційною складовою освіти отримано такі дані: 

 володіє поняттями, термінами з навчальної дисципліни (приріст в ЕГ 

склав 1,2, у КГ – 0,6); 

 вирішує навчальні управлінські завдання засобами інноваційних 

технологій (ЕГ – 1,9, КГ – 1,2); 

 формулює цілі й завдання навчальної діяльності щодо опанування 

різними інноваційними технологіями (ЕГ – 1,8, КГ – 0,9); 

 організовує власну навчальну діяльність (ЕГ – 1,0, КГ -0,5). 

За діяльнісно-комунікативною складовою освіти: 

 уміє аналізувати, систематизувати, узагальнювати (ЕГ – 1,5, КГ – 0,8); 

 уміє обґрунтовувати власні судження (ЕГ – 1,6, КГ – 1,0); 
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 співвідносить базові терміни й поняття з менеджменту та інноватики за 

змістом, визначає їх коректно (ЕГ – 1,8, КГ – 0,9); 

 добирає достатню кількість необхідних аргументів (ЕГ – 1,3, КГ – 0,7); 

 формулює висновки відповідно до теми та основної думки (ЕГ – 1,3, 

КГ – 0,7); 

 виявляє креативність мислення (ЕГ – 1,2, КГ – 0,4). 

За цінносно-орієнтаційною складовою освіти виявлено такі дані:  

 уміє оцінювати результати власної навчальної діяльності (ЕГ – 1,2, 

КГ – 0,1). 

Такий приріст можна пояснити особливою організацією освітнього 

процесу в магістратурі й акцентуацією уваги саме на розвитку ІК у майбутніх 

керівників ЗЗСО експериментальної групі, що й позначилося на результатах 

експерименту та відбилося на відповідних якісних індикаторах складових 

освіти з дисциплін циклу професійної підготовки.  

На констатувальному етапі було проведено дисперсійний аналіз 

середніх якісних індикаторів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх 

керівників ЗЗСО щодо розвитку інноваційної культури двох груп – 

експериментальної та контрольної (див. рис. Ш.5). Як і вимагає експеримент, 

вони не мали суттєвої різниці в середніх показниках якісних індикаторів. 

Так, кореляційне відношення становило всього лише η
2
 = 0,222, значення F-

критерію також менше, ніж критичне (табличне), тобто обидві групи можна 

вважати однорідними, що не мали суттєвих відмінностей. 

Проте, після експерименту ситуація якісно змінилася (див. рис. Ш.6). 

Дисперсійний аналіз середніх якісних індикаторів навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх керівників ЗЗСО щодо розвитку інноваційної культури 

двох груп – експериментальної та контрольної – підтвердив суттєву різницю 

двох середніх величин. Так, кореляційне відношення стало η
2
 = 0,9638, а 

значення F-критерію також більше, ніж критичне (табличне). Тобто різницю 

в середніх оцінках якісних індикаторів двох груп освітян на 96,38% можна 

пояснити впливом експерименту. 



418 
 

З метою визначення вміння розробляти й реалізувати інноваційні 

проєкти, майбутнім керівникам ЗЗСО було запропоновано ділову гру «Інновації 

в організації» (див. Додаток С), яка передбачала роботу в команді над 

створенням інноваційного проєкту – інноваційного ЗЗСО – та його оцінювання 

спеціально підібраними експертами, якими стали викладачі магістратури, 

керівники закладв освіти, фахівці служби забезпечення якості освіти.  

Інноваційний проєкт – це система узгоджених цілей і програм їх 

досягнення, що є комплексом відповідним чином організованих заходів 

(науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, 

фінансових, комерційних тощо), оформлених комплектом проєктної 

документації, що забезпечує ефективне вирішення конкретної задачі, вираженої 

в кількісних показниках і приводить до інновації в досліджуваній галузі.  

До основних елементів інноваційного проєкту було віднесено:  

 поставлені мета та завдання, що відбивають основне призначення 

проєкту в системі управління ЗЗСО;  

 комплекс проєктних заходів щодо вирішення проблеми інноваційної 

діяльності та реалізації поставлених цілей у процесі управління закладом;  

 організація виконання проєктних заходів, тобто їхній зв’язок із 

ресурсами й виконавцям для реалізації мети проєкту в обмежений термін та в 

межах заданої вартості та якості;  

 основні показники проєкту (від цільових – за проєктом у цілому, до 

приватних – за окремим значенням, темам, етапам, заходам, виконавцям), 

зокрема показники, що характеризують його ефективність у мінливих умовах 

існування ЗЗСО. 

Розроблені й представлені проєкти було оцінено експертами за такими 

критеріями: 

 твopчий пiдxiд тa opигiнaльнicть пpoєкту; 

 кoмпeтeнтнicть щодо opгaнiзaцiї його реалізації; 

 дeмoкpaтичнicть запропонованих piшeнь; 
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 гумaнicтичпicть авторських iдeй; 

 дiєздaтнicть управлінських ресурсів cтвopeнoгo пpoєкту. 

Представлені магістрами проєкти були обговорені на засіданні 

кафедри, що спричинило внесення відповідних коректив у хід експерименту 

та процес навчання майбутніх керівників ЗЗСО.  

За аксіологічно-рефлексивним компонентом ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО нами було досліджено сформованість їх професійно-ціннісних 

орієнтацій за методикою вивчення ціннісних орієнтацій, модифікованою 

О. Хаяйнен (див. Додаток М). Сутність обраної методики полягає не лише у 

вияві певних інструментальних і термінальних цінностей у майбутніх 

менеджерів освіти, а, головне, у їх рефлексивному співвідношенні, що 

дозволяє отримати інформацію про усвідомленість вибору досліджуваних 

цінностей. Результати дослідження представлено в таблиці 5.10. 

Як свідчать результати дослідження, що представлені в таблиці 5.8, на 

38,8% збільшилася кількість магістрів експериментальної групи з високим 

рівнем орієнтації на професійні цінності проти 11,3% контрольної групи; 

зменшилася на 44,5% кількість магістрів у експериментальній групі з низьким 

рівнем сформованості професійно-ціннісних орієнтацій (у контрольній – на 

34,2%). Ефективність проведеної експериментальної роботи було підтверджено 

методами математичної статистики.  

Таблиця 5.10  

Динаміка рівнів сформованості професійно-ціннісних орієнтацій 

майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти (у %) 

Групи Експериментальна група Контрольна група 

Рівні Конст. Контр. Приріст Конст. Контр. Приріст 

Високий  19,3 58,1 +38,8 20,9 32,2 +11,3 

Достатній  19,5 26,7 +7,2 18,4 41,3 +22,9 

Низький  58,1 13,6 -44,5 60,7 26,5 -34,2 

 

Протягом експериментального дослідження за допомогою експрес-

діагностики соціальних цінностей особистості Н. Фетіскіна (див. Додаток 

П), було виявлено особисті, професійні та соціально-психологічні 
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орієнтації й переваги майбутніх керівників ЗЗСО. Результати дослідження 

представлено в таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11  

Динаміка змін соціальних цінностей майбутніх керівників 

закладів загальної середньої освіти 
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ЕГ Конст. 40,9 69,9 54,8 34,8 32,7 23,9 31,1 63,6 

Конт. 73,5 54,7 55,7 53,9 44,8 45,1 45,8 74,1 

КГ Конст. 41,6 68,7 61,6 39,3 45,1 33,8 34,8 50,9 

Конт. 43,9 71,3 60,8 42,6 45,7 36,3 35,2 52,1 

 

Аналітичний огляд таблиці 5.9 та діаграми (див. Додаток Щ.1) дозволяє 

зробити висновки про зростання значущості різних груп цінностей для 

майбутніх менеджерів освіти, які є різнобічними особистостями. 

Так, значний приріст в ЕГ спостерігається за професійними, соціальними, 

суспільними, духовними цінностями. Натомість сімейні цінності не втратили 

свого значення, дещо поступилися своїм місцем фінансові. 

Проте в контрольній групі значення цінностей для особистості 

майбутнього керівника ЗЗСО протягом експериментального дослідження 

суттєво не змінилося, деяку динаміку можна спостерігати щодо духовних і 

фінансових цінностей.  

Отримані результати можна пояснити тим, що в експериментальній 

групі було створено відповідне освітнє середовище шляхом запровадження 

окремих методів навчання й реалізовано педагогічну умову (забезпечення 

конвертації знань, умінь, навичок і технологій навчання), які довели, що саме 

сповідування соціальних, суспільних, духовних і професійних цінностей 

дозволяє досягти фінансового й життєвого благополуччя.  

У теоретичному дослідженні доведено, що складовою ІК керівника 

ЗЗСО є рівень його рефлексії. Отже, у ході експериментального дослідження 
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здійснено діагностику рівня сформованості рефлексії за О. Карповим 

(див. Додаток Н). Результати анкетування наводимо в таблиці 5.12. 

Таблиця 5.12 

Результати діагностики рівня рефлексії у майбутніх керівників 

закладу загальної середньої освіти (у%) 

Рівень 

рефлексії 

Експериментальна група Контрольна група 

Конст. Конт. Конст. Конт. 

Високий  8,3 24,8 14,2 15,3 

Достатній 72,1 69,5 64,6 63,9 

Низький   19,6 5,7 21,2 20,8 

 

Як свідчать дані узагальненої таблиці експериментального 

дослідження, подані в таблиці 5.12 та відображені на рисунках (див. Додатки 

Щ.2 та Щ.3), високий рівень рефлексії на контрольному етапі 

експериментальної роботи виявлено у 24,8% опитаних експериментальної 

групи, тоді як у контрольній групі – 15,3%. Зміни, що відбулись у 

сформованості здатності майбутніх менеджерів освіти до рефлексії власної 

діяльності, свідчить про значні позитивні зрушення в розвитку їхньої 

інноваційної культури під час навчання в магістратурі. 

Зазначимо, що констатувальний експеримент зафіксував неспроможність 

багатьох майбутніх керівників ЗЗСО до аналізу й самоаналізу власної 

професійно-педагогічної діяльності, критичного мислення. Такі висновки було 

зроблено на основі відповідей магістрантів під час перебігу освітнього процесу 

та позааудиторної діяльності, а також за результатами спостереження за їхньою 

аудиторною та самостійною навчальною роботою. 

Вважаємо, що отриманий позитивний результат щодо розвитку 

рефлексії в респондентів експериментальних груп пов’язаний із тим, що 

протягом навчання в магістратурі майбутнім менеджерам освіти було 

запропоновано для критичного аналізу управлінські ситуації, що вимагали 

здійснення аналізу чинників, які спричинили їх виникнення, встановлення 

мотивів, дій суб’єктів управлінського процесу, окреслення варіантів 

розв’язання ситуації, прогнозування можливих наслідків у межах 
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прогнозованих мінливих впливів на ЗЗСО. Під час аналізу ситуацій 

магістранти активно залучалися до дискусії, висловлення власної точки зору, 

формування пропозицій щодо виходу із ситуації, що виникла. 

Також було спеціально організоване здійснення рефлексії 

управлінської практики, яке було спрямовано на подолання стереотипів, 

переосмислення управлінської діяльності, а також обмін досвідом, який був 

набутий під час її проходження, засвоєння управлінських знань і вмінь, 

розв’язання різноаспектиних педагогічних ситуацій. 

Відмітимо, що зафіксовані в процесі експериментального дослідження 

позитивні зміни у сформованості здатності до рефлексії в майбутніх 

керівників ЗЗСО експериментальних груп свідчать про ефективність 

створених нами педагогічних умов.  

З метою визначення ступеня сформованості мотиваційної сфери 

майбутніх керівників ЗЗСО щодо розвитку власної інноваційної культури 

було проаналізовано їх внутрішню, зовнішню позитивну й зовнішню 

негативну мотивацію та встановлено її динаміку протягом 

експериментального дослідження за методикою «Мотивація професійної 

діяльності» К. Замфір у модифікації А. Реана (див. Додаток Х). Результати 

представлено в таблиці 5.13. 

Таблиця 5.13  

Розвиток мотиваційної сфери особистості майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти (у%) 

Мотивація Експериментальна група Контрольна група 

Конст. Конт. Приріст  Конст. Конт. Приріст  

Внутрішня 34,1 45,3 +11,2 38,8 40,1 +1,3 

Зовнішня 

позитивна 

34,8 40,6 +5,8 37,9 39,2 +1,3 

Зовнішня 

негативна  

31,1 14,1 -17,0 23,3 20,7 -2,6 

 

Як свідчать дані таблиці 5.13 та рисунку (див. Додаток Щ.4), виявлено 

позитивну динаміку показників сформованості внутрішньої та зовнішньої 

позитивної мотивації. За результатами діагностики на контрольному етапі 
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експериментального дослідження було з’ясовано, що відсоток магістрів із 

внутрішньою мотивацією в експериментальній групі збільшився на 11,2%.  

Позитивним отриманим результатом є зменшення відсотка магістрів із 

зовнішньою негативною мотивацією експериментальної групи на 17%. 

Однак, що стосується контрольної групи, то тут теж відбулися зовсім 

незначні зміни в мотиваційній сфері особистості майбутнього керівника 

ЗЗСО, а саме: внутрішня мотивація спостерігається в 40,1% респондентів 

(приріст склав +1,3%), зовнішня позитивна мотивація зафіксована в 39,2% 

опитаних (приріст +1,3%). Кількість магістрів контрольної групи із 

зовнішньою негативною мотивацією зменшилася на 2,6%. 

Такий результат можна пояснити цілеспрямованою реалізацією в ЕГ 

мотиваційно-когнітивного етапу створення педагогічної системи розвитку ІК 

майбутніх керівників ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки, що 

ґрунтується на ретельному відборі змісту освіти, педагогічній взаємодії, 

співробітництві та співтворчості викладів і слухачів магістерської програми й 

передбачає застосування інноваційних методів навчання, інтерактивних 

технологій і створення віртуального освітнього простору. 

Креативно-прогностичний компонент ІК майбутніх керівників ЗЗСО 

передбачав вивчення можливостей перенесення слухачами знань в іншу 

міждисциплінарну ситуацію шляхом їх узагальнення, трансформації для 

конструювання принципово нового способу розв’язання управлінської 

проблеми за методикою «Ваш творчий потенціал» (див. Додаток Л). 

Отримані дані представлено у таблиці 5.14 та на рисунку (див. Додаток Щ.5). 

Таблиця 5.14 

Динаміка розвитку творчого потенціалу в майбутніх керівників закладу 

загальної середньої освіти (у %) 

Творчий 

потенціал 

Експериментальна група Контрольна група 

Конст. Конт. Приріст  Конст. Конт. Приріст  

Значний  35,2 44,8 +9,6 44,9 45,1 +0,2 

Середній  51,1 43,7 +7,4 41,7 40,8 -0,9 

Слабо 

виражений 

13,7 11,5 -2,2 13,4 14,7 -1,3 
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На отримання результатів дослідження, що представлені в таблиці 5.14 

та на рисунку (див. Додаток Щ.5) значно вплинула діяльність викладачів 

магістратури на креативно-діяльнісному та професійно-релевантному етапах 

реалізації педагогічної системи розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО, що 

передбачало узагальнення, трансформацію знань, умінь, навичок для 

конструювання принципово нового способу розв’язання управлінської 

проблеми, побудову нових способів професійної управлінської діяльності на 

основі розуміння їх теоретичного підґрунтя та зосередження уваги на 

особистісних якостях менеджера освіти. 

Також зазначимо, що обробка анкет презентованої методики за певними 

питаннями дозволила стверджувати, що магістри експериментальної та 

контрольної груп мають широкі межі допитливості, честолюбства, прагнення 

бути незалежними та високий ступінь зосередженості на реалізації нагальних 

управлінських проблем. Проте за результатами контрольного експерименту 

збільшилась віра в себе в магістрів експериментальної групи (на 5,6%) та їх 

здатність до абстрагування (на 4,9%). 

Для виявлення суб’єктивного місця професії та професійної 

ідентичності в структурі особистості майбутнього керівника ЗЗСО, значення 

професії для особистості та бачення власної ролі в професійній діяльності 

було використано методику «Метапрофесійна ідентичність майбутніх 

фахівців» А. Разумної (див. Додаток Ц). За даною методикою було отримано 

результати діагностики, які представлено в таблиці 5.15 та унаочнено на 

рисунку (див. Додаток Щ.6). 

Таблиця 5.15  

Динаміка рівня сформованості професійної ідентичності майбутніх 

керівників закладу загальної середньої освіти, % 

Рівні  Експериментальна група Контрольна група 

Конст. Конт. Приріст  Конст. Конт. Приріст  

Високий  13,3 18,8 +5,5 14,3 14,6 +0,3 

Достатній  36,7 46,8 +10,1 38,1 39,0 +0,9 

Низький  50,0 34,4 -15,6 47,6 46,3 -1,3 
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Як свідчать отримані за результатами застосованої діагностики дані, 

відбулося зростання рівня професійної ідентичності в експериментальній і 

виявлено не значні зміни показників у контрольній групах, показники 

контрольної групи майже ідентичні. Вважаємо, що такі показники можна 

пояснити тим, що в процесі експериментальної роботи щодо розвитку ІК 

майбутніх керівників ЗЗСО розв’язувалися різноманітні проблемні ситуації, 

застосовувалися нестандартні методи та прийоми роботи, здійснювалася 

психолого-педагогічна діагностика, яка сприяла самопізнанню, усвідомленню 

власного особистісно-професійного статусу, стимулювалося прагнення слухача 

до самовдосконалення, що дозволило розкрити свої потенційні можливості в 

управлінні закладом освіти в інноваційному режимі задля отримання 

очікуваного результату.  

Безперечним є те, що для сучасного керівника ЗЗСО важливим є 

готовність оперативно освоювати нововведення та швидко адаптуватися до 

мінливих умов дійсності, самостійно обирати або змінювати форми професійної 

діяльності й забезпечувати саморегуляцію поведінки, що було досліджено за 

допомогою методики «Особистісна готовність до змін» PCRS (див. Додаток Ф). 

Унаочнимо результати динаміки показників готовності до змін в 

експериментальній групі педагогічного експерименту (див. табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 

Динаміка показників особистої готовності до змін 

в експериментальній групі 

Рівні Високий Достатній  Низький  

Етапи 

експерименту 

Конс. Конт. 

П
р
и

р
іс

т Конс. Конт. 

П
р
и

р
іс

т Конс. Конт. 

П
р
и

р
іс

т 

Діагностичні складові: 

1. Пристрасність 

(passion) 
26,7 40 13,3 56,7 50 -6,7 16,6 10 -6,6 

2.Винахідливість 

(resourcefulness) 
3,1 21,9 18,8 50 46,9 -3,1 46,9 31,2 -15,7 

3. Оптимізм 

(optimism) 
33,3 41,9 8,6 53,3 49,4 -3,9 13,4 8,7 -4,7 
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Продовження табл. 5.16 

4. Сміливість, 

підприємливість  

(adventurousness) 

34,1 45,3 11,2 34,8 40,6 5,8 31,1 14,1 -17 

5. Адаптивність 

(adaptability) 
38,2 43,7 5,5 29,6 35,2 5,6 32,2 21,1 -11,1 

6. Упевненість  

(confidence) 
28,9 41,8 12,9 46,5 47,7 1,2 24,6 10,5 -14,1 

7. Толерантність до 

двозначності 

(tolerance for 

ambiguity) 

26,7 33,3 6,6 53 53,3 0,3 20,3 13,4 -6,9 

 

Подамо графічне зображення динаміки особистої готовності до змін в 

експериментальній групі педагогічного експерименту (див. Додаток Щ.7). 

Проілюструємо динаміку показників особистої готовності до змін в 

контрольній групі педагогічного експерименту (див. табл. 5.17). 

Таблиця 5.17  

Динаміка показників особистої готовності до змін у контрольній групі 

Рівні Високий Достатній  Низький  

Етапи експерименту Конс. Конт. 

П
р
и

р
іс

т Конс. Конт. 
П

р
и

р
іс

т Конс. Конт. 

П
р
и

р
іс

т 

Діагностичні складові: 

1. Пристрасність 

(passion) 

30,0 33,3 3,3 53,3 53,3 0 16,7 13,4 3,3 

2. Винахідливість 

(resourcefulness) 

3,1 18,8 15,7 59,4 50,0 9,4 37,5 31,2 6,3 

3. Оптимізм 

(optimism) 

26,7 33,3 6,6 53,3 53,3 0 20,0 13,4 6,6 

4. Сміливість, 

підприємливість 

(adventurousness) 

26,7 39,9 13,2 56,7 49,8 6,9 16,6 10,3 6,3 

5. Адаптивність 

(adaptability) 

38,8 40,1 1,3 37,9 39,2 1,3 23,3 20,7 2,6 

6. Упевненість 

(confidence) 

36,6 37,1 0,5 41,5 45,5 4 21,9 17,4 4,5 

7. Толерантність до 

двозначності 

(tolerance for 

ambiguity) 

24,7 25,9 1,2 35,6 39,7 4,1 39,7 34,4 5,3 

 

Унаочнимо результати динаміки показників особистої готовності до 

змін у контрольній групі педагогічного експерименту (див. Додаток Щ.8). 
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Незаперечною є думка, що Нова українська школа вимагає від 

сучасного керівника лідерської позиції та вміння ефективно 

організовувати роботу ЗЗСО. Отже, лідерство розглядається нами як 

ключова характеристика ІК керівника ЗЗСО, що є ресурсом у досягненні 

конкурентоспроможності закладу освіти на ринку освітніх послуг.  

З метою визначення розвитку лідерських якостей майбутніх керівників 

ЗЗСО нами на констатувальному та контрольному етапах експерименту 

використано методику «Оцінка лідерських якостей» Ю. Пачковського 

(див. Додаток У). Результати дослідження представлено в таблиці 5.18. 

Контрольний експеримент передбачав визначення динаміки рівнів 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО за виокремленими в роботі її 

структурними компонентами (пізнавально-практичний, аксіологічно-

рефлексивний, креативно-прогностичний), що подано на рисунку 3.2 та 

схарактеризованими рівнями (гармонійний (високий), агрегативний 

(достатній), сумативний (низький)) розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

(див. Додаток Д). 

Таблиця 5.18  

Динаміка розвитку лідерських якостей у майбутніх керівників закладів 

загальної середньої освіти 

Якості  Експериментальна група Контрольна група 

Конс. Конт. Приріст Конст. Конт. Приріст 

1. Дотримання норм моралі 7,5 8,1 0,6 7,6 8,1 0,5 

2. Швидкість і гнучкість 

розуму 

6,7 8,9 2,2 6,9 7,8 0,9 

3. Уміння розуміти інших 7,2 8,0 0,8 7,0 7,5 0,5 

4. Уміння ризикувати 6,5 8,9 2,4 6,8 7,3 0,5 

5. Уміння брати 

відповідальність 

6,6 8,3 1,7 7,0 7,5 0,5 

6. Упевненість у своїх силах 5,9 8,7 2,8 6,2 7,4 1,2 

7. Ерудованість 7,8 8,2 0,4 7,8 7,9 0,1 

8. Вірність слову 6,7 8,4 1,7 7,1 7,5 0,4 

9. Уміння організувати справу 5,8 8,8 3,0 6,0 7,1 1,1 

10. Ініціативність 4,9 8,9 4,0 5,3 6,4 1,1 

11. Емоційна стійкість 5,3 8,6 3,3 5,8 6,2 0,4 

12. Адекватність самооцінки 7,4 8,3 0,9 8,0 8,1 0,1 

13. Творчий підхід до 

справи 

4,8 8,7 3,9 5,1 6,2 1,1 
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Прдовження табл. 5.18 

14. Дисциплінованість 8,1 8,6 0,5 8,0 8,4 0,4 

15. Гуманізм 8,0 8,5 0,5 8,1 8,2 0,1 

16. Допитливість 6,3 8,5 2,2 6,5 7,3 0,8 

17. Прагнення допомагати 

людям 

8,2 8,4 0,2 8,2 8,3 0,1 

18. Наполегливість 7,6 8,6 1,0 7,7 8,1 0,4 

19. Культура поведінки 8,1 8,4 0,3 8,0 8,3 0,3 

20. Енергійність 7,8 7,9 0,1 7,9 8,2 0,3 

21. Підприємливість 5,3 8,6 3,3 5,4 6,3 0,9 

З цією метою нами узагальнено отримані дані експериментального 

дослідження та повторно здійснено діагностику стану розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО, результати використання якої в констатувальному 

експерименті представлено в таблиці 5.4. 

Дані про приріст кожного з компонентів ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО подано в таблиці 5.19 та на рисунку (див. Додаток Щ.9). 

Таблиця 5.19  

Динаміка рівнів розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти (у%) 

Рівні сформованості інноваційної культури  

Групи  Рівні  Компоненти  

Піднавально-

практичний 

Аксіологічно-

рефлексивний  

Креативно-

прогностичний 

Конс. Конт. Конс. Конт. Конс. Конт. 

Е Гармонійний  12,1 25,3 16,7 24,8 15,2 24,9 

Агрегативний  23,5 52,6 69,9 70,5 65,9 70,0 

Сумативний  64,4 22,1 13,4 4,7 18,9 5,1 

К Гармонійний  21,7 24,1 18,5 20,9 22,1 24,9 

Агрегативний  33,3 35,7 45,1 48,7 43,7 43,4 

Сумативний  45,0 40,2 36,4 30,4 34,2 31,7 

Унаочнимо динаміку рівнів (гармонійний, агрегативний, сумативний) ІК 

керівника ЗЗСО за її складовими компонентами (пізнавально-практичний, 

аксіологічно-рефлексивний, креативно-прогностичний), що подано в 

таблиці 5.20. 

Порівнюючи результати розвитку ІК майбутніх менеджерів освіти в 

експериментальній та контрольній групах (на констатувальному та 

контрольному етапах педагогічного експерименту), можна зробити висновки 

про ефективність застосування структурно-функціональної моделі педагогічної 
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системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської 

підготовки (див. рис. 4.1). 

Таблиця 5.20  

Динаміка рівнів розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти 

Компоненти інноваційної культури, 

рівні 

Експериментальна 

група 

Контрольна група 

Пізнавально-практичний    

Гармонійний  +10,5 +2,4 

Агрегативний  +29,1 +2,4 

Сумативний  –42,3 –4,8 

Аксіологічно-рефлексивний   

Гармонійний  +8,1 +2,4 

Агрегативний  +0,6 +3,6 

Сумативний  –8,7 –6,0 

Креативно-прогностичний   

Гармонійний  +9,7 +2,8 

Агрегативний  +4,1 –0,3 

Сумативний  –13,8 –2,5 
 

Результати експериментальної перевірки структурно-функціональної 

моделі педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у 

процесі магістерської підготовки відповідно до компонентів інноваційної 

культури, показників та рівнів її розвитку подано в таблиці 5.21. 

Таблиця 5.21 

Результати експериментальної перевірки структурно-функціональної 

моделі системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

(приріст у %) 

Компоненти Критерії Рівні  Групи 

Е К 

Пізнавально-

практичний  

Когнітивно-

функціональний 

Гармонійний  +3,53 +0,36 

Агрегативний +3,67 +0,54 

Сумативний -7,2 -0,6 

Професійно-

синергетичний 

Гармонійний  +9,1 +0,55 

Агрегативний +4,04 +0,14 

Сумативний -6,9 -0,69 

Продуктивно-

творчий 

Гармонійний  +11,1 +0,27 

Агрегативний +5,73 +0,81 

Сумативний -7,3 -1,08 
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Продовження табл. 5.21 

Аксіологічно-

рефлексивний  

Когнітивно-

функціональний 

Гармонійний  +3,79 +2,34 

Агрегативний +3,54 +1,98 

Сумативний -7,33 -0,98 

Професійно-

синергетичний 

Гармонійний  +8,71 +3,05 

Агрегативний +3,71 +1,01 

Сумативний -6,70 -3,44 

Продуктивно-

творчий 

Гармонійний  +10,2 +4,56 

Агрегативний +4,99 +2,12 

Сумативний -7,4 -2,56 

Креативно-

прогностичний 

Когнітивно-

функціональний 

Гармонійний  +6,9 +3,78 

Агрегативний +3,7 +1,77 

Сумативний -9,6 -2,65 

Професійно-

синергетичний 

Гармонійний  +7,9 +2,98 

Агрегативний +4,1 +2,14 

Сумативний -7,1 -2,66 

Продуктивно-

творчий 

Гармонійний  +9,8 +4,01 

Агрегативний +5,11 +1,78 

Сумативний -6,8 -2,33 

Середній приріст рівнів по групах Гармонійний  +7,89 +2,43 

Середній приріст рівнів по групах Агрегативний +4,29 +1,37 

Середній приріст рівнів по групах Сумативний -7,37 -1,89 

 

Зазначимо, що аналіз ефективності педагогічної системи розвитку ІК 

майбутніх керівників ЗЗСО у процесі магістерської підготовки в роботі 

здійснено за допомогою обробки результатів дослідження методами 

математичної статистики – графічним та дисперсійним аналізом.  

На графіку (див. Додаток Щ.10) проілюстровано приріст якостей за 

всіма компонентами інноваційної культури та з’ясовано, що в 

експериментальній та контрольній групах є відмінності. Дисперсійний аналіз 

дозволив виявити кількісно статистичну значущість різниці двох середніх 

рівнів приростів. 

У результаті дисперсійного аналізу середніх приростів гармонійних 

рівнів розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО в експериментальній та 

контрольній групах виявлено суттєвий вплив факторної ознаки на ЕГ. 

Так, кореляційне відношення стало η
2
 = 0, 0,964, а значення F-критерію 

також більше, ніж критичне (табличне). Тобто різницю в середніх приростах 

гармонійних рівнів двох груп освітян на 96,4% можна пояснити впливом 
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експерименту проведеного в магістратурі за спеціальністю 073 Менеджмент, 

освітньо-професійна програма Менеджмент освіти (див. рис. Ш.7). 

Аналогічно, суттєву різницю середніх приростів рівнів між 

експериментальною та контрольною групами було знайдено для 

агрегативних і сумативних рівнів, що подано на рисунках Ш.8 та Ш.9.  

Так, кореляційне відношення стало η
2
 = 0, 0,985, а значення F-критерію 

також більше, ніж критичне (табличне). Тобто різницю в середніх приростах 

агрегативних рівнів двох груп освітян на 98,5% можна пояснити впливом 

проведеного педагогічного експерименту.  

Кореляційне відношення стало η
2
 = 0,993, а значення F-критерію також 

більше, ніж критичне (табличне). Отже, різницю в середніх приростах 

сумативних рівнів розвитку двох груп освітян на 99,3% можна пояснити 

впливом проведеного педагогічного експерименту.  

Таким чином, обробка отриманих результатів проведеного педагогічного 

експерименту з використанням методів математичної статистики – графічного 

та дисперсійного аналізу – дозволяє стверджувати, що розроблена в 

дисертаційній роботі педагогічна система розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО у процесі магістерської підготовки підтвердила свою ефективність. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО, визначення 

педагогічних умов її ефективної реалізації в практиці магістерської 

підготовки стало передумовою щодо вибору стратегії та методики організації 

експериментального дослідження. 

Відповідно до концептуальних і теоретичних засад, об’єкта, 

предмета дисертаційного дослідження було визначено мету 

експериментальної роботи, для реалізації якої поставлено низку завдань та 

обрано методи їх вирішення. 
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Дослідження розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі їх 

магістерської підготовки відбувалося протягом чотирьох етапів та тривало в 

період із 2015 р. до 2019 р. 

У презентованому педагогічному експерименті брали участь магістранти 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(19 осіб), Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(13 осіб), Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (15 осіб), Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» (47 осіб), Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (30 осіб), 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (18 осіб), Бердянського 

державного педагогічного університету (61 особа). Усього було задіяно 

203 слухача магістерської програми: 108 чол. склали контрольну групу (КГ) – 

магістранти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» та Бердянського державного педагогічного 

університету, 95 чол. – експериментальну (ЕГ); також було задіяно 

94 викладача. Обсяг вибірки (кількість магістрантів експериментальної та 

контрольної груп) забезпечував репрезентативність отримуваних даних. 

Констатовано, що методи експериментального дослідження залежать 

від специфіки предмета вивчення, від мети й завдань дослідження, від 

реальних умов і можливостей дослідження. Для всебічного пізнання 

предмета дослідження та виконання поставлених завдань використано 

комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження. Порівняння 

прояву змін у розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі їх 

магістерської підготовки зумовило визначення результатів 

експериментальної роботи. Програму експериментальної роботи з розвитку 

ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки 

розроблено таким чином, що вона відображала логіку вирішення проблеми. 

Проведення констатувального етапу педагогічного експерименту дало 

змогу виявити відповідний рівень розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО, у 
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ході якого застосовано такі методи: індивідуальні та групові сфокусовані 

інтерв’ю зі слухачами магістерської програми, керівниками закладів 

загальної середньої освіти, науково-педагогічними працівниками, 

завідувачами кафедр, деканами та їх заступниками; діагностування 

(«Діагностика стану сформованості інноваційної культури майбутніх 

керівників закладів загальної середньої освіти», експрес-діагностика 

соціальних цінностей особистості майбутнього керівника, «Ваш творчий 

потенціал», мотивація професійної діяльності, рівня рефлексивності 

керівника), оцінювання («Оцінка лідерських якостей», умінь керівника щодо 

творчої та дослідно-пошукової роботи, «Особиста готовність до змін», 

соціальної та особистісної спрямованості ідентифікації особистості 

майбутнього керівника з професією, та її характер), анкетування 

(«Управлінська компетентність керівника», ставлення керівника до 

інноваційних процесів), тестування (тестові управлінські ситуації 

інноваційної спрямованості), контрольні роботи зі слухачами магістерської 

програми, опитування (результати управлінської практики та задоволеність 

навчанням у магістратурі); здійснено математичну обробку результатів. 

Коефіцієнт надійності для всіх анкет, діагностичних методик мав значення 

від 0,85 до 0,91 (при p < 0,01), що доводить їх високу надійність (результати 

пілотажного дослідження для з’ясування валідності та надійності анкет). 

Впроваджено розроблену та теоретично обґрунтовану структурно-

функціональну модель педагогічної системи розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО у процесі їх магістерської підготовки. Передбачено було 

проведення формувального етапу педагогічного експерименту, на якому 

безпосередньо до процесу магістерської підготовки майбутнього керівника 

ЗЗСО впроваджено структурно-функціональну модель педагогічної системи 

розвитку їх інноваційної культури. Значну увагу приділено створюванню 

відповідних педагогічних умов, що надавало процесу розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО під час магістерської підготовки 

цілеспрямованості та системності.  
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Упровадження розробленої структурно-функціональної моделі 

зумовило виконання таких обов’язкових дій: фіксацію даних про перебіг 

формувального експерименту, що характеризують зміни об’єктів під 

впливом системи експериментальних умов; виявлення динаміки змін 

процесів, об’єктів чи явищ під час проведення експерименту; оцінку 

поточних витрат наявних і потенційних особистісних, інтелектуальних, 

матеріальних, технічних та інших ресурсів. 

Відповідно до запропонованої структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО в умовах 

магістратури процес розвитку досліджуваного феномену здійснено за такими 

чотирма етапами: мотиваційно-когнітивний, професійно-практичний, 

креативно-діяльнісний, професійно-релевантний.  

Здійснено підготовку викладачів випускової кафедри до педагогічного 

керівництва розвитком ІК майбутніх керівників ЗЗСО у процесі магістерської 

підготовки.  

Підсумком діяльності щодо підготовки викладачів стали: сформованість 

інформаційної компетентності викладача ЗВО; розвиток здатності викладача 

впроваджувати в освітній процес ЗВО інформаційно-комунікаційні технології; 

формування інформаційної компетентності викладача щодо розроблення 

власних навчально-методичних програмних засобів. 

У процесі експериментальної роботи для мотивації майбутніх керівників 

ЗЗСО щодо розвитку інноваційної культури та опанування ними на високому 

рівні теоретико-педагогічними, управлінськими знаннями вивчення 

нормативних і вибіркових дисциплін запроваджено такі інноваційні форми й 

методи навчання: проблемні, бінарні лекції, лекції – прес-конференції, лекції з 

розбором конкретних ситуацій, лекції із застосуванням техніки зворотного 

зв’язку; самоорганізуючі, пошукові, рефлексивні семінари; семінар-генератор 

ідей, семінар-екскурсія, семінар-практикум, семінар за методом «снігова куля», 

семінар – Коментоване читання; використано можливості Google сервісів 

(Google Classroom, Google Docs, Google Drive, Gmail тощо).  
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Аналіз перебігу експериментального дослідження уможливив 

висновок, що практична підготовка майбутнього керівника не повинна 

замикатися тільки на проходженні стажування в закладах загальної середньої 

освіти, а здійснюватися також під час аудиторних занять. Викладачі кафедри 

запровадили проведення інтегрованих занять із різних навчальних дисциплін, 

які реалізовувалися через методики вираженого практичного характеру –

воркшоп, квест, хакатон, івент-менеджмент, нетворкінг, брендинг, 

краудфандинг, фандрайзинг, майстер-клас, демонстрації, презентації тощо, 

які формували саме практичні управлінські вміння й навички, нарощували 

досвід управлінської діяльності, розвивали ІК майбутнього керівника ЗЗСО.  

Аналіз ефективності педагогічної системи розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО здійснено за допомогою обробки результатів дослідження 

методами математичної статистики – графічним та дисперсійним аналізом. 

Порівняння результатів розвитку ІК майбутніх менеджерів освіти в 

експериментальній та контрольній групах (на констатувальному та 

контрольному етапах педагогічного експерименту), дозволяє зробити висновки 

про ефективність педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО у процесі магістерської підготовки на основі застосування розробленої у 

дисертаційній роботі структурно-функціональної моделі досліджуваного 

феномену. 

Основний зміст п’ятого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

(Калініна, Козлов, 2019; Козлов, 2016в; 2017б; 2019а; 2019б; 2019є; 2019и; 

2020а; 2020б; Козлов, Довгополова, Козлова, 2019; Козлов, Єкименко, 2018; 

Козлов, Захарченко, 2017; Козлов, Козлова, 2015б; Козлов, Козлова, Бушнєв, 

2019а; Козлов, Козлова, Гребеник, 2017; Козлов, Козлова, Малецька, 2015; 

Козлов, Мармаза, 2019; Козлов, Молчанова, Козлова, 2016; Козлов, Новікова, 

2018; Козлов, Скоробагатська, 2017; Козлова, Козлов, Гавриленко, 

Максименко, 2017; Козлова, Сбруєва, Козлов, 2017; Козлова, Сбруєва, 

Лазарєв, Козлов, 2017; Лазарєв, Козлова, Козлов, Скоробагатська, 2017; 

Максименко, Козлов, 2015; Сбруєва, Козлова, Тарабан, Козлов, 2017; 
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Скоробагатська, Козлова, Козлов, 2017; Хриков, Козлова, Козлов, 2017; 

Kozlov, 2018c; 2019a; 2019e; 2019f; 2019k; 2019m; 2020d; 2020e; Kozlov, 

Rysina, Mykhailychenko, 2018). 
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ВИСНОВКИ 

 

Розробка, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка 

ефективності педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

у процесі магістерської підготовки дозволила дійти таких висновків. 

1. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження 

проблеми розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської 

підготовки. 

Методологічний інструментарій дисертації, який вибудувано на 

філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному 

рівнях, забезпечив необхідні теоретичні й методологічні умови для 

розроблення теорії та методики розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у 

процесі магістерської підготовки. Філософський рівень – дозволив 

зорієнтувати вихідні положення дисертації на теоретико-методологічних 

положеннях діалектичної теорії та прослідкувати низку принципів 

проведення науково-педагогічного пошуку теоретичного й методичного 

характеру. На другому – загальнонауковому рівні обґрунтовано теоретичні 

можливості використання системного та синергетичного методологічних 

підходів. Третій рівень – конкретнонаукової методології дозволив не лише 

спиратися на методологічні орієнтири власне професійно-педагогічного, 

антропологічного, соціокультурного, культурологічного, парадигмального, 

цивілізаційного, формаційного, аксіологічного, проблемного, тезаурусного, 

феноменологічного, акмеологічного, праксеологічного та герменевтичного 

підходів, але й забезпечити їхній полілог та методологічну диверсифікацію. 

Таке взаємопроникнення методологій дало можливість виявити 

міждисциплінарну сутність процесу розвитку ІК особистості майбутнього 

освітнього менеджера в умовах магістратури, цілісно та аргументовано 

розглянути структуру ІК майбутнього керівника ЗЗСО, виокремити та 

обґрунтувати етапи й методику її розвитку. Систематизовано провідні 

положення сучасної теорії педагогічного пізнання, професійної педагогіки, 
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схарактеризовано наукові узагальнення щодо методики розвитку ІК 

особистості, враховано положення провідних державних і міжнародних 

документів, що регулюють розвиток інновацій та інноваційної діяльності, 

систематизовано джерельну базу (монографії, дисертації, автореферати 

дисертацій, наукові статті тощо), що уможливило отримати обґрунтовані й 

об’єктивні висновки щодо розвитку ІК особистості, та представити 

концептуальні положення щодо розуміння педагогічної сутності інновацій і 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО. На четвертому – технологічному 

рівні представлено сукупність загальнотеоретичних, емпіричних та спеціальних 

методів, які дали змогу провести необхідні операції щодо емпіричного збору, 

теоретичного аналізу й узагальнення матеріалів дослідження. Аргументовано, 

що застосований у дослідженні методологічний інструментарій відповідає 

поставленим завданням, ураховує міждисциплінарну специфіку предмета 

дослідження. Систематизовано провідні положення сучасної теорії 

педагогічного пізнання, професійної педагогіки, вивчено наукові узагальнення 

щодо методики розвитку ІК особистості майбутнього керівника ЗЗСО. 

2. Схарактеризовано проблему розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

у процесі магістерської підготовки в теорії та практиці вітчизняної та 

зарубіжної освіти. 

Характеристика стану дослідженості теми дисертації у вітчизняній та 

зарубіжній освіті дозволила дійти висновку про її міждисциплінарний характер, 

що включає континуум гносеологічних дискурсів, зокрема: філософсько-

теоретичний, економічний, психолого-педагогічний, професійно-педагогічний. 

Представники вимірів розгляду аналізу розвитку ІК аналізують окремий його 

аспект, а їхнє узагальнення – дає змогу уявити стан розуміння в академічному 

пізнанні педагогічної природи розвитку ІК сучасної особистості. Водночас 

констатовано, що на сьогодні нами не виявлено дослідження, у якому б на 

основі низки сучасних методологічних підходів було вибудувано парадигму 

розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки, 

що й забезпечило пізнавальну та практикоорієнтовану актуальність дисертації. 
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У дослідженні доведено наявність концептуального плюралізму в 

поглядах зарубіжних науковців щодо трактування поняття «інноваційна 

культура». Констатовано, що інноваційно орієнтована культура трактується 

як сукупність організаційних культурних цінностей, норм та артефактів, що 

підтримує інноваційність організації. Як нематеріальний стратегічний 

ресурс, інноваційно орієнтована культура, передбачає інновації, готовність 

до ризику, майбутню орієнтацію на ринок, відкриту свідомість та навчання. 

Схарактеризовано визначені зарубіжними вченими складові ІК 

керівника ЗЗСО, а саме: когнітивну, що охоплює професійні знання, творче 

мислення, кваліфікацію, досвід, уміння й навички, креативний потенціал, 

тобто інтелектуальний капітал, який формує інноваційні знання, генерує 

інноваційні ідеї для реалізації інноваційного процесу; ціннісно-мотиваційну, 

що синтезує різні цінності, потреби, інтереси, мотиви, стереотипи та інших 

суб’єктів інноваційної системи; та поведінкову, що узагальнює інноваційні 

типи поведінки суб’єктів інноваційної системи в інноваційному процесі. 

Аналіз зарубіжної практики магістерської підготовки майбутнього 

керівника ЗЗСО дозволив констатувати, що пропозиція програм 

магістерської підготовки керівників ЗЗСО у світі є досить широкою.  

Доведено, що магістерські програми ЗВО спрямовані на формування в 

майбутніх освітніх лідерів різних рівнів інноваційних навичок, які 

дозволяють швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві в 

цілому, й закладі освіти зокрема, ухвалювати рішення в нестандартних 

ситуаціях, задовольняти різноманітні потреби учасників освітнього процесу 

на засадах рівності та справедливості, що потребує високого рівня ІК. 

3. Виокремлено чинники розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО, 

функції та структурні складові ІК майбутнього керівника ЗЗСО. 

Класифіковано чинники розвитку досліджуваного феномену за трьома 

рівнями: макрорівень (глобальний, державно-політичний, економічний, 

науково-технічний, аксіологічний та соціокультурний складники); мезорівень 

(інституційний складник, який представлено системою професійно-
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педагогічної освіти) та мікрорівень (забезпечує інтеграцію до індивідуальних 

траєкторій особистісного та професійного розвитку).  

Виокремлено функції ІК майбутнього керівника ЗЗСО, а саме: 

державотворча, стимулювально-мотиваційна, аксіологічна, креативна, 

когнітивна, світоглядно-смислова, людинотворча (антропологічна), 

планетарно-особистісна, соціально-стратифікуюча, інтегративна.  

Доведено, що структурними компонентами ІК майбутнього керівника 

ЗЗСО є такі: пізнавально-практичний (методологічно-компетентнісна та 

процесуально-інституційна складові), аксіологічно-рефлексивний 

(телеологічно-стратегічна, аксіологічно-мотиваційна та когнітивно-

концептуальна складові) та креативно-прогностичний (емоційно-вольова та 

творчо-евристична складові). 

З’ясовано науково-теоретичні підходи дослідників до розуміння основних 

понять і категорій наукової розвідки. Констатовано, що відповідна 

терміносистема не має уніфікованих та однозначних визначень. Сучасні 

тлумачення провідних категорій дослідження дають змогу запропонувати 

визначення інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти як динамічну й системну цілісність, що містить пізнавально-

практичну, аксіологічно-рефлексивну та креативно-прогностичну складові, та 

відображає готовність до вільного оперування знаннями, уміннями, навичками з 

обраної професії та характеризує здатність майбутнього керівника до вирішення 

управлінських завдань задля забезпечення конкурентоспроможності закладу 

загальної середньої освіти в ситуаціях невизначеності мінливих соціально-

економічних та освітніх умов. 

Визначено, що розвиток інноваційної культури – це системно 

організований, відповідно забезпечений процес у магістерській підготовці, 

визначений потребами суспільства, держави й замовників освітніх послуг та 

інституалізований, що ґрунтує взаємозв’язок і взаємозалежність складових 

інноваційної культури з етапами її розвитку, які корелюються зі змістом і 
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педагогічно доцільними методичними системами професійної підготовки в 

закладі вищої освіти. 

4. Розроблено та науково обґрунтовано структурно-функціональну 

модель та створено на її основі педагогічну систему розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. 

Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель 

педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО та 

виокремлено такі її складові: блоки (теоретико-методологічний, 

конструктивно-методичний, контрольно-оцінний) та педагогічні умови її 

реалізації. Теоретико-методологічний блок, який відображає мету – 

формування нового типу сучасного керівника з високим рівнем професійної 

компетентності та значною долею інтелектуальної складової в людському 

капіталі індивіда; методологічні підходи (системний, герменевтичний, 

кібернетичний, синергетичний, акмеологічний, аксіологічний, 

праксеологічний), принципи (цільового призначення, поліпарадигмальності, 

культуровідповідності, динамічності та гнучкості, студентоцентризму; 

різновекторності й нелінійності, вільного простору, діджиталізації, 

ергономічності); чинники розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО 

(макрорівень (глобальний, державно-політичний, економічний, науково-

технічний, аксіологічний і соціокультурний складники); мезорівень 

(інституційний складник, який представлено системою професійно-

педагогічної освіти) та мікрорівень (забезпечує інтеграцію до індивідуальних 

траєкторій особистісного та професійного розвитку)), функції 

(державотворча, стимулювально-мотиваційна, аксіологічна, креативна, 

когнітивна, світоглядно-смислова, людинотворча (антропологічна), 

планетарно-особистісна, соціально-стратифікуюча, інтегративна) та 

структурні компоненти (пізнавально-практичний (методологічно-

компетентнісна та процесуально-інституційна складові), аксіологічно-

рефлексивний (телеологічно-стратегічна, аксіологічно-мотиваційна та 

когнітивно-концептуальна складові) та креативно-прогностичний (емоційно-
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вольова та творчо-евристична складові)) ІК майбутнього керівника ЗЗСО; 

конструктивно-методичний блок – забезпечує розкриття змісту та 

використаних методів науково-методичного супроводу професійної 

підготовки на виокремлених етапах (мотиваційно-когнітивний, професійно-

практичний, креативно-діяльнісний, професійно-релевантний); контрольно-

оцінний блок – висвітлює критерії (когнітивно-функціональний, професійно-

синергетичний, продуктивно-творчий)) розвитку ІК майбутніх керівників 

ЗЗСО, показники, рівні й результати розвитку ІК майбутніх керівників ЗЗСО 

в процесі магістерської підготовки. 

5. Окреслено педагогічні умови, розроблено науково-методичний 

супровід та етапи реалізації педагогічної системи розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

Обґрунтовано педагогічні умови ефективного розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО, а саме: створення системи цілеспрямованого професійного 

розвитку викладача в інформаційно-розвивальному освітньому просторі 

ЗВО; створення багаторівневої практичної підготовки на засадах взаємодії, 

співробітництва та співтворчості закладів вищої та середньої освіти з 

використанням можливостей віртуального навчання; забезпечення 

конвертації знань, умінь, навичок і технологій навчання в інноваційну 

управлінську діяльність; запровадження педагогічного аудиту в діяльність 

ЗВО. 

Відповідно до запропонованої структурно-функціональної моделі 

розвиток ІК майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки 

здійснено на чотирьох етапах, а саме: мотиваційно-когнітивний, професійно-

практичний, креативно-діяльнісний, професійно-релевантний.  

Перший етап – мотиваційно-когнітивний – спрямовано на формування 

мотивації до розвитку ІК та здійснення процесу засвоєння теоретико-

педагогічних, управлінських знань. На зазначеному етапі ІК майбутнього 

керівника представлено сукупністю фактичних знань як інформаційної бази 
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освітнього процесу у вигляді уявлень, суджень, теорій та реалізовано першу 

педагогічну умову – створення системи цілеспрямованого професійного 

розвитку викладача в інформаційно-розвиненому освітньому просторі ЗВО 

для забезпечення педагогічного керівництва розвитком ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО.  

Другий етап розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО – професійно-

практичний. Зазначений етап передбачав реалізацію другої педагогічної 

умови – створення багаторівневої практичної підготовки майбутнього 

керівника ЗЗСО на засадах взаємодії, співробітництва та співтворчості закладів 

вищої та середньої освіти з використанням можливостей віртуального 

навчання. 

Третій етап розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО – креативно-

діяльнісний. На означеному етапі відбувалося перенесення знань в іншу 

міждисциплінарну ситуацію шляхом їх узагальнення, трансформації для 

конструювання на основі вже відомих умінь і навичок принципово нового 

способу розв’язання управлінської проблеми. Зміст магістерської підготовки 

майбутнього керівника ЗЗСО передбачав не лише вивчення існуючої 

управлінської практики, а також побудову нових способів професійної 

діяльності, розуміння їх теоретичного підґрунтя, що було реалізовано в 

експериментальному дослідженні. Зазначений етап передбачав реалізацію 

третьої педагогічної умови – забезпечення конвертації знань, умінь, навичок і 

технологій навчання в інноваційну управлінську діяльність. 

Четвертий етап розвитку педагогічної системи ІК у слухачів 

магістерської програми – професійно-релевантний – передбачав реалізацію 

четвертої педагогічної умови – запровадження аудиту в діяльність ЗВО та 

був спрямований на формування системи морально-етичних поглядів, 

цінностей, настанов, які виражають ставлення особистості майбутнього 

керівника ЗЗСО до професійної діяльності, інновацій, колег, власне себе та 

визначають його професійну поведінку. Формування професійно-ціннісних 

орієнтацій слухачів магістерської програми забезпечувалося шляхом 
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опанування системою аксіологічних знань у процесі вивчення дисциплін 

циклу загальної підготовки (філософія науки, іноземна мова за професійним 

спрямуванням, правове забезпечення професійної діяльності, технології 

комп’ютерних мереж в управлінні організацією), циклу професійної 

підготовки (управління змістом робіт, психологія управління, аудит і 

оцінювання управлінської діяльності, управління інформаційними зв’язками, 

техніка управлінської діяльності), вибіркових навчальних дисциплін та 

авторського спецкурсу «Інноваційна культура керівника закладу загальної 

середньої освіти». З цією метою на лекціях і семінарсько-практичних 

заняттях використовувалися: метод проблемно-рефлексивного полілогу; 

спеціальні завдання та вправи, присвячені окремим цінностям, їх втіленню та 

впливу на майбутню професійну діяльність; антитезисний засіб викладу 

матеріалу та позиційні дискусії; діалогові технології; воркшоп, квест, 

хакатон, майстер-клас, тимбілдінг, івент-менеджмент, нетворкінг, 

краудфандинг, фандрейзинг, маркетинг, проблемно-рефлексивний полілог, 

метод проєктів, портфоліо, ІКТ; рефлексивні вправи; рефлексивна 

діагностика. 

З’ясовано, що спроєктована в дисертації структурно-функціональна 

модель педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки характеризується такими ознаками: цілеспрямованість, 

неадитивність, структурність, ієрархічність, синергійність, комунікативність, 

інтегративність, адаптивність, надійність, цілісність, відкритість, 

прагматичність. 

6. Визначено критерії, показники та рівні розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО. 

Аргументовано доцільність застосування таких критеріїв розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО, а саме: когнітивно-функціонального, 

професійно-синергетичного, продуктивно-творчого. 
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Перший критерій – когнітивно-функціональний відповідає пізнавально-

практичному компоненту інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти та характеризує спосіб взаємодії суб’єкта 

зі знаряддями та предметом праці, а також ступінь його готовності до 

конкретного виду діяльності.  

Другий критерій – професійно-синергетичний – виступає інтегральною 

характеристикою свідомості й самосвідомості суб’єкта інноваційної 

культури, морально-світоглядних і етичних передумов діяльності. Означений 

критерій відповідає аксіологічно-рефлексивному компоненту інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти.  

Третій критерій – продуктивно-творчий, який відповідає креативно-

прогностичному компоненту інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти, передбачає створення ним принципово 

нових інтелектуальних і творчих освітніх продуктів та їх реалізацію чи 

впровадження в освітній та управлінський процеси. 

Доведено, що виокремлені критерії дозволили визначити: володіння 

основними стратегіями інноваційної діяльності в професійній сфері, рівень 

управлінської компетентності майбутнього керівника щодо здійснення 

інноваційної діяльності; здатність майбутнього керівника ЗЗСО активно 

приймати виклики та протистояти руйнівним суспільним та освітнім 

чинникам; стиль професійного мислення, професійний інтерес щодо 

запровадження інновацій; застосування прийомів самопізнання, самоаналізу, 

рефлексії щодо здібностей і можливостей, сильних і слабких складових 

власної особистості; уміння майбутнього керівника ЗЗСО орієнтуватися в 

ситуаціях невизначеності, в яких недостатньо інформації та можливий ризик, 

ухвалювати рішення й діяти з урахуванням різноманітних ризико-

небезпечних факторів. 

Визначено рівні розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО, а саме: 

гармонійний (високий), що передбачає його високу функціональність в 

умовах швидкої зміни ідей, знань і технологій, здатність ефективно 



446 
 

запроваджувати інновації в освітній, виховний і управлінський процес в 

умовах нових суспільно-економічних реалій (глобалізації, інформатизації, 

високих технологій тощо), розвиток на загальносуспільному й 

індивідуальному рівнях високих моральних цінностей, переконань, норм 

поведінки, лідерських якостей, від яких певною мірою залежить 

успішність суспільно-економічного розвитку, високий рівень 

інтелектуальних можливостей, наукового світогляду, володіння методами 

пізнавальної діяльності, мінімізацію асиметрії між матеріальністю та 

духовністю. Агрегативний (середній) рівень розвитку ІК керівника ЗЗСО 

свідчить, що всі критерії та показники, що його визначають, мають 

тенденцію до підвищення рівня виявлення й замість індивідуального 

характеру їх прояву складають певні структуровані системи. Сумативний 

(низький) рівень розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО являє суму 

результатів вияву компонентів ІК у перетворювальної діяльності та 

комунікації майбутнього менеджера освіти. 

7. Здійснено дослідно-експериментальну перевірку ефективності 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК 

майбутнього керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. 

Під час експериментальної роботи визначено динаміку таких 

характеристик досліджуваного процесу: засвоєння професійно-педагогічних 

знань, умінь, навичок; зростання управлінських умінь і здібностей; 

навчально-пізнавальна діяльність із дисциплін циклу професійної підготовки; 

рівнів сформованості професійно-ціннісних орієнтацій; соціальних 

цінностей; сформованості рефлексії; мотиваційної сфери особистості; 

розвитку творчого потенціалу; сформованості професійної ідентичності; 

показників особистої готовності до змін, сформованості лідерських якостей; 

показників особистої готовності до змін.  

Засвідчено позитивну динаміку змін рівнів розвитку ІК майбутніх 

керівників ЗЗСО у цілому та покомпонентно, що доведено графічним та 

дисперсійним аналізом у процесі педагогічного експерименту.  
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Експериментально перевірено ефективність розробленої структурно-

функціональної моделі педагогічної системи розвитку ІК майбутнього 

керівника ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. Визначено, що за 

підсумками дослідно-експериментальної роботи в майбутніх керівників 

ЗЗСО, які входили до експериментальної групи, істотно збільшилися рівні 

розвитку ІК порівняно з результатами контрольної групи, що було виявлено 

за пізнавально-практичним, аксіологічно-рефлексивним та креативно-

прогностичним компонентами. 

Виявлено середній приріст рівнів по групах: експериментальній – 

гармонійний – 7,89 %, агрегативний – 4,29 %, сумативний – 7,37 %; 

контрольній – гармонійний – 2,43 %, агрегативний – 1,37 %, сумативний –  

-1,89 %. 

Підсумки дослідно-експериментальної перевірки дозволили 

стверджувати, що теоретичне обґрунтування структурно-функціональної 

моделі педагогічної системи розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО на 

засадах системного, герменевтичного, кібернетичного, синергетичного, 

акмеологічного, аксіологічного, праксеологічного підходів та її імплементація в 

освітній процес професійної магістерської підготовки ЗВО забезпечує 

ефективність педагогічної системи розвитку досліджуваного феномену в 

магістрантів освітньої програми «Менеджмент освіти» спеціальності 073 

Менеджмент. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку 

ІК майбутніх керівників ЗЗСО у процесі магістерської підготовки. До 

перспективних напрямів подальших наукових розвідок відносимо: 

концептуальні основи розвитку, структурні складові ІК та діагностичний 

інструментарій розвитку ІК керівника ЗВО у процесі професійної підготовки 

на основі вивчення й систематизації перспективного європейського та 

світового досвіду.   
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Відомості про апробацію 

Основні положення та результати дослідження оприлюднено на 

наукових конференціях різних рівнів: 
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«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2015, 
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«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний 

виміри змін» (Суми, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020) – очна;  
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«Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи» (Суми, 

2016) – очна; 

«Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і 
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практика» (Суми, 2017) – очна;  
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«Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті 
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2018) – заочна;  
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«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у 

національному та світовому вимірі» (Суми, 2018) – очна;  

«Scientific and Professional Conference Pedagogy and Psychology in an Era 

of Increasing flow of Information» (Budapest, 2019) – заочна; 
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перспектива» (Ірпінь, 2019) – заочна;  

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі : 

європейський та національний досвід» (Суми, 2019, 2020) – очна;  

«Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні 

перспективи (Суми, 2019, 2020) – очна;  

«Технології професійного розвитку педагога: спадщина 

А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» (Полтава, 2019) – очна;  

«Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному 

педагогічному просторі» (Суми, 2019) – очна; 

«Сучасний рух науки» (Дніпро, 2019) – заочна; 

«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у 

національному та світовому вимірі» (Суми, 2019) – очна; 

«Grabchenko International Conference on Advanced Manufacturing 

Processes» (Odessa, 2019) – заочна; 

«Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика» 

(Київ, 2019) – заочна; 

«Формування ключових і предметних компетентностей засобами 

сучасних освітніх технологій» (Кривий ріг, 2019) – заочна; 

«Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових 

досліджень та перспективи» (Запоріжжя, 2019) – заочна; 

«Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» (Суми, 

2019) – очна; 

«Influence of scientific achievements in education on the development of 

modern society» (Vilnius, 2019) – заочна;  
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«Scientific and Professional Conference Pedagogy and Psychology in the 

age of globalization» (Budapest, 2019) – заочна; 

«Освіта дорослих: світові тенденції та перспективи» (Харків, 2020) – 

заочна. 

всеукраїнських конференціях та семінарах – 

«Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі 

громади» (Суми, 2015) – очна; 

«Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в 

евристичній освіті» (Суми, 2015) – очна; 

«Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців 

в умовах інноваційного розвитку освіти» (Харків, 2016) – очна; 

«Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів» (Полтава, 

2016) – очна;  

«Ідея університету у європейському і національному вимірах : традиції, 

сьогодення, перспективи» (Львів, 2016) – заочна; 

«Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу 

особистості в інноваційній освіті» (Суми, 2016) – очна; 

«Прогнозування розвитку педагогічної інноватики» (Київ, 2016) – очна; 

«Управління навчальним закладом в умовах кризи: досвід 

А.С. Макаренка та сучасного керівника» (Суми, 2017) – очна;  

«Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в 

евристичній освіті» (Суми, 2018) – очна; 

«Соціально-педагогічні засади формування громадянської 

відповідальності у студентів» (Конотоп, 2018) – очна; 

«Хортинг як засіб всебічного виховання молоді» (Ірпінь, 2018) – 

заочна; 

«Ідея провідницька в освіті України (XIX – XX ст.)» (До 100-річчя з 

дня народження В. О. Сухомлинського) (Бердянськ, 2018) – очна; 

«Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, тактика, виміри 

змін» (Харків, 2018) – очна; 
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«Інновації в освіті: ціннісно-компетентний підхід» (Київ, 2018) – очна; 

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» 

(Суми, 2018, 2019) – очна; 

«Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний 

заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» (Київ, 

2018) – заочна; 

«Теорія та практика управлінської діяльності в умовах соціокультурних 

трансформацій» (Старобільськ, 2019) – заочна; 

«Сучасна парадигма якості освіти: ідеї та моделі реалізації» (Харків, 

2019) – очна; 

«Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код 

епохи» (Хмельницький, 2020) – заочна; 

 

всеукраїнський онлайн-семінар:  

«Макаренівські читання» (Суми, 2019) – очна; 

 

всеукраїнських науково-практичних семінарах: «Управлінська 

майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у 

сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною 

діяльністю в освіті та у виробництві» (Полтава, 2018) – очна; 

«Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та 

інформатизації» (Полтава, 2019) – заочна; 

 

всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю: 

«Макаренківські читання» (Суми, 2020) – очна; 

 

всеукраїнські читання з гуманної педагогіки: «Добра воля – 

найдорожча перемога» (Київ, 2019) – заочна. 
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Додаток В 

 

СПИСОК ОПУБЛКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, 

у яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Монографії 

1. Козлов, Д. О. (2017). Інноваційна культура керівника навчального 

закладу в зарубіжних дослідженнях. У О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв  (Ред.), 

Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти (сс. 83–

103). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

2. Козлов, Д. (2018). Структурные составляющие инновационной 

культуры руководителя учебного заведения: анализ зарубежных 

исследований. У О. В. Михайличенко  (Ред.), Актуальные проблемы 

организации обучения в высшей и средней школе – история, теория, 

практика (сс. 203–217). Саарбрюккен, Германия: LAP LAMBERT Academic 

Publishing. 

3. Козлов, Д. О. (2020). Інноваційна культура майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти: теорія та методика розвитку. Суми: 

Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

4. Козлов, Д. О., Козлова, О. Г. (2015). Професійна мобільність 

педагога – фактор інноваційних змін у вищій освіті. У А. А. Сбруєва  (Ред.), 

Теорії і технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний та 

регіональний аспекти (сс. 191–201). Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка. 

5. Козлов, Д. О. Молчанова, К. В., Козлова, О. Г. (2016). Інноваційні 

основи маркетингової діяльності сучасного керівника професійно-технічного 

навчального закладу. У М. О. Лазарєв  (Ред.), Самореалізація пізнавально-

творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті 

(сс. 171–188). Суми: ФОП Цьома С. П. 
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6. Козлов, Д. О., Рисіна, М. Ю., Михайличенко, І. В. (2019). Інновації 

у закладах освіти: історико-педагогічний екскурс. У М. О. Лазарєв , 

О. Г. Козлова  (Ред.), Пізнавально-творча і професійна самореалізація 

особистості в евристичній освіті (сс. 9–25). Суми: ФОП Цьома С. П. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

7. Калініна, Л., Козлов, Д. (2019). Управління культурним розвитком 

особистості в змісті підручника для керівників сфери освіти. Проблеми 

сучасного підручника, 22, 109–122. 

8. Козлов, Д. (2016). Філософсько-методологічні засади інноваційної 

культури керівника навчального закладу. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 10 (64), 196–209. 

9. Козлов, Д. (2017). Формування освітніх послуг в управлінні 

сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології, 2 (66), 326–336. 

10. Козлов, Д. О. (2019). Розвиток інноваційної культури керівника 

закладу освіти: аналіз зарубіжного досвіду. Інженерні та освітні технології, 

7, 2, 59–69. 

11. Козлов, Д. О. (2020). Інноваційний дискурс культури як компонента 

підручника для керівника закладу освіти. Проблеми сучасного підручника, 24, 

89–97. 

12. Козлов, Д. О., Козлова, О. Г., Гребеник, Т. В. (2017). Управлінські 

аспекти підготовки фахівця-громадянина в умовах вищого навчального 

заклад. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 37–1, V (73): Вища 

освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору, 393–404. 

13. Козлов, Д., Козлова, О., Малецька, Т. (2015). Професійна 

мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (51), 63–72. 
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14. Козлов, Д. О., Мармаза, О. І. (2018). Тезаурус теорії управління у 

контексті професійної підготовки майбутнього керівника закладу освіти. 

Витоки педагогічної майстерності, 22, 124–129. 

15. Козлов, Д., Мармаза, О. (2019). Інновації в управлінні закладом 

освіти в контексті гуманістичного підходу. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 4 (88), 289–299. 

16. Kozlov, D. (2018). Innovative culture of future education institution 

manager in the foreign scientific discourse. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 10(84), 293–303. 

17. Kozlov, D. (2019a). Development of personality innovative culture: 

modern philosophical and pedagogical discourse. Витоки педагогічної 

майстерності, 24, 105–109. 

18. Kozlov, D. O. (2019b). Innovations as an attribute of modernity: 

philosophical and pedagogical discourse. Вісник Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 4 (99), 5–12. 

19. Kozlov, D. (2019c). Innovative behavior of a future manager as a factor 

of effective management by personnel of a secondary education institution. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9(93), 177–185. 

20. Kozlov, D. (2019d). Innovative culture development of the future 

manager of the secondary educational institution within magister training 

process:methodological basics. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. 67, 1, 48–53. 

21. Kozlov, D. (2019e). Innovative culture in the mainstream development of 

the modern society: theoretical analysis. Фізко-математична освіта, 3 (21), 7–10. 

22. Kozlov, D. (2019f). Innovative culture of the future manager within the 

educational institution: theoretical analysis. Інноваційна педагогіка, 19, 1, 140–143. 

23. Kozlov, D. (2019g). Major characteristics of innovative culture of the 

future manager of the secondary education institution. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 8 (92), 238–248. 
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24. Kozlov, D. (2019h). Mediacompetence as a condition in the 

development of the innovative culture of the future manager of the educational 

institution. Витоки педагогічної майстерності, 23, 118–122. 

25. Kozlov, D. (2019i). Methodological approaches to innovative culture 

development of the future manager of the secondary educational institution within 

magister training process. Педагогічний часопис Волині, 4 (15), 56–61. 

26. Kozlov, D. (2019j). Modern technologies in the development of 

innovative culture of the future manager of the educational institution in the 

magister training process. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 7(91), 206–214. 

27. Kozlov, D. (2019k). The state of the problem advansing of innovative 

culture development of the future manager of the secondary educational institution. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (94), 52–62. 

28. Kozlov, D. (2020a). Criteria and evaluation instrument for determining 

the state of innovative culture development of the future manager of the general 

secondary educational institution in the masters’ training process. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (95), 211–224. 

29. Kozlov, D. (2020b). Essential components of the structural-functional 

system model of the innovative culture development of the future manager of the 

general secondary educational institution in the masters’ training process. 

Інноваційна педагогіка, 26, 119–123. 

30. Kozlov, D. (2020c). Innovative culture of the future manager of the 

general secondary educational institution: factors for the formation. Наукові 

записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: 

Педагогічні науки, 1, 313–321. 

31. Kozlov, D. (2020d). Method of experimental assessing of the model of 

the system of the innovative culture development of future manager of general 

secondary educational institution. Теорія і практика управління соціальними 

системами, 1, 52–60. 



533 
 

32. Kozlov, D. (2020e). Methodological bases research of the innovative 

culture development of the future manager of general secondary educational 

institution in the masters’ training process. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах, 70, 2, 69–75. 

33. Kozlov, D. (2020f). Methodological support for the innovative culture 

development of the future manager of the general secondary education institution 

in the master’s training process. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 2 (96), 77–89. 

34. Kozlov, D. (2020g). To the question of functions defining of innovative 

culture of the future manager of general secondary educational institution. Імідж 

сучасного педагога, 1 (191), 10–15. Відновлено з: 

http://isp.poippo.pl.ua/article/view/194122/pdf_1 

35. Kozlov, D., Rysina, M. (2016). Mobility of higher education: 

retrospective analysis. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 8 (62), 152–166. 

Публікації у наукових виданнях іноземних держав 

36. Козлов, Д. (2019). Інноваційна культура як чинник готовності 

університету до сучасних викликів). Influence of scientific achievements in 

education on the development of modern society. Vilnius, 17–21. 

37. Kozlov, D. (2018). Features of the Ukrainian and US Experience in the 

Innovative Principal Preparation. Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, VI (69), 165, 17–20.  

38. Kozlov, D. (2019a). Barriers in the development of the innovation 

culture of the general secondary education leader. The Scientific Heritage, 1 (41), 

29–31. 

39. Kozlov, D. (2019b). Innovative approaches to teaching future managers 

of educational institution as national elite. The European Journal of Humanities 

and Social Sciences, 6, 93–96. 
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40. Kozlov, D. (2019c). Innovative culture thesaurus of the future manager 

of the educational institution. Science and Education a New Dimension. Pedagogy 

and Psychology, VII (86), 209, 30–33. 

Наукові праці, 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

Публікації у збірниках матеріалів наукових заходів 

41. Козлов, Д. О. (2016а). Інноваційна культура майбутнього 

менеджера освіти в умовах суспільства змін. Професійна культура фахівця: 

сутність, реалії, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. Суми, 142–145. 

42. Козлов, Д. О. (2016б). Інноваційна культура особистості в умовах 

суспільства ризику. Прогнозування розвитку педагогічної інноватики: 

збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 24–27. 

43. Козлов, Д. О. (2016в). Принципи формування інноваційної 

поведінки майбутнього менеджера освіти в процесі магістерської підготовки. 

Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу 

особистості в інноваційній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю. Суми, 174–177. 

44. Козлов, Д. О. (2016г). Професійно-управлінська компетентність 

викладача як об’єкт наукового аналізу. Наукові абриси ІІІ тисячоліття, 

індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-

культурних взаємодій: тези виступів учасників Міжнародної наукової 

конференції. Суми, 174–177 

45. Козлов, Д. О. (2016д). Управлінська компетентність викладача 

університету – фактор інноваційного розвитку вищої освіти. Управлінські та 

психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного 

розвитку освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Ч. 1). Харків, 92–100. 

46. Козлов, Д. О. (2019а). Вплив STEM-грамотності та медіа-

грамотності на розвиток інноваційної культури майбутнього керівника 
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закладу освіти в процесі магістерської підготовки. Сучасний рух науки: тези 

доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної інтеренет-конференції 

(Т. 2). Дніпро, 133–138. 
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Додаток Г 

 

Таблиця Г.1 

Хронологічна таблиця тематики дисертаційних робіт з проблеми 

теоретичних та методичних засад розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу середньої освіти 

у процесі магістерської підготовки 

 
Рік  Автор Назва Найсуттєвіші отримані результати 

1 2 3 4 

1997 Клокар Н. І. Психолого-

педагогічна 

підготовка 

вчителя до 

інноваційної 

діяльності  

Обгрунтовано сутність поняття «учитель 

інноваційної орієнтації» та розроблено 

модель внутрішкільної системи 

підготовки вчителя до інноваційної 

діяльності. Визначено сутність поняття 

«інноваційна діяльність учителя», 

обґрунтовано теоретичні положення 

щодо внутрішкільної психолого-

педагогічної підготовки вчителя до 

інноваційної діяльності, виявлено 

особливості та етапи управління цим 

процесом, умови функціонування 

внутрішкільної системи підготовки 

вчителя до цієї діяльності. 

1999 Козлова О.Г. Підготовка 

вчителя до 

інноваційної 

діяльності в 

системі 

післядипломної

освіти 

Визначено основні складові, що 

описують інноваційну діяльність учителя 

(філософська, мотиваційна, креативна, 

рефлексивна, валеологічна, 

технологічна). Виокремлено сучасні 

підходи, обгрунтувано провідні 

принципи й функції післядипломної 

підготвоки вчителя до інноваційної 

діяльності, розроблено модель, 

організація процесу підготовки 

(змістовий, процесуальний та 

результативно-оцінний компоненти). 

Побудовано методичну систему засобів 

формування готовності вчителя до 

інноваційної діяльності. 

2001 Попова О. В. Розвиток 

інноваційних 

процесів у 

середніх 

загально-

освітніх 

навчально-

виховних 

закладах 

України в 

ХХ столітті 

Запропоновано авторський підхід до 

прогнозування інноваційних процесів на 

трьох рівнях, а саме: на макрорівні, тобто 

на рівні загальних тенденцій глобальних 

інновацій, передбачається врахування 

таких факторів: історико-педагогічного 

досвіду, залежності інноваційних 

процесів від соціально-економічних, 

політичних, культурологічних та інших 

чинників, освітніх пріоритетів у 

світовому освітньому просторі,  
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Продовження табл. Г.1 

   концептуальних засад державної 

інноваційної політики, діалектики 

суспільного розвитку, прогнозів різних 

галузей науки (філософії, соціології, 

економіки, психології та ін.); на метарівні 

або регіональному, крім загальної 

стратегії розвитку системи освіти, і 

факторів попереднього рівня, вивчаються 

особливості регіону (мікрорайону, 

району, міста, області); на мікрорівні, 

тобто на рівні окремого навчально-

виховного закладу, додатково 

досліджуються фактори, зумовлені 

конкретною ситуацією. 

2003 Ільків О. С. Формування 

інноваційної 

культури 

студентів 

аграрних 

закладів освіти 

І-ІІ рівнів 

акредитації 

Наведено результати формування 

інформаційної культури студентів 

аграрних закладів освіти I-II рівнів 

акредитації. Розглянуто програму з 

інформатики та комп’ютерної техніки 

для викладачів, а також завдання для 

професійно-орієнтовних дисциплін з 

використанням нових інформаційних 

технологій. Встановлено взаємозв’язок 

між фундаментальними, фаховими 

дисциплінами та інформатикою і  

комп’ютерною технікою у процесі  

формування інформаційної культури 

студентів. З’ясовано ставлення 

викладачів і студентів до використання 

комп’ютерної техніки як джерела 

інформації та технічного засобу 

навчання. Зазначено, що реалізація 

запропонованої програми з інформатики 

та комп’ютерної техніки для викладачів є 

ефективною умовою формування 

інформаційної культури студентів-

аграріїв. 

2004 Марущенко О. А. Становлення 

інноваційної 

освіти в 

Україні 

Запропоновано інтерпретацію поняття 

«інноваційна освіта», сутність якої роз-

кривається шляхом характеристик масш-

табних і дифузних змін її базових основ. 

Поглиблено соціологічне уявлення про 

освіту як особливе «поле» (в аспекті 

конструктивістсько-структуралістського 

підходу П. Бурдьє). Вперше здійснено 

комплексне соціологічне дослідження 

поля шкільної освіти у незалежній Украї-

ні. Обґрунтовано, що основними напря-

мами інноваційної діяльності є демокра-

тизація, гуманізація та раціональна  
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Продовження табл. Г.1 

   організація, у межах яких визначено най-

більш значущі інновації. Досліджено 

процес демократизації шкільної освіти, 

встановлено особливості проведення де-

централізації та перспективи залучення 

громадськості до управління освітою. 

Проаналізовано проблему взаємозв’язку 

доступності освіти та процесу 

диференціації шкіл. Визначено особливості 

гуманізації шкільної освіти у контексті 

аналізу міжособистісно-педагогічного 

співробітництва учителя та учня. Вперше у 

межах соціології освіти здійснено (на базі 

методології П. Бурдьє) сутнісне 

трактування габітусу шкільного вчителя та 

виділено специфічні протиріччя його 

соціально-професійної діяльності. 

2005 Даниленко Л. І. Теоретико-

методичні 

засади 

управління 

інноваційною 

діяльністю в 

загально-

освітніх  

навчальних 

закладах 

Визначено й обґрунтовано: - теоретико-

методичні засади управління іннова-

ційною діяльністю в ЗНЗ в умовах роз-

витку ринкових відносин як складової 

теорії управління соціальними систе-

мами, в основу яких покладено розроб-

лені теоретико-методологічні засади 

менеджменту освітніх інновацій та  

систему формування готовності керівни-

ків ЗНЗ до управління інноваційною 

діяльністю; - закономірності в управлінні 

інноваційною діяльністю в ЗНЗ як пряму 

й обернену залежності впливу освітніх 

інновацій на результат діяльності закладу 

освіти, часові й інтелектуальні затрати 

учасників навчально-виховного й управ-

лінського процесів; - принцип інновацій-

ності в управлінні ЗНЗ як характерну 

ознаку спрямованості керівників на пос-

тійне оновлення освітнього процесу засо-

бами освітніх інновацій; - технологію 

внутрішньо-шкільного управління ЗНЗ в 

умовах розвитку ринкових відносин на 

засадах інновацій та інвестицій, в основу 

якої покладено системно-синергетичний, 

цілісний, гуманістичний, діалектичний і 

концептуальний наукові підходи, модуль-

ну організаційну структуру управління 

соціальними системами, традиційні й 

інноваційні функції, форми і методи уп-

равління; - структуру і зміст навчального 

плану підвищення кваліфікації керівників  

ЗНЗ в ІППО, побудованих на принципах 
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   модульності, диференційованості, 

гнучкості, індивідуальності, відкритості 

до впровадження спецкурсів і семінарів з 

інноваційних освітніх програм. 

2005 Семеног О. М. Система 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

української 

мови і 

літератури (в 

умовах 

педагогічного 

університету) 

Теоретично обґрунтовано й розроблено 

навчально-методичну систему професійної 

підготовки майбутніх учителів української 

мови і літератури в педагогічному універ-

ситеті, побудовану на основі компе-

тентнісно-орієнтованого підходу; визна-

чено мету, функції, структуру і зміст, 

форми і методи реалізації системи профе-

сійної підготовки майбутніх учителів 

української мови і літератури; розроблено і 

науково обґрунтовано етапи професійної 

підготовки студентів до педагогічної діяль-

ності; - визначено основні напрями розвит-

ку системи професійної підготовки май-

бутніх учителів української мови і літера-

тури, яка характеризується наявністю еле-

ментів етнокультурознавчого спрямування 

та використанням сучасних інформаційних 

технологій; - удосконалено положення 

щодо теоретико-методологічних засад 

професійної підготовки майбутніх 

учителів-словесників з урахуванням 

результатів ретроспективного і 

порівняльного аналізу національного і 

зарубіжного досвіду. 

2005 Висоцька І.Б. Інноваційний 

чинник 

розвитку 

промисловості 

Розроблено системний механізм 

управління інноваційною діяльністю в 

промисловості, впровадження якого 

дозволить усунути дублювання в 

діяльності органів державного управління; 

- розроблена гнучка система пріоритетів 

державної підтримки інноваційної 

діяльності, яка побудована за такими 

напрямками: за стадіями інноваційного 

процесу, за напрямами досліджень, за 

суб’єктами інноваційного процесу, 

галузеві та регіональні пріоритети. Це дало 

змогу підвищити ефективність витрат 

бюджетних коштів на підтримку 

інноваційної діяльності; 

- запропоновано диференційований підхід 

щодо джерел та форм фінансування 

інноваційного процесу, залежно від його 

стадій, використання якого дозволяє 

ефективніше розподіляти та 

використовувати державні кошти. 
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2005 Сбруєва А.А. Тенденції 

реформування 

середньої 

освіти 

розвинених 

англомовних 

країн в 

контексті 

глобалізації 

(90-ті рр. ХХ − 

початок ХХІ 

ст.) 

Сформульовано положення глобального 

освітньо-політичного консенсусу, в 

основу якого покладено неоліберальну 

політичну ідеологію освітніх реформ 

розвинених англомовних країн доби 

глобалізації; 

– розроблено цілісний підхід до аналізу 

освітніх реформ, що включає політичний, 

структурний, культурний та людський їх 

виміри. 

З’ясовано теоретичні основи, 

процесуальні характеристики, результати 

та умови ефективного запровадження  

стандартоорієнтованої стратегії реформ 

загальної середньої освіти розвинених 

англомовних країн, у тому числі: 

доведено зумовленість процесів 

стандартизації в освітніх системах 

розвинених англомовних країнах 

впливом теорій соціальної ефективності 

та економічного росту держави; виявлено 

специфічні особливості розробки та 

запровадження стандартів змісту освіти 

та якості знань, звітності шкіл в умовах 

пріоритету різних реформаційних 

підходів (політичного, професійного, 

ринкового); – з’ясовано особливості 

використання реформаційного досвіду 

розвинених англомовних країн в Україні. 

2006 Ващенко Л. М. Система 

управління 

інноваційними 

процесами в 

загальній 

середній освіті 

регіону 

 

Теоретично обґрунтовано та експери-

ментально апробовано систему управ-

ління інноваційними процесами в загаль-

ній середній освіті регіону. Науково 

обґрунтовано сутність і специфіку поня-

тійного апарату, визначено базові понят-

тя «інноваційний процес», «управління 

інноваційними процесами», «інноваційне 

середовище». Виявлено і схарактеризо-

вано сутність і взаємозв’язки державного, 

регіонального, інституційного рівнів уп-

равління інноваційними процесами. Роз-

роблено модель системи управління інно-

ваційними процесами в загальній серед-

ній освіті регіону як основний чинник 

розвитку інноваційного середовища ос-

вітнього регіону. Запропоновано критерії 

і показники розвитку інноваційного сере-

довища  регіону (міста, району, загально-

освітнього навчального закладу) та мето-

дика діагностики рівнів його розвитку.  
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   Виявлено та описано зміст, форми і мето-

ди управлінського впливу на ефектив-

ність інноваційних змін. Здійснено  

експериментальну перевірку моделі, 

перевірено доцільність функціонування 

системи, виявлено позитивну динаміку  

змін інноваційного середовища в регіоні. 

2006  Колесніченко В. Ф. Інвестиційне 

забезпечення 

інноваційної 

діяльності 

підприємств 

Запропоновано поняття інноваційного 

об’єкту як системи «підприємство інно-

ваційний проект» і обґрунтовано визна-

чення його інвестиційної привабливості з 

урахуванням результатів фінансово-

господарської та інноваційної діяльності  

підприємства для залучення інвес-

тиційних ресурсів та вибору потенційних 

можливостей їх використання; дістали 

подальшого розвитку: класифікація 

підприємств, що впроваджують інновації 

за рахунок введення додаткової ознаки 

інвестиційної привабливості, за якою 

суб’єкти господарювання розподіляються 

на низько, середньо та високо 

інвестиційно привабливі; методичний 

підхід до визначення інвестиційної 

привабливості інноваційного об’єкту за 

етапами: рахунок інтегральних 

показників інвестиційної привабливості 

інноваційного об’єкта з використанням 

системи часткових показників, 

позиціювання інноваційного об’єкту на 

площині інвестиційної привабливості, 

обґрунтування заходів щодо підвищення 

ІПІО; методичне забезпечення вибору 

напрямків  підвищення інвестиційної 

привабливості інноваційних об’єктів за 

результатами їх діяльності з 

використанням рівнянь канонічної 

кореляції і множинного регресійного 

аналізу. 

2006 Королюк С.В. Розвиток 

управлінської 

культури 

керівника 

загальноосвіт-

нього 

навчального 

закладу в 

процесі 

підвищення 

кваліфікації 

Розроблено та теоретично обґрунтовано 

модель розвитку управлінської культури 

керівника ЗНЗ у процесі підвищення 

кваліфікації в інституті післядипломної 

педагогічної освіти. 
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2006 Соловйов В. П. Інноваційна 

діяльність як 

системний 

процес у 

конкурентній 

економіці 

Запропоновано формалізований опис 

процедури трансферу технологій як 

стрижневого процесу інноваційного 

розвитку економіки, яка базується на 

знаннях, на підставі використання 

інформаційно-асоціативного підходу, що 

уможливлює моделювання на інфор-

маційному рівні за єдиною методолог-

гією як горизонтального, так і верти-

кального обміну технологіями; 

- виявлено нові тенденції раціональної 

організації науково-технічної експертизи 

в умовах формування сучасного ринку  

інноваційної продукції на основі 

узагальнення теоретичних принципів та 

світової практики застосування екс-

пертних методів, що відкриває для су-

часних організаційних структур 

експертної оцінки результатів іннова-

ційної діяльності можливість поєднувати 

функції аудиту й консалтингу;  

- сформульовано фазову (в координатах: 

виробничий потенціал, споживчий попит, 

підтримуюча інфраструктура,  

менеджмент фірми) модель реалізації 

інноваційної політики, яка зводить 

декілька функцій, які залежать від часу та 

багатьох інших змінних, до фазових 

залежностей між цими функціями, що дає 

можливість побудови сценаріїв динаміки 

розподілу державних та ринкових важелів 

впливу на фактори конкурентоспро-

можності. 

2006  Шипуліна Ю. С. Управління 

потенціалом 

інноваційного 

розвитку 

промислових 

підприємств 

Розроблено матрицю «Товар – технолог-

гічні можливості» для вибору стратегій 

реалізації потенціалу інноваційного роз-

витку малих і середніх підприємств-інно-

ваторів залежно від ступеня унікальності 

або універсальності товару та широти 

технологічних можливостей товарови-

робника на основі проведеної система-

тизації стратегічних підходів, а у їх 

межах – стратегій інноваційного розвитку, 

що, на відміну від існуючих підходів, дало 

можливість сформувати критеріальну базу 

і алгоритм цілеспрямованого управління 

стратегіями реалізації потенціалу 

інноваційного розвитку цих підприємств. 
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2007 Докучаєва В. В. Теоретико-

методологічні 

засади 

проектування 

інноваційних 

педагогічних 

систем 

Досліджуваний феномен інноваційної 

педагогічної системи представлено як 

конструкт міждисциплінарного синтезу; 

обґрунтовано поняття й визначено 

сутнісні ознаки інноваційної педагогічної 

системи шляхом уточнення класифікації 

останньої; досліджено й обґрунтовано 

чинники створення інноваційних 

педагогічних систем; визначено поняття, 

сутність і структуру процесу 

проектування інноваційних педагогічних 

систем, обґрунтовано логічну, 

психологічну та технологічну моделі 

(структурні схеми) процесу проектування 

інноваційних педагогічних систем;  

сформульовано принципи проектування 

інноваційних педагогічних систем; 

теоретично обґрунтовано алгоритм та 

технологію проектування інноваційних 

педагогічних систем; визначено 

особливості розвитку систем цього класу; 

визначено поняття, сутність, структуру й 

логіку формування проектувальної 

компетентності майбутнього педагога- 

професіонала на підставі встановлення її 

генезису; розроблено й теоретично 

обґрунтовано концептуальну модель 

формування проектувальної 

компетентності майбутнього педагога-

професіонала. 

2007 Погрібна Н. С. Педагогічні 

засади 

інноваційної 

управлінської 

діяльності 

керівника 

загальноосвіт-

нього 

навчального 

закладу 

Розроблено та обґрунтовано модель 

інноваційної управлінської діяльності 

керівника загальноосвітнього навчального 

закладу; розроблено зміст складових 

інноваційної управлінської діяльності 

керівника загальноосвітнього навчального 

закладу та показники педагогічної 

доцільності; модель інноваційної 

управлінської діяльності керівника 

загальноосвітнього навчального закладу; 

визначено відмінності між традиційною та 

інноваційною управлінською діяльністю 

керівника загальноосвітнього навчального 

закладу; охарактеризовано основні 

тенденції розвитку теорії управління 

соціально-педагогічними системами в 

умовах виникнення, формування та 

здійснення педагогічних інновацій та 

показники конкурентних переваг 

загальноосвітніх навчальних закладів. 
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2008 Берека В. І. Теоретико-

методичні 

основи фахової 

підготовки 

магістрів з 

менеджменту 

освіти 

 

Досліджено теоретико-методичні основи 

фахової підготовки магістрів з 

менеджменту освіти у ВНЗ. 

Проаналізовано базові поняття. Розкрито 

тенденції розвитку даної підготовки та 

суть професійної діяльності управлінців в 

освіті. Висвітлено сучасний стан і 

проблеми фахової підготовки магістрів в  

Україні. Наголошено на особливостях її 

реалізації за кордоном. Розглянуто питання 

інтеграції – входження України до єдиного 

європейського простору, впровадження  

європейських норм і стандартів в освіті, 

поширення культурних здобутків у 

Європейському співтоваристві. Розроблено 

й обґрунтовано концепцію та модель 

фахової підготовки магістрів з 

менеджменту освіти. Визначено критерії та 

показники ефективності такої підготовки. 

Виявлено й обґрунтовано організаційно- 

методичні умови її реалізації, 

проаналізовано зміст навчання. Розкрито 

особливості використання методів, засобів 

і форм навчання. Обґрунтовано 

необхідність проведення наукової роботи 

магістрів і проходження педагогічної 

практики з метою забезпечення 

ефективності зазначеної підготовки. 

Охарактеризовано структуру та зміст 

навчально-методичного комплексу 

дисциплін управлінського циклу. 

Розроблено теоретико-методичні засади, 

здійснено комплексний аналіз змісту 

фахової підготовки магістрів з 

менеджменту освіти у ВНЗ. 

2008 Близнюк Т. П. Інноваційна 

діяльність 

підприємства в 

умовах 

циклічності 

розвитку 

економіки 

Основними науковими результатами є 

вдосконалення теоретичних і методичних 

положень інноваційної діяльності 

підприємства, що полягають у такому: 

удосконалено: визначення поняття 

«інноваційна діяльність підприємства» як 

складної динамічної системи, яке на 

відміну від існуючих висвітлює її зв’язок 

з зовнішнім і внутрішнім середовищем  

підприємства та враховує вплив 

економічних циклів й технологічний 

уклад; методичний підхід до визначення 

впливу середовища підприємства всіх 

рівнів на його інноваційну діяльність та 

інноваційну сприйнятливість, що  
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   базується на врахуванні циклічності роз-

витку економіки з використанням інтег-

рального показника середовища під-

приємства, розрахованого методом ади-

тивної згортки; послідовність визначення 

технологічного рівня підприємства, 

особливістю якої є:  

проведення якісно-кількісного аналізу; 

визначення співвідношення домінуючих 

укладів на підприємстві; аналіз 

особливостей проходження фаз кожного 

з визначених укладів. 

2008 Знаменський І. О. Інноваційна 

діяльність у 

відтворювальн

ому процесі 

Запропоновано підхід до визначення 

сутності інновацій, який ґрунтується на 

відмові від протиставлення статичного та 

динамічного підходів до визначення 

інновації, тобто інновація трактується і 

як одиничний акт, і як процес: інновація 

як одиничний акт – це будь-який 

впроваджений новий продукт (послуга)  

або продукт з новими якостями, новий 

засіб його виробництва, освоєння нових 

джерел сировини, нових ринків збуту, 

нові організаційно-технічні, управлінські, 

соціально-економічні рішення 

виробничого, фінансового, комерційного 

і т.д. характеру; інновація як процес – це 

суспільний техніко-економічний процес, 

що охоплює дослідження, проектування, 

розроблення, організацію виробництва, 

комерціалізацію та поширення нового 

продукту, процесу або системи. 

2008 Олійник А. І. Інформаційні 

технології як 

основа і засіб 

реалізації 

інноваційних 

процесів в 

сучасній освіті 

Обґрунтовано роль інформаційних 

технологій у процесі інноваційного 

розвитку освіти. Показано, що 

впровадження інформаційних освітніх 

технологій є одним з головних чинників 

становлення та розвитку інноваційно-

інформаційного суспільства. Головною 

засадою впровадження даних технологій 

є висока інформаційна культура 

особистості, що базується на 

загальнолюдських цінностях і адекватній 

інноваційно-інформаційному суспільстві 

моделі морального виховання його  

членів. Наголошено, що впровадження 

інформаційних освітніх технологій 

ґрунтується на особистісно 

орієнтованому підході до процесу 

навчання, відмові від науко- та  



550 
 

Продовження табл. Г.1 

   раціоцентризму, розвитку творчого 

потенціалу особистості, вільному 

вираженні нею власних поглядів і 

переконань, емоцій і почуттів. Розкрито 

об’єктивну зумовленість і потребу 

інформатизації освіти як єдиного засобу 

швидкісної передачі інформації, 

інтенсифікації навчально-виховного 

процесу, нарощування об’єму знань, 

підвищення дієвості контролю 

успішності учнів і студентів, розши-

рення інтелектуальних можливостей 

учасників навчально-виховного процесу. 

2008 Миленкова Р. В. Формування 

інноваційної 

культури 

майбутніх 

фахівців 

банківської 

справи 

Визначено соціокультурні передумови 

формування, функції та основні 

структурні компоненти інноваційної 

культури студентів, з використанням 

яких розроблено систему формування та 

розвитку цього особистісного утворення. 

Виокремлено критерії та показники 

виміру рівнів сформованості та методику  

діагностування інноваційної культури 

майбутніх банківських фахівців. 

Теоретично обгрунтовано й 

експериментально перевірено комплекс 

педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність формування інноваційної 

культури студентів (системний підхід до 

науково-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу у ВНЗ, 

який дозволяє розкрити суть інноваційної 

культури; сприяння розвитку 

мотиваційно-ціннісного ставлення 

студентів до нового як підгрунтя їх 

потреби у самовдосконаленні; 

забезпечення спрямованості навчально-

виховного процесу на підвищення рівня 

загальної культури особистості). 

Розроблено й апробовано методику 

формування інноваційної культури 

майбутніх фахівців банківської справи. 

Наголошено на доцільності системної 

реалізації методики в усіх видах 

діяльності студентів (навчальній, поза 

навчальній і саморозвитку). 

2008 Шапран О.І. Система 

інноваційної 

підготовки  

майбутнього 

Визначено й обґрунтовано сутність 

поняття „інноваційна підготовка 

майбутнього вчителя в умовах ННПК”; 

розроблена авторська класифікація 
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  вчителя в 

умовах  

навчально-

науково-

педагогічних 

комплексів 

інновацій (модифікаційно-локальні, 

модифікаційно-модульні, модифікаційно-

системні, комбінаторно-локальні, 

комбінаторно-модульні, комбінаторно-

системні, радикально-локальні, 

радикально-модульні, радикально- 

системні) та інноваційних педагогічних 

технологій за єдиною ознакою – 

співвідношення інноваційного 

потенціалу та масштабу перетворення 

(особистісно орієнтовані технології, нові 

інформаційні, кредитно-модульні, 

технології розвитку творчості, ігрові, 

діалогові, проектні, цілепокладання та 

життєтворення, тренінгові технології). 

2009 Галус О.М. Педагогічне 

управління 

адаптацією 

майбутніх учи-

телів у системі  

ступеневої 

освіти 

Розроблено й науково обґрунтовано: 

– наукові засади педагогічного 

управління адаптацією майбутніх 

учителів у системі ступеневої освіти;  

– теоретичну модель структури  

педагогічного управління адаптацією, 

системотвірні чинники цього процесу, 

взаємозалежності та зв’язки між ними як 

важливу передумову ефективного 

професійного розвитку особистості. 

2009 Кравченко Л. М. Наукові основи 

підготовки 

менеджера 

освіти у 

системі 

неперервної 

педагогічної 

освіти 

 

Обґрунтовано наукові основи поетапної 

професійної підготовки менеджера у 

системі неперервної педагогічної освіти. 

Розроблено концепцію даної підготовки у 

контексті інноваційних ринкових теорій 

управління. Виявлено науково-педаго-

гічну суть, закономірності, суперечності, 

принципи, здійснено уточнення та 

модифікацію основних понять індиві-

дуальної професійної підготовки менед-

жера освіти, теоретично обґрунтовано 

поетапну структуру цього процесу широ-

кої вікової періодизації з урахуванням 

початкового (професійно-орієнтуваль-

ного), основного (професійно-форму-

вального) та післядипломного (профе-

сійно-супроводжувального) етапів. 

Визначено та науково обґрунтовано 

основні професійно-педагогічні компе-

тентності концентричного характеру 

(пізнавально-аналітичні, ринково-

креативні, лідерські,  організаторські, 

навчально-виховні, інформаційно-

комунікативні, загальнокультурні) 

менеджера освіти та специфіку їх  
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   розвитку на кожному з етапів. 

Розроблено й експериментально 

перевірено модель неперервної поетапної 

професійної підготовки,  особистісного 

саморозвитку та самоздійснення 

менеджера освіти впродовж життя.  

З’ясовано та теоретично узагальнено 

систему управлінських знань, 

педагогічних механізмів, ринкових 

технологій і методичні процедури 

підготовки менеджера освіти на кожному 

з етапів процесу.Науково обґрунтовано 

наскрізні та поетапні критерії та 

показники динаміки розвитку його 

головних компетентностей у процесі 

неперервної професійної підготовки. 

2011 Зубенко В. В. Організаційно-

економічний 

механізм  

підприємства 

формування 

інноваційної 

культури 

Запропоновано науково-методичний підхід 

до розробки організаційно-економічного 

механізму формування інноваційної 

культури підприємства, дія якого 

передбачає цілеспрямований управлінсь-

кий вплив на поведінку співробітників із 

метою трансформації їх цінностей, через 

розвиток і навчання персоналу, поведінку 

керівників підприємства як приклад для 

наслідування, супроводження цих процесів 

на основі мотивації персоналу й 

забезпечення структурних та 

інформаційних змін; обґрунтовано 

використання системи показників для 

оцінки реалізації пріоритетних напрямів 

процесу формування інноваційної 

культури підприємства, що дозволяє 

відстежувати стан цього процесу і вживати 

своєчасні коригувальні заходи для 

мінімізації можливих відхилень, окремі 

показники доцільно впровадити як базові 

елементи для системи мотивації керівників 

підприємства і структурних підрозділів. 

2011 Колесова О. А.  Інноваційна 

освіта в 

парадигмі 

інформаційних 

технологій 

Висвітлено проблему віртуалізованих 

освітніх технологій «мережевого 

суспільства» в просторі гіперреальності та 

інфотехномислення, завдяки яким 

збільшується кількість нових освітніх 

спільнот. Де особистість, яка активно і 

дієво проектує зміст власної освіти,   

використовує різноманітні ресурси для 

побудови освітньої програми і самостійно 

несе відповідальність за якість такої освіти; 

доведено, що інформаційно-комунікативна  
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   парадигма сучасної освіти вказує на 

необхідність трансформації 

інституціоналізованої освіти в контексті 

«суспільства знань», в якому  освіта 

залучається у всі сфери життя соціуму і 

перетворюється на перманентний процес. 

2012 Касьянова О.М. Педагогічна 

експертиза 

розвитку 

загальної 

середньої 

освіти регіону: 

теоретичний і 

технологічний 

аспекти  

Висвітлено теоретико-методичні аспекти 

проблеми експертних досліджень 

педагогічних систем, розв'язання якої 

забезпечує розвиток загальної середньої 

освіти. Проаналізовано сутність основних 

понять, пов’язаних з експертизою в 

освіті, відтворено її генезу від появи 

педагогічного тестування до становлення 

експертизи як державно-громадського 

інституту управління освітою.  

Розкрито особливості та характерні риси 

педагогічної експертизи, здійснено її 

розгляд як оцінювальної та дослідницької 

діяльності. Розроблено та теоретично 

обгрунтовано модель педагогічної 

експертизи розвитку загальної середньої 

освіти регіону, розкрито її концептуальні 

детермінанти й охарактеризовано 

структурні компоненти. 

Експериментально доведено 

ефективність розробленої моделі. 

Розроблено й обгрунтовано науково-

методичне забезпечення педагогічної 

експертизи в загальній середній освіті 

регіону. 

2012 Харківська А.А. Теоретичні і 

методичні 

засади 

управління 

інноваційним 

розвитком 

вищого 

навчального 

педагогічного 

закладу 

Розроблено теоретичну модель системи 

управління інноваційним розвитком 

педагогічного ВНЗ ІІІ – ІV рівня 

акредитації, що включає: визначення 

цілей, закономірностей, принципів, 

функцій, методів, організаційної 

структури та програми ІР; визначено 

сутність провідних принципів УІР 

педагогічного ВНЗ ІІІ – ІV рівня 

акредитації: гармонізованого керованого 

інноваційного розвитку, забезпечення 

високої якості й захисту прав споживачів 

освітніх послуг, регулярного зворотного 

зв’язку, організаційної культури, 

відкритості управління ВНЗ, постійного  

інноваційного розвитку управління ВНЗ 

та принцип постійного розвитку 

персоналу ВНЗ; розроблено критерії 

ефективності системи управління 
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   інноваційним розвитком педагогічного 

ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації, критерії 

оцінювання якості програм інноваційного 

розвитку педагогічного ВНЗ. 

2013 Обертайло М. В. Складові 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку 

підприємства 

(на прикладі 

машино-будів-

ної галузі) 

Розроблено новий підхід до аналізу та 

оцінки рівня інноваційно-інвестиційного 

розвитку промислових підприємств 

машинобудівної галузі та його складових 

на основі дворівневої схеми оцінки 

латентних показників із використанням 

математико-статистичних методів, що 

дає змогу комплексно розглянути 

складові такої оцінки з урахуванням 

особливостей підприємств 

машинобудівної галузі промисловості, 

поєднати кількісні та якісні показники. 

2013 Штефан Л. В. Теоретичні і 

методичні 

засади 

формування 

інноваційної 

культури 

майбутніх 

інженерів-

педагогів у 

процесі 

професійної 

підготовки 

Запропоновано новий підхід до розв’я-

зання проблеми формування інноваційної 

культури майбутніх інженерів-педагогів 

у процесі професійної підготовки. 

Здійснено аналіз теоретичних засад 

формування інноваційної культури як 

феномена сучасності. Обгрунтовано 

концепцію формування інноваційної 

культури майбутніх інженерів-педагогів, 

яка грунтується на положенні, згідно з 

яким результатом професійної підготовки 

виступає професіоналізм фахівця, який за 

сучасних умов значною мірою визна-

чається рівнем сформованості в нього 

інноваційної культури. Виходячи з 

дуалістичної природи професійної 

діяльності фахівців інженерно-педаго-

гічної галузі, підходи щодо її формування 

визначались через гармонійне поєднання 

інноваційної фахової та педагогічної 

складових їх підготовки. Спираючись на 

культурологічний «блоковий метод», 

сутність інноваційної культури цих 

фахівців визначено як інтегральне 

особистісне новоутворення, яке, 

виступаючи складовою інноваційного 

потенціалу, проявляється через 

спрямованість на інноваційну діяльність, 

інноваційну компетентність та 

інноваційну активність, що формуються  

через гармонійне поєднання педагогічної 

та фахової спеціалізацій. Розроблено 

науково-методичну систему формування 
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   інноваційної культури майбутніх 

інженерів-педагогів, експериментально 

доведено її ефективність. 

2014 Коновалова М. В. Інноваційна 

культура як 

принцип 

сучасної 

державної 

служби 

Розглянуто проблеми розвитку 

інноваційної культури в контексті 

організації та функціонування сучасної 

державної служби. Показано, що система 

державної служби відіграє вагому роль в 

інноваційному розвитку держави, а тому 

має ґрунтуватися на інноваційно-

культурному принципі організації та 

функціонування для ефективного 

реагування на виклики сучасності й 

впровадження необхідних змін у процесі 

модернізації державної служби. 

Визначено особливості та концептуальні  

підходи до інноваційної культури як 

базисної характеристики державної 

служби. На основі розробленого мето-

дичного підходу проаналізовано зарубіж-

ний досвід утвердження інноваційної 

культури в державній службі, досліджено 

нормативно-правове забезпечення й 

особливості розвитку інноваційної куль-

тури в сучасній державній службі 

України. Обґрунтовано концептуальну 

інноваційно-культурну модель розвитку 

вітчизняної державної служби та сфор-

мовано практичні заходи для її реалізації. 

2015 Кириленко К. М. Теоретичні і 

методичні 

основи 

формування 

інноваційної 

культури 

майбутніх  

культурологів 

у вищому 

навчальному 

закладі 

Обґрунтовано та розроблено теоретичні і 

методичні основи формування 

інноваційної культури майбутніх 

культурологів у процесі їхньої 

професійної підготовки: відбір, 

конструювання та залучення до обігу в 

освітній практиці ВНЗ сучасного 

(інноваційного) культурологічного 

знання, формування досвіду інноваційної 

навчально-пізнавальної діяльності та  

відповідного їй інноваційного способу 

мислення, формування здатності і 

готовності майбутніх фахівців з вищою 

культурологічною освітою до іннова-

ційної діяльності у своїй подальшій 

професійній практиці, – на засадах відпо-

відних теоретико-методологічних під-

ходів, моделювання процесу формування 

інноваційної культури майбутніх фахів-

ців різних культурологічних спеціаль-

ностей і спеціалізацій (як орієнтиру) та 
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   реалізації у межах змодельованого про-

цесу професійної підготовки відповідних 

організаційно-педагогічних умов;- 

розроблено структурно-функціональну 

модель процесу формування інноваційної 

культури майбутніх культурологів, яка 

охоплює шість складників: цільовий (мета, 

завдання); методологічний (базисні компо-

ненти, функції інноваційної культури, 

концептуальні підходи, основоположні 

ідеї, дидактичні принципи); змістовий 

(структурні компоненти змісту, програма 

формування досліджуваної якості фахів-

ця); операційний або поведінково-діяль-

нісний (дидактичний інструментарій 

(послідовність і доцільність підбору. 

 методів, організаційних форм і засобів 

навчання), епістемологічні основи, сфери 

та етапи діяльності); технологічний 

(реалізація організаційно-педагогічних 

умов, упровадження МДК «Культура і 

наука»); емпіричний (педагогічний 

експеримент, експертна та діагностична 

оцінки); - обґрунтовано, розроблено та 

експериментально перевірено 

організаційно-педагогічні умови  

формування інноваційної культури 

майбутніх культурологів. 

2015 Коновальчук І. І.  Теоретичні та 

технологічні 

засади 

реалізації 

інновацій у 

загально-

освітніх 

навчальних 

закладах 

Здійснено теоретико-методологічне 

обґрунтування процесу реалізації 

інновацій у загальноосвітніх навчальних 

закладах; систематизовано 

терміносистему понять педагогічної 

інноватики; окреслено сутнісні 

характеристики готовності 

загальноосвітнього навчального закладу 

як соціально-педагогічної системи до 

сприйняття та реалізації інновацій; 

обґрунтовано теоретичні й процесуально-

змістові аспекти технологізації процесу 

нововведень; розроблено концептуально-

змістову модель реалізації інновацій, яка 

відображає послідовність етапів 

концептуалізації, адаптації, 

безпосередньої реалізації, активного 

продуктивного використання й розвитку 

нововведення та конкретизує зміст  

інноваційних змін у педагогічній системі; 

визначено критерії, показники та способи 

моніторингу процесу й результатів 
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   реалізації інновацій у загальноосвітніх 

навчальних закладах; обґрунтовано 

систему розвитку інноваційної   

компетентності педагогів. 

 2015 Чумак О. В. Інноваційна 

діяльність як 

чинник 

розвитку 

суспільства в 

умовах 

глобалізації 

Запропоновано авторську інтерпретацію 

поняття «інноваційна діяльність» яка 

тлумачиться як духовно-діяльнісний 

феномен, що має творчу інформаційно-

енергетичну природу і втілює в собі 

потреби, волю, інтереси, норми, переко-

нання, можливості, ресурси окремої 

особистості, творчого колективу, певного 

суспільства в цілому, що уможливлює 

принципово нове вирішення певної  

проблеми й виступає визначальним 

чинником сталого соціального розвитку у 

глобальному просторі; обґрунтовано 

висновок, що в умовах посилення 

взаємозалежності світу, сфер суспільства, 

зростання глобальних викликів і загроз 

для країн, народів, людини, нагальним 

завданням є формування філософії 

інноватики як міждисциплінарної 

рефлексії теоретичних моделей 

інноваційної діяльності; визначено 

детермінанти оптимізації інноваційної 

діяльності українського суспільства, які 

обумовлені необхідністю збереження 

незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності та забезпечення 

економічної, енергетичної інформаційної 

та військової безпеки України та 

втілюються в основних сферах 

суспільства в умовах глобалізації. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягоднікова В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія і 

практика 

формування 

інноваційної 

спрямованості 

виховного 

процесу 

загально-

освітньої 

школи 

 

 

 

Науково обґрунтовано теоретико-мето-

дологічні та концептуальні засади форму-

вання інноваційної спрямованості вихов-

ного процесу загально-освітньої школи; 

визначено сутність феномену «інноваційна 

спрямованість виховного процесу загаль-

ноосвітньої школи» і структуру даного 

феномену (ресурсний, функціонально-

діяльнісний, рефлексивно-регулювальний 

компоненти); визначено й науково обґрун-

товано сутність і структуру «інноваційно-

виховувальної компентентності педагога» 

(мотиваційно-орієнтований, інформаційно-  

когнітивний, комунікативно-перцеп-

тивний, креативно-операційний, рефлек-

сивний компоненти); обґрунтовано модель 
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   системи формування інноваційної спрямо-

ваності виховного процесу загально-

освітньої школи, яка охоплює цільову, 

концептуальну, організаційну, проце-

суальну та результативну підсистеми; 

виокремлено етапи її формування (підго-

товчий, організаційний, операційний, про-

дуктивний); визначено критерії (забезпе-

чувальний, процесуальний, особистісний) з 

їх показниками та схарактеризовано рівні 

(високий, достатній, задовільний, низький) 

сформованості інноваційної спрямованості 

виховного процесу загальноосвітньої шко-

ли; розкрито педагогічні умови 

формування інноваційної спрямованості 

виховного процесу загальноосвітньої 

школи. 

2016 Ключнікова К. Г. Впровадження 

форсайту в 

управління 

інноваційним 

розвитком 

регіону 

Основний науковий результат 

дисертаційної роботи полягає у створенні 

теоретичного підґрунтя щодо 

впровадження, на основі використання 

сукупності процедур та методів, 

технології форсайту в управління 

інноваційним розвитком регіону, що 

визначає довгострокові перспективи 

розвитку науки та техніки з метою 

ідентифікації множини стратегій 

інноваційного розвитку регіону. 

2016 Ніколаєнко А. І.  Механізм 

забезпечення 

розвитку  

національної 

інноваційної 

системи 

України 

Розроблено теоретичні та науково-

методичні підходи до формування 

національної інноваційної системи (НІС) 

шляхом обґрунтування науково-

практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення механізму розвитку НІС 

України та модернізації інноваційної 

політики. Узагальнено теоретичні засади 

дослідження НІС. Удосконалено 

визначення категорії «національна  

інноваційна система». Визначено її 

компоненти та систематизовано чинники 

розвитку. Обґрунтовано сутність 

механізму забезпечення розвитку НІС, 

ідентифіковано його складові. 

Досліджено еволюцію інноваційних 

систем і закономірності становлення 

моделі «потрійної спіралі». 

Проаналізовано основні параметри НІС  

України. Розроблено методику оціню-

вання національної та регіональних ІС. 
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   Виконано компаративний аналіз рівня 

сформованості регіональних ІС України. 

Визначено проблеми інноваційного 

розвитку в контексті національної 

безпеки. Здійснено оцінювання та 

прогноз інноваційної  безпеки України. 

Розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення правових засад розвитку 

НІС України. 

2016 

 

Старовойт О. В. 

 

Філософські 

засади 

формування 

інноваційної 

культури   

особистості в 

умовах сталого 

розвитку 

суспільства 

 

Запропоновано дефініцію «інноваційної 

культури» як поняття, що характеризує 

креативність особистості в сфері 

мислення, сенсорики та практичної 

діяльності, що детермінує спрямованість 

на пошук та реалізацію шляхів, ресурсів,  

способів модерного розвитку суспільства 

на основі гуманітарних пріоритетів та 

цінностей; доведено, що інноваційна 

культура сприяє становленню 

особистості як автономного, 

відповідального суб’єкта смисло- та 

соціотворення, здатного оперативно 

реагувати на виклики сучасності, 

самотрансформуватися і змінювати 

суспільство на засадах гуманізму, 

справедливості та демократії; 

обґрунтовано, що основним суб’єктом (і 

одночасно об’єктом) інноваційної 

культури постає людина як особистість,  

працею (діяльністю) якої й для якої ця 

культура створюється; як творець,  

носій (суб’єкт) і одночасно споживач 

(об’єкт) інноваційної культури людина 

має загальні і особливі характеристики; 

сформульовано засадничі когнітивно-

комунікативні вимоги, завдяки яким 

особистість здатна бути відкритою до 

соціальних та екзістенційних новацій, 

володіти розвинутим окоміром 

(мати досконале відчуття перспективи), 

репрезентувати критичне та прогресивне 

мислення у просторі раціонального 

дискурсу, проявляти здатність до 

сприйняття та впровадження інновацій у 

всі сфери суспільного та індивідуального 

життя. 

2016 Лукомська Ю. О.  Тип 

організаційної 

Розроблено модель інноваційної готов-

ності персоналу освітнього закладу; 
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  культури як 

чинник 

інноваційної  
готовності 

персоналу 

освітнього 

закладу 

досліджено організаційну культуру 

різних типів освітніх закладів: 

формальної шкільної й позашкільної та 

неформальної  освіти; розкрито 

взаємозв’язок типу організаційної 

культури освітнього закладу та 

інноваційної готовності персоналу; роз-

роблено технологію підвищення іннова-

ційної готовності персоналу освітнього 

закладу на основі формування іннова-

ційних цінностей і норм організаційної 

культури. 

2017 Загородній С.П. Розвиток у 

керівників 

загальноосвіт-

ніх 

навчальних 

закладів 

інноваційної 

компетентності 

у системі 

післядипломної 

освіти 

Визначено педагогічні умови розвитку 

інноваційної компетентності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у 

системі післядипломної освіти 

(здійснення педагогічного супроводу як 

особливого виду взаємодії, спрямованого 

на сприяння особистісно-професійному 

розвитку керівників ЗНЗ шляхом 

урахування їхніх освітніх потреб та 

індивідуального досвіду, надання 

оперативної адресної методичної 

допомоги у вирішенні професійних 

проблем, залучення їх до різних форм 

інноваційної діяльності; організація 

навчального процесу на засадах 

модульної технології, що передбачає 

блоково-модульне структурування 

навчальної інформації та 

індивідуалізацію траєкторії її засвоєння; 

володіння викладачами закладів 

післядипломної освіти інноваційною 

компетентністю, що виявляється в 

здатності здійснювати професійну 

діяльність в інноваційному режимі); 

обґрунтовано педагогічну модель 

розвитку інноваційної компетентності 

керівників ЗНЗ, яка містить цільовий, 

методологічний, операційно-діяльнісний 

і оціннорезультативний блоки. 

2018 Загребельна О. О. Формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх 

менеджерів 

освіти у 

процесі 

магістерської  

Виокремлено групи понять (І група – 

поняття, які відображують специфіку 

поєднання теорії менеджменту, педаго-

гічної науки і шкільного управління; ІІ  

група – поняття, що забезпечують виз-

начення й дослідження процесу форму-

вання професійної компетентності 

магістра як майбутнього менеджера  
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Закінчення табл. Г.1 

  підготовки у 

вищому 

педагогічному 

навчальному 

закладі 

освіти; ІІІ група – поняття, які вико-

ристовуються для характеристики 

критеріальної бази дослідження) та 

визначено структуру професійної ком-

петентності менеджера освіти у єдності 

управлінської педагогічної культури, 

гносеологічного й функціонального 

компонентів; модифіковано систему 

понять, що відображають структуру 

професійної компетентності майбутніх 

менеджерів освіти; обґрунтовано педа-

гогічну технологію у єдності концеп-

туально-цільового, організаційно- 

методичного, діагностувального блоків; 

етапів:  першого – менеджмент ЗНЗ 

(1 курс навчання); другого – менеджмент 

ВНЗ (2 курс навчання); педагогічних 

умов (суб’єк-суб’єктні відносини викла-

дачів і магістрантів у процесі професійної 

підготовки; постановка чітких цілей і 

завдань етапів підготовки, доцільність 

запланованих заходів; педагогічна 

підтримка й оперативна корекція 

індивідуальних результатів магістрантів 

експериментальних груп). 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Критерії та рівні розвитку інноваційної культури майбутніх керівників 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

№
 з

/п
 

Критерії 
РІВНІ 

сумативний агрегативний гармонійний  

1 2 3 4 5 

1 Когнітивно-

функціо-

нальний 

Нерозвинена здат-

ність до вибудови 

ієрархічних зв’язків і 

залежностей між 

ними, конкретне 

визначення основних 

напрямів засто-

сування знань, умінь, 

навичок у професій-

ній та управлінській 

діяльності. 

Розуміння та 

прийняття змісту 

норм управлінської 

діяльності, що за-

безпечує можливість 

ухвалення 

відповідних рішень, 

вирішення типових 

для керівника зак-

ладу загальної 

середньої освіти 

завдань. 

Переважає зо-

внішня мотивація 

щодо розвитку 

інноваційної 

культури: мате-

ріальне стимулю-

вання, кар’єрне 

зростання, заохо-

чення з боку колег та 

колективу, престиж-

ність. Така мотивація 

актуалізує наміри 

особистості  

майбутнього 

керівника 

виконувати конкрет-

ний вид діяльності й 

активізує певну  

Узагальненість знань, 

що виявляється в аргу-

ментованості, послідов-

ності, самостійності їх 

використання в 

професійній та 

управлінській діяльності. 

Стійка здатність до 

виконання управлінських 

функцій, конкретне їх 

виконання на основі 

знань, умінь, навичок і 

досвіду управлінської 

діяльності з урахуванням 

здібностей, мотивації та 

особистісних 

характеристик. 

Переважає внутрішня 

мотивація щодо розвитку 

інноваційної культури, яка 

визначає можливі способи 

дій задля реалізації 

актуальних мотивів та 

досягнення відповідних 

професійних цілей, 

зумовлює необхідну 

поведінку, активізує та 

спрямовує управлінські 

дії, необхідні для 

здійснення інноваційної 

діяльності 

 

Методологічна 

обґрунтованість мислення, 

конструювання алгоритму 

дій та його інноваційності, 

творче їх застосування під 

час вирішення 

нестандартних завдань у 

професійній та 

управлінській діяльності. 

Високий рівень 

професійної підготовленості 

до управлінської діяльності 

та ефективної взаємодії в 

процесі командної роботи з 

педагогічним 

колективом, наявність 

системи внутрішніх 

ресурсів, необхідних для 

побудови результативної 

роботи закладу середньої 

освіти. 

Високий рівень 

професійної мотивації щодо 

розвитку інноваційної куль-

тури, який виявляється в 

умінні майбутнього керів-

ника закладу загальної 

середньої освіти самостійно 

будувати професійну 

діяльність, стійкості до 

зовнішніх змін, готовності 

до постійного професійного 

саморозвитку, 

самореалізації, збагаченні 

управлінського досвіду 

власним оригінальним 

творчим внеском 
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 4 5 

  поведінку щодо 

реалізації 

інноваційної 

діяльності 

  

2 Професій-

но-синерге-

тичний  

Ціннісні ставлення 

майбутнього керів-

ника закладу 

загальної середньої 

освіти до розвитку 

інноваційної 

культури виконують 

нормативну функцію 

та чинять вплив на 

формування системи 

професійних мотивів, 

забезпечують опти-

мальність управ-

лінських дій та, за 

потреби, їх зміну, 

залежно від рівня 

значущості актуаль-

ного для керівника 

мотиву. 

Майбутній керів-

ник закладу 

загальної середньої 

освіти 

виявляє якості фор-

мального лідера. 

Готовність май-

бутнього керівника 

закладу загальної 

середньої освіти до 

змін визначається 

його винахідливістю, 

підприємливістю, 

вмінням не 

наполягати на 

своєму, якщо цього 

вимагає ситуація, 

зберігати спокій, 

якщо почата справа 

залишається неза-

вершеною. 

Метапрофесійна 

ідентичність май-

бутнього керівника 

закладу загальної  

Ціннісні ставлення 

майбутнього керівника 

закладу загальної 

середньої освіти до 

розвитку інноваційної 

культури інтеріоризовані, 

що позначається на 

специфічних визначеннях 

об’єктів чи суб’єктів 

інноваційної діяльності як 

значущої стосовно 

професійних потреб та 

виступають регулятором 

управлінської діяльності. 

Майбутній керівник 

закладу загальної 

середньої освіти володіє 

лідерським потенціалом. 

Готовність майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої освіти 

до змін характеризується 

енергійністю, підвищеним 

життєвим тонусом, вірою 

в успіх, потягом до 

нового, невідомого, 

відмовою від 

випробуваного й 

надійного, вірою в себе, у 

власну гідність та свої 

сили. 

Метапрофесійна 

ідентичність майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої освіти 

характеризується 

особистісною 

спрямованістю з 

орієнтацією на високі 

досягнення. 

Зворотний зв’язок під 

час реалізації процесу 

навчання й управління 

розвинений, але в силу 

неглибокого підходу до  

Сформована система 

ціннісних ставлень 

майбутнього керівника 

закладу загальної середньої 

освіти до розвитку 

інноваційної культури, що 

закріплено в його 

професійних ціннісних 

орієнтаціях і є основою 

професійно-педагогічної 

спрямованості його 

особистості. 

Майбутній керівник 

закладу загальної середньої 

освіти володіє високо роз-

виненими діловими та 

особистісними якостями, 

здатністю до спілкування та 

встановлення контактів із 

персоналом, що характе-

ризує його як керівника –

лідера. Готовність майбут-

нього керівника закладу 

загальної середньої освіти 

до змін виявляється у сфор-

мованості вміння знаходити 

вирішення складних 

ситуацій, звертаючись для 

цього до нових джерел, 

прагненні фіксувавтися не 

на проблемах, а на 

можливостях їх вирішення, 

високий рівень адаптивності 

до зміни ситуації, 

необхідності перебудови 

планів і рішень, виваженому 

ставленні до відсутності 
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 4 5 

  середньої освіти 

характеризується 

спрямованістю на 

виконавські зав-

дання. 

Низький рівень 

розвитку зворотних 

зв’язків як у процесі 

навчання, так і 

управління. 

Майбутній керівник 

закладу загальної 

середньої освіти 

виявляє нестійкий 

інтерес до само-

вдосконалення та 

професійного само-

розвитку, форму-

вання необхідних 

особистісних і про-

фесійних якостей, що 

негативно поз-

начається на 

розвитку його 

інноваційної 

культури 

аналізу даних, 

регулювання діяльності є 

неефективне. Майбутній 

керівник закладу загальної 

середньої освіти частково 

прагне до професійного 

розвитку й саморозвитку, 

володіє вміннями 

самоаналізу поверхово, 

невпевнено та зрідка 

застосовує їх у діяльності 

конкретнихвідповідей, 

самовладання в 

незрозумілих ситуаціях, чи в 

ситуаціях, коли результат 

справи непередбачуваний. 

Метапрофесійна 

ідентичность майбутнього 

керівника закладу загальної 

освіти характеризується 

соціальною спрямованістю з 

орієнтацією на високі 

досягнення та творчі 

завдання. 

Зворотний зв’язок 

пронизує процес навчання й 

управління. Майбутній 

керівник закладу загальної 

середньої освіти постійно 

здійснює аналіз, осмислення 

й переосмислення власних 

відносин із навколишнім 

світом, свідомо контролює 

та регулює власну поведінку 

й усвідомлює її значущість 

для управлінської 

діяльності. 

Розвинені рефлексивні 

вміння справляють 

позитивний вплив на 

розвиток його інноваційної 

культури 

3 Продуктив- 

но-творчий 

У майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти слабко вира-

жені творча актив-

ність та особистісно 

значуще ставлення 

до пошукової 

діяльності; володіє 

переважно тради-

ційними прийомами 

й методами 

управлінської та 

педагогічної діяль-

ності; під час нав-

чання в магістратурі 

перевага надається  

Майбутній керівник 

закладу загальної се-

редньої освіти знання й 

уміння з пошукової 

діяльності використовує 

епізодично та, як 

наслідок, бажання брати 

участь у пошуковій 

діяльності не завжди 

приносить усвідомленого 

задоволення;  

зорієнтований на 

оволодіння новими 

професійними й управ-

лінськими технологіями, 

але використання творчих 

завдань часто носить  

Майбутній керівник 

закладу загальної середньої 

освіти виявляє стійку творчу 

активність і продуктивність; 

прагнення творчо оволодіти 

професійними методами, 

прийомами,  

засобами інноваційної 

діяльності; володіння 

технікою організації та 

проведення дослідно-

експериментальної роботи 

щодо апробації та 

впровадження освітніх та 

управлінських інновацій; 

творче використання 

існуючих інновацій і  
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1 2 3 4 5 

  завданням 

репродуктивного 

характеру; відсутнє 

прагнення до дос-

ліджень проблем на 

науковому рівні; 

недостатньо сфор-

мований індиві-

дуальний стиль 

діяльності; низька 

здатність до вису-

вання інноваційних 

ідей; відсутність 

прагнення до 

пошуку, обробки й 

використання нової 

інформації; низький 

рівень об’єктивності 

оцінних суджень 

процесу й 

результатів 

діяльності; до участі 

в інноваційній діяль-

ності спонукають 

лише мотиви 

обов’язковості; не-

достатньо усвідом-

лює можливість 

позитивного впливу 

інноваційної 

культури на 

ефективність управ-

лінської діяльності 

епізодичний характер; не-

достатньо виражений 

творчий підхід до вирі-

шення управлінських 

завдань, орієнтований на 

пошук нової інформації за 

додаткового зовнішнього 

стимулювання; реально 

оцінює себе та власні 

можливості, але з 

тенденцією завищення чи 

заниження; прагнення до 

розвитку творчих 

здібностей не відповідає 

їх реалізації; розуміння 

сутності освітніх і управ-

лінських інновацій не 

завжди приводить до 

усвідомлення їх пози-

тивного впливу на успіх у 

майбутній професійній 

діяльності 

моделювання нового управ-

лінського й педагогічного 

досвіду; сформованість 

педагогічної свідомості, яка 

проявляється в пошуково-

перетворювальному стилі 

мислення; креативність 

майбутнього керівника, його 

інтелектуальна активність, 

що дозволяє здійснювати 

самостійний пошук нової 

інформації з метою 

саморозвитку; вміння 

побудувати майбутній план 

діяльності; здатність до 

проєктування, осмислення 

власної діяльності з огляду 

на тенденції та тренди в 

освіті; усвідомлення творчої 

спрямованості пошукової 

діяльності; усвідомлення 

цільового призначення 

інновацій; уміння передба-

чити майбутні потреби та 

проблеми інноваційного 

руху закладу загальної 

середньої освіти 
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Додаток Е 

 

Діагностика стану сформованості інноваційної культури майбутніх 

керівників закладів загальної середньої освіти (адаптовано за К. Кириленко) 

(Кириленко, К. М. (2015). Теоретичні і методичні основи формування 

інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному 

закладі (дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04). Київ.) 

Інструкція 

Шановний добродію! 

Оцініть себе (за 3-бальною шкалою) за кожним із наведених нижче 

показників і визначте стан сформованості власної інноваційної культури 

(див. табл. Е.1).  

Таблиця Е.1 

№ Показники Бали 

1. Пізнавально-практичний компонент 

1.1 Рівень знань з основ менеджменту освіти 1 2 3 

1.2 Рівень знань про інноваційні процеси 1 2 3 

1.3 Рівень практичної підготовки до вирішення 

управлінських завдань засобами інноваційних технологій 

1 2 3 

1.4 Рівень володіння інноваційними управлінськими 

технологіями в освіті 

1 2 3 

1.5 Уміння обґрунтовувати власні судження 1 2 3 

1.6 Уміння розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти 1 2 3 

1.7 Уміння орієнтуватися в інноваційних освітніх та 

управлінських процесах 

1 2 3 

1.8 Здатність до пошуку і оцінки освітніх та управлінських 

інновацій 

1 2 3 

1.9 Задоволеність власною навчальною діяльністю в 

магістратурі 

1 2 3 

2. Аксіологічно-рефлексивний компонент 

2.1 Наявність стійкого інтересу до інновацій 1 2 3 

2.2 Наявність позитивних настанов на інноваційну діяльність 1 2 3 

2.3 Уміння аналізувати, систематизувати і узагальнювати 

інформацію 

1 2 3 

2.4 Уміння долати труднощі в інноваційній управлінській 

діяльності 

1 2 3 

2.5 Здатність до критичного аналізу інноваційної діяльності 1 2 3 

2.6 Усвідомлення значимості інновацій в управлінській 

діяльності майбутнього керівника 

1 2 3 

2.7 Домінування мотивів творчої активності в управлінській 

діяльності майбутнього управлінця  

1 2 3 

2.8 Потреба у професійному самовираженні при здійсненні 

інноваційної діяльності в управлінні закладом освіти 

1 2 3 
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Продовження табл. Е.1 

2.9 Переживання позитивних емоційних станів від успіху у 

процесі реалізації інновації в управлінській практиці 

1 2 3 

3. Креативно-прогностичний компонент 

3.1 Розуміння цілей інноваційної діяльності в галузі 

управління освітою 

1 2 3 

3.2 Уміння прогнозувати ризики у процесі управління 

закладом загальної середньої освіти 

1 2 3 

3.3 Здатність до творчості в системі управління закладом 

загальної середньої освіти 

1 2 3 

3.4 Критичність та аналітичність мислення 1 2 3 

3.5 Уміння виокремлювати суперечності та проблеми 1 2 3 

3.6 Уміння перебудовувати власну діяльність і діяльність 

колективу з урахуванням нововведень в системі освіти 

1 2 3 

3.7 Прагнення до самовдосконалення та самореалізації в 

управлінській діяльності 

1 2 3 

3.8 Здатність до відмови від власних стійких переконань 

щодо майбутньої управлінської діяльності 

1 2 3 

 

Обробка та інтерпретація результатів. 

Інструкція. За кожним із трьох компонентів інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти підрахуйте 

загальну кількість балів. Про стан сформованості даної якості особистості 

фахівця свідчать кількісні показники, наведені у таблиці Е.2. 

Таблиця Е.2 

Компоненти Оцінка стану (у балах) за рівнями 

 Сумативний  Агрегативний Гармонійний 

Пізнавально-

практичний 

1-9 10-18 19-27 

Аксіологічно-

рефлексивний 

1-9 10-18 19-27 

Креативно-

прогностичний 

1-9 10-18 19-27 

Загальний показник 3-27 28-54 29-81 

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток Ж 

 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології 

 

Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з 

науково-педагогічної роботи 

_________________________ 

«____» _____________20___ р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ВНУТРІШНЬОКАФЕДРАЛЬНОГО СЕМІНАРУ 

«Педагогічне керівництво розвитком інноваційної культури майбутніх 

керівників закладу загальної середньої освіти» 

 

 

 

 

 

Європейська кредитно-трансферна система 

організації освітнього процесу 

Суми – 2016 
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Програма семінару «Педагогічне керівництво розвитком інноваційної 

культури майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти» для 

магістрантів за напрямом підготовки 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 073 «Менеджмент» ОП Менеджмент освіти, 

01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки ОП 

Педагогіка вищої школи, практикуючих учителів, викладачів та керівників 

закладів освіти.  

 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Сумським державним педагогічним 

університетом імені А.С. Макаренка 

  

 

Розробник програми семінару: к.п.н., доцент кафедри менеджменту освіти та 

професійної підготовки Козлов Д.О. 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні вченої ради 

Навчально-наукового інституту педагогіки і психології. 

 

Протокол № ___ від «__» ___________ 2016 року. 

 

Програма семінару розглянута та затверджена на засіданні Вченої ради 

університету. 

Протокол № ___ від «____» ___________ 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СумДПУ, 2016 р. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Інноваційний менеджмент як самостійний вид професійної діяльності 

пов’язаний з управлінням процесами оновлення всіх елементів 

функціонування суб’єктів господарювання, в умовах становлення ринкової 

економіки є особливо актуальним. Входження України до Європейського 

простору в сучасне глобалізаційне та інформаційне суспільство зумовлюють 

перегляд парадигми магістерської підготовки майбутніх керівників закладів 

загальної середньої освіти в системі вищої освіти. Постійна модернізація 

світової та вітчизняної економіки, впровадження високих виробничих 

технологій ставлять перед сучасною школою та її керівником задання щодо 

формування здатності до ліквідації загострення проблем соціального, 

особистісного, індустріального, екологічного характеру, що зумовлює 

розвиток інноваційної культури керівника, вчителів, учнів та їх батьків. 

Отже, виникає необхідність у теоретичному обґрунтуванні та розробці 

внутрішньокафедрального семінару «Педагогічне керівництво розвитком 

інноваційної культури майбутніх керівників закладу загальної середньої 

освіти».  

Мета семінару – підготовка професорсько-викладацького складу 

кафедри до керівництва розвитком інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки. 

Основні завдання семінару: 

 з’ясувати сутність понять «інноваційна культура майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти», «розвиток інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки». 

 ознайомити з розвитком інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки у вітчизняному та зарубіжному науковому дмскурсі. 
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 визначити чинники розвитку досліджуваного феномену, функції 

та структуру інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти. 

 виокремити етапи реалізації педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. 

 ознайомити з критеріями, показниками та рівнями розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. 

 презентувати методичне забезпечення розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

У результаті проходження семінару слухачі повинні знати: 

 поняттєво-термінологічний апарат, що характеризує інноваційну 

культуру майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти; 

 особливості управління інноваціями, інноваційними процесами в 

галузі освіти в умовах мінливого суспільного середовища; 

 сутнісні складові інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу освіти; 

 етапи реалізації педагогічної системи розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки; 

 критерії, показники та рівні розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки; 

 методики оцінки розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки. 
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Вміти: 

 застосовувати теоретичні знання в галузі інновації, інноваційного 

процесу та інноваційного менеджменту в управлінні закладом освіти; 

 якісно оцінювати особливості інновації як продукту, чітко 

обмеженого межами часу; 

 застосовувати сучасні методи та технології навчання, такі як: 

воркшоп, квест, хакатон, майстер-клас, тимбілдінг, івент-менеджмент, 

нетворкінг, краудфандинг, фандрейзинг, маркетинг, проблемно-рефлексивний 

полілог, метод проєктів, портфоліо, ІКТ у процесі магістерської підготовки. 

 здійснювати оцінку ефективності розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

 

Реалізація програми внутрішньокафедрального семінару «Педагогічне 

керівництво розвитком інноваційної культури майбутніх керівників закладу 

середньої освіти» спрямована на закріплення емоційно-позитивного, 

ціннісного ставлення до знання, освіти, обраної професії; підтримку прагнень 

учасників освітнього процесу до особистісного й професійного самопізнання, 

саморозвитку, самореалізації, усвідомлення моделі педагогічного 

керівництва розвитком інноваційної культури майбутніх керівників закладу 

загальної середньої освіти. Зміст навчання спрямовується на творче 

переосмислення стереотипів, розвиток креативності, оволодіння вміннями 

управлінської діяльності в умовах мінливого освітнього середовища. 

Проведення занять передбачає «активні» та «інтерактивні» форми і 

методи навчання, в основу яких покладено дискусію, ділову та рольову гру, 

індивідуальну та групову роботу. 

Внутрішньокафедральний семінар передбачає проведення лекційних, 

семінарських, практичних та тренінгових занять, а також самостійну освітню 

діяльність. 

Для оцінки ефективності проведення занять використовується: 
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 анкета виявлення результативності занять внутрішньокафедрального 

семінару «Педагогічне керівництво розвитком інноваційної культури 

майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти». 

 

2. Навчально-тематичний план внутрішньокафедрального семінару 

«Педагогічне керівництво розвитком інноваційної культури майбутніх 

керівників закладу загаьної середньої освіти» 
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1. Основи розвитку інноваційної 

культури майбутнього 

керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки 

14 4 3 2 1 4 

2. Методичне забезпечення 

педагогічного керівництва 

розвитком інноваційної 

культури майбутніх керівників 

закладу загальної середньої 

освіти 

12 4 2 1 1 8 

3. Діагностування рівня розвитку 

інноваційної культури 

майбутнього керівника 

закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської 

підготовки. 

16 4 2 3 3 4 

 

Змістовий розділ 1 

Основи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки 

Навчально-тематичний план 
№ 
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1. Тема 1. Інновації в 

ринковій економіці 

 

Логіка і структура 

семінару. Інновації. 

Інноваційний процес. 
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Інноваційна культура. 

Інноваційна 

діяльність.  

  Класифікація 

інновацій та їх 

специфіка. 

Взаємозв'язок 

інновацій науки і 

техніки. 

Стимулювання 

застосування 

інновацій у 

виробництві. Види 

інноваційної 

діяльності. 

Класифікація 

інноваційних 

підприємств. 

      

2. Тема 2. Сутність 

інноваційної 

культури 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти  

 

Сутність поняття 

«інноваційна культура 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти». Аналіз 

зарубіжних 

досліджень з 

проблеми визначення 

структурних 

складових 

інноваційної культури 

сучасного керівника 

закладу освіти. Етапи 

креативного процесу 

та рекомендації щодо 

особливостей 

практики розвитку 

інноваційної культури 

керівника та установи. 

      

3. Тема 3. Структурні 

складові, функції та 

чинники розвитку 

інноваційної 

культури 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки 

Структура, функції та 

чинники розвитку 

інноваційної культури 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки.  
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Заняття 1. 

Тема. Інновації в ринковій економіці. 

Мета: познайомити слухачів з основними підходами до тлумачення понять 

«інновації», «інноваційна діяльність», їх відтворенням в основних 

законодавчих актах України та засадами впровадження інноваційної 

діяльності в освітній процес закладу вищої освіти. 

Форма заняття: інтегрована лекція (2 год.). 

 

Основні питання до обговорення: 

1. Сутність понять «інновації», «інноваційний процес», «інноваційна 

культура», «інноваційна діяльність». 

2. Класифікація інновацій та їх специфіка.  

3. Взаємозв'язок інновацій науки і техніки. Стимулювання 

застосування інновацій у виробництві. Види інноваційної діяльності. 

Класифікація інноваційних підприємств. 

4. Сутність інноваційного менеджменту.  

5. Розвиток і сучасний стан інноваційного менеджменту. 

Менеджери в інноваціях.  

6. Система функцій інноваційного менеджменту.  

7. Зміст процесу управління інноваціями. Делегування повноважень 

в інноваційному менеджменті.  

 

Література: 
1. Ahmed, P. K. (1998). Culture and climate for innovation. European Journal of 

Innovation Management, 1(1), 30–43. Retrieved from: 

http://doi.org/10.1108/14601069810199131 

2. Amit, R., & Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic assets and organizational rent. 

Strategic Management Journal, 14(1), 33–46. Retrieved from: 

http://doi.org/10.1002/smj.4250140105 

3. Creativity Philosophy: Monograph / Improvement. ed. AN Loschilina, NP 

Frantsuzova. M: Philosophical Society, 2002. 268s. 

4. Dobni, C. B. (2008). Measuring innovation culture in organizations. European 

Journal of Innovation Management, 11(4), 539–559 Retrieved from: 

http://doi.org/10.1108/14601060810911156 

http://doi.org/10.1108/14601069810199131
http://doi.org/10.1002/smj.4250140105
http://doi.org/10.1108/14601060810911156
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5. Dolgov,V.I. (1999). The acmeological essence of innovative culture of public 

service personnel. Bulletin of the Chelyabinsk University. Avg. 5: Pedagogy. Psychology. 1. 65-

71. Retrieved from:  http: //www.lib.csu. en / vch / 5 / 1999_01 / 008.pdf (accessed: 12/15/2014). 

6. Drucker, P.F. (2002). Management Challenges for the 21st Century. London: 

Butter Worth Heinemann. 

7. Gendina, N.I. (2008). Information-retrieval thesauruses: main types and fields of 

application. Scientific and technical libraries. State Public Scientific and Technical Library of 

Russia. 5-14. 

8. Isaev, V.V. (2000). Roundtable at the Institute of Strategic Innovation. 

Innovations. 5-6. 

9. Kholodkova, L. (2000). Formation of innovative thinking in a system of 

developing education in a military higher education institution. Dis. Cand. ped. of sciences. St. 

Petersburg. 

10. Kozlova, O.G., Milenkova, R.V. (2007). Innovative culture: essential 

characteristics: Monograph. Sumy: SSPU named after A.S. Makarenko. 

11. Kraśnicka, T., Głód, W., & Wronka-Pośpiech, M. (2017). Management 

innovation, pro-innovation organisational culture and enterprise performance: testing the 

mediation effect. Review of Managerial Science, 1–33. Retrieved from: 
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12. Kremen, V.G. (2010). Philosophy of human-centrism in the educational space. 

Type 2. Kiev: “Knowledge” of Ukraine. 

13. Leavy, B. (2005). A leader’s guide to creating an innovation culture. Strategy and 

Leadership, 33(4), 38–45. Retrieved from:  http://doi.org/10.1108/10878570510608031 

14. Linke, A., & Zerfass, A. (2011). Internal communication and innovation culture: 

developing a change framework. Journal of Communication Management, 15(4), 332–348. 

Retrieved from: http://doi.org/10.1108/13632541111183361 

15. Nikolaev, A. (2014). Innovative development and innovative culture. 

International Journal “Management Theory and Practice”. Retrieved from: 
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16. Noskov, V. (2005). Socio-psychological determinants of innovative culture in a 

liberal arts university. Social psychology. 4 (12). 69-83. 

17. Shani, N, Divyapriya, D (2011). Developing Creative and Innovative Culture in 

Organization. San Blue Enterprises Pvt. Ltd. 

18. Smirnov, O.O. (2004). Innovative activity of personnel as a source of growth of 

competitive advantages of the enterprise. Actual problems of economy. 11 (41). 116–125. 

19. Vasilenko, N.D. (2013). Features of innovative culture in neoliberal society. 

Economics and Law. XXI century. 2.171-178. 

 

Заняття 2. 

Тема. Сутність поняття інноваційна культура майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

Мета: познайомити слухачів з основними підходами до тлумачення поняття 

інноваційна культура майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. 

Форма заняття: лекція-діалог (2 год.), групова дискусія (2 год.) 

 

http://doi.org/10.1007/s11846-017-0229-0
http://doi.org/10.1108/10878570510608031
http://doi.org/10.1108/13632541111183361
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Основні питання до обговорення: 

1. Сутність поняття інноваційна культура майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки.  

2. Аналіз зарубіжних досліджень з проблеми визначення 

структурних складових інноваційної культури сучасного керівника закладу 

освіти.  

3. Розвиток інноваційної культури особистості: сучасний 

філософсько-педагогічний дискурс. 

4. Основні характеристики інноваційної культури керівника закладу 

загальної середньої освіти. 
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Заняття 3. 

Тема. Чинники, функції та структурні складові інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. 

Мета: схарактеризувати чинники, функції та структурні складові 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти. 

Форма заняття: інтегрована лекція (2 год.), групова дискусія (1 год.), тренінг 

(1 год.) 

Основні питання до обговорення: 

1. Чинники розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти. 

2.  Функції інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти. 

3. Структура інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти. 
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Змістовий розділ 2 

Методичне забезпечення педагогічного керівництва розвитком 

інноваційної культури майбутніх керівників закладу 

загальної середньої освіти 

Навчально-тематичний план 
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1. Тема 1. Етапи 

реалізації 

педагогічної системи 

розвитку 

інноваційної 

культури 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки  

Етапи розвитку 

інноваційної культури 

майбутнього керівника 

закладу загальної 

середньої освіти у 

процесі магістерської 

підготовки. 

Структурно-

функціональна модель 

педагогічної системи 

розвитку інноваційної 

культури майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки 

      

2. Тема 2. Критерії 

розвитку 

інноваційної 

культури 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки 

Критеріально-оцінний 

інструментарій 

визначення стану 

розвитку інноваційної 

культури майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки 

      

3. Тема 3. Методичне 

забезпечення 

розвитку іннова-

ційної культури 

майбутнього керів-

ника закладу загаль-

ної середньої освіти 

у процесі магіс-

терської підготовки 

Методичне 

забезпечення розвитку 

інноваційної культури 

майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки 
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Заняття 1. 

Тема. Етапи реалізації педагогічної системи розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у 

процесі магістерської підготовки. 

Мета: виокремити етапи реалізації педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. Аргументувати, що педагогічна 

система розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки має 

здійснюватися за чотирма етапами: мотиваційно-когнітивним, професійно-

практичним, креативно-діяльнісним, професійно-релевантним. Кожен рівень 

передбачає сукупність дій, що забезпечують системність і цілеспрямованість 

досліджуваного процесу. 

 

Форма заняття: інтегрована лекція (2 год.), групова дискусія (1 год.), тренінг 

(1 год.) 

Основні питання до обговорення: 

 

1. Етапи реалізації педагогічної системи розвитку інноваційної 

культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки.  

2. Медіакомпетентність як умова розвитку інноваційної культури 

керівника загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

 

Література: 

1. Asmolov, A.G. (2007). Personality’s Psychology. Cultural and historical 

understanding of human development. M.: Academy. 

2. Bou, J. C., & Satorra, A. (2018). Multivariate exploratory data analysis for large 

databases: An application to modelling firms’ innovation using CIS data. BRQ Business 

Research Quarterly. P. 1–19. 

3. Buckingham, D. (2000). The Making of Citizens. London New York: Routledge. 

4. Chong, K. (2017). The social media habits of generation Z. Retrieved August 15, 

2017, from https://www.blog.hootsuite.com/ social-media-gen-z/  
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5. Competent approach in modern education: world experience and Ukrainian 

perspectives: Library on educational policy (2010). under the chairman. ed. O.V. Ovcharuk. K.: 

“K.I.S.”. 

6. Dąbrowska, A. J. at all (2013). Digital Future Media And Information Literacy 

Competencies Catalogue. Warsaw: The Modern Poland Foundation, 19 p. 

http://cyfrowaprzyszlosc.pl/files/2012/07/Competences-Catalogue-introduction.pdf. 

7. Davydova, N. O. (2012). Manager’s Competence of the Institution: Educ. tool. 

Kiev. them. Boris Grinchenko, Inst. K.: [b. pp.]. 54 p. 

8. Ford, T. (2015). Five tips for teaching generation Z in college. Retrieved August 

15, 2017, from https://www.blog.tophat.com/ generation- z/html 

9. Hogan S., & Coote L. (2014). Organizational culture, innovation, and 

performance: A test of Schein’s model. Journal of Business Research, 67(8),  P.1609–1621. 

10. International Perspectives. Mahwah, New Jersey – London: Lawrence Erlbaum 

Assoc. Publishers, p.x. 

11. Lipshitz, Y. (2013). Developing a Strategy for Media and Information Literacy. 

Media and Information Literacy in Knowledge Societies. M. 169-178. 

12. Masterman, L. (1997). A Rational for Media Education. In: Kubey, R. (Ed.) 

Media Literacy in the Information Age. New Brunswick (U.S.A.) and London (UK): Transaction 

Publishers, pp.15-68. 

13. Masterman, L. (1998 a). 18 Principles of Media Education. In: 

http://www.screen.com/mnet/eng/med/class/support/mediacy/edec/masterman.htm 

14. Masterman, L. (1998 b). Media Education Revolution. In: Hart, A. (Ed.). 

Teaching the Media. 

15. Masterman, L. (2000). New Paradigms and Directions. Telemedium. Journal of 

Media literacy. Vol. 46. N 1, p.7. 

16. Masterman, L., Mariet, F. (1994). Media Education in 1990s’ Europe. Strasbourg: 

Council of Europe, pp.6-59. 

17. Robinson, K. (2016). School of the Future. A revolution in your school that will 

change education forever; translation from english. G. Lelow. Lviv: Chronicle. 

18. Semali, L.M. (2000). Literacy in Multimedia America. New York – London: 

Falmer Press, 243 p. 

19. Semanchina, V. (2016). Managerial competence of the head of a comprehensive 

educational institution. Current issues of the humanities. Vol.15.  P.430-437 

20. Sorochan, T.M. (2005). Preparation of school leaders for management activity: 

theory and practice: monograph. Lugansk: Knowledge.  

21. Thomas, C.R (1998). The Impact of Media and Technology in Schools. Georgia: 

Research Report, Retrieved from it.coe.uge.edu/9treeves.pdf July, 31/13. 

22. UNESCO (2007). Information for All Programme, located October 2007 at 

http://portal.unesco.org/ ci/en/ev.php-

URL_ID=21293&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

23. Vocational Education: Dictionary: Educ. Manual (2000). [summary 

S. Goncharenko and others. ; ed. G. Nichkalo]. K.Higher School.  

24. Webcrawler, C. (2013). Definition of Educational Media. California: Retrieved 

from http://www.ask.com/question/meaning-ofeducational-media on August, 1 2013. 

25. Weber, V. (2002). Media Literacy Portfolio. Informatics and Education, 1. S. 41-45. 

26. Winterhoff-Shpurk, P. (2007). Media psychology: basic principles. Kharkiv: 

Humanitarian Center. 288. 

27. Zakharchyn, G.M., Lyubomudrova, L.S. (2009). Innovative culture as a priority 

direction for innovative development of domestic enterprises. Investment Priorities of the Era 

Globalization: Impact on National Economy and Individual Business: Mat-li International. 

Research Practice Conf. -– Access modeRetrieved from: http: 

//www.confcontact.com/2009_03_05/5_zaharchin.php  

http://cyfrowaprzyszlosc.pl/files/2012/07/Competences-Catalogue-introduction.pdf
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Заняття 2. 

Тема. Критерії розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

Мета: визначити критеріально-оцінний інструментарій визначення стану 

розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти в процесі магістерської підготовки. 

Форма заняття: інтегрована лекція (2 год.), групова дискусія (1 год.) 

 

Основні питання до обговорення: 

 

1. Методика проведення дослідно-експериментальної роботи щодо 

перевірки ефективності структурно-функціональної моделі педагогічної 

системи розвитку інноваційної культури керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

2. Критеріально-оцінний інструментарій визначення стану розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти в процесі магістерської підготовки. 

 

Література: 
1. Afanasieva, E.D. Borisov, L.G. Teachers’ Innovative Culture. Retrieved from: 

http://image.websib.ru/05/ text_article.htm? 237 

2. Betz, I.O. (2015). Development of teacher’s innovative culture in the context of 

updating the system of education in higher educational establishments. Collected Science. works 

of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical 

Sciences. 1. 53–65. 

3. Bloshchynsky, I. (2016). Structural-functional model of training of future border 

guards on the basis of distance learning technologies. Vol. 20. 15–20. 

4. Dychkivska, I.M. (2004). Innovative pedagogical technologies: A textbook. K. 

Akademvidav. 352. (Alma Mater). 281. 

5. Goncharova, O. (2012). Formation of teacher’s innovative culture in the context 

of globalization of educational processes. Ukrainian almanac. Vol. 9. 283-285. Retrieved from: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_76 

6. Gorash, K. (2014). Innovative components of the modern teacher’s personality. 

Problems of modern teacher training. 10 (Part 1). 171-179. 

7. Ignatovych, O.M. (2009). Specificity of professional innovative culture of 

pedagogical workers of higher educational establishments. Problems of modern psychology: 

[Coll. of sciences. Proceedings of Kamyanets-Podilsky National University. I. Ogienko, Institute 

of Psychology. G.S. Kostyuk APS of Ukraine / by the Head. ed. S.D. Maksimenko, 

L.A. Onufrieva]. Kamianets-Podilskyi: Axiom, Iss. 6, Part 1. P. 272–282. 



585 
 

8. Kalinin, V.O. (2007). Pedagogical technology “dialogue of cultures” as a means 

of forming the professional competence of a future foreign language teacher: monograph / by 

head. ed. O.A. Dubaseniuk. Zhytomyr. View of the ZhSU named after I.  Franko. 

9. Molodtsov, O. (2008). Public-managerial innovations in the system of local self-

government. Bulletin of the Central Election Commission. 2 (12). P. 34–37. 

10. National standard of Ukraine. DSTU ISO 9001: 2015. (ISO 9001: 2015, IDT). 

Quality management systems. Requirements. The publication is official. Kiev. SE 

"UkrNDNTS", 2016. – 30p. 

11. National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021 / 

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. - September 10, 2012. 

Retrieved from: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. 

12. Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Concept of development of the 

national innovation system” from June 17, 2009 No. 680-r / Cabinet of Ministers of Ukraine. 

Official Journal of Ukraine. 03.07.2009 No. 47. P. 53–57., P. 57. 

13. Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of 

reforming state policy in the innovation sphere” of September 10, 2012 № 691-р / Cabinet of 

Ministers of Ukraine. Official Journal of Ukraine. 28.09.2012 No. 71. P. 199–203., P. 200-203. 

14. Sabatovskaya, I.S. (2011). Professional personality culture: structure and criteria 

of measurement. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference: 

“Special Project: Analysis of Scientific Research” (May 30-31, 2011). Retrieved from: 

http://www.confcontact.com/20110531/so_sabat.htm 

15. Semenova, A.V. (2007). Formation of professional competence of specialists by 

means of paradigmatic modeling Higher school pedagogy: textbook. tool. / by head. ed. Z.N. 

Kurland. 3rd ed., Rework. and ext. Kiev: Knowledge. P. 68, P. 432–446. 

16. Shtefan, L. (2015). Criteria base for determining the formation of innovative 

culture of specialists. Youth and the Market. 6 (125). 20-24. 

17. Sikorsky P.I. (2000). Theory and methodology of differentiated learning: a 

monograph. Lviv: SPOLOM. 421 p. 

18. Tsvetkova, G., Panasenko, E. (2017). Monitoring the quality of the preparation of 

Masters of pedagogical profile: criteria and indicators. Higher Education of Ukraine. 1. 53–61. 

19. Tsyrkun, I.I. (1998). Didactic bases of the genesis of special innovative training of 

students of the university in the conditions of multilevel education: author. diss. for Scientist. 

degree of Doctor of Pedagogy: Special. 13.00.08 “Theory and Methods of Vocational 

Education”. Minsk. 41. 

20. Vocabulary reference book on professional pedagogy (2006). ed. A.V. Semenova. 

Odessa: Palmyra. 

21. Zagorodniy, S.P. (2017). Development of general education schools heads 

innovative competence in the system of postgraduate education ... diss. … Cand. ped. Sciences, 

13.00.04. Vinnitsa: KVNZ “Vinnytsia Academy of Continuing Education”. 213 p. 

 

Заняття 3. 

Тема. Методичне забезпечення розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

Мета: познайомити слухачів з методичним забезпеченням розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. 
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Форма заняття: інтегрована лекція (2 год.), групова дискусія (1 год.), тренінг 

(1 год.) 

Основні питання до обговорення: 

 

1. Методичне забезпечення розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

2. Форми розвитку інноваційної культури майбутнього керівника 

закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. 

3. Лідерство в контексті розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

 

Література: 
1. Allix N. M. (2000). Transformational Leadership: Democratic or Despotic? 

Educational Management and Administration, 28 (1), 7–20. Режим доступу : 

http://ema.sagepub.com/current.dtl  

2. Bolman, L.G. and Deal, T.E. (1997), Reframing Organizations: Artistry, Choice 

and Leadership. San Francisco, CA.Режим доступу : bookfi.org›book/1024942.  

3. Bush, T. (1999). Crisis or Crossroads? The Discipline of Educational 

Management in the Late 1990s. Educational Management and Administration. 27 (3).P. 239–

252.  

4. Fidler, B. (1997). School leadership: some key ideas. School Leadership and 

Management. 17 (1). P. 23–37.  

5. Gunter, H. (2001), Leaders and Leadership in Education. London, Paul Chapman. 

Режим доступу: books.google.com.ua/books?isbn=0826464556...  

6. Leithwood, K. (1992), The move towards transformational leadership. K. 

Leithwood. Educational Leadership,49(5), 8–9. Режим доступу: 

www.ascd.org/.../el_199202_leithwood.pdf.  

7. Leithwood, K. (2001). School leadership in the context of accountability policies. 

International Journal of Leadership in Education. № 4(3). P. 217–35.  

8. Liannoi, Yu. O. (2015). Professional preparation of magisters in physical 

rehabilitation in higher educational establishments of Ukraine. Science and Education a New 

Dimension Pedagogy and Psychology. Budapest, 111 (29). Issue 57, pp. 39–42. 

9. Nichkalo, N. G. (2016). Methodological culture in the scientific growth of 

teacher-researcher. Modern information technologies and innovative teaching methods in the 

training of specialists: methodology, theory, experience, problems: Collected Science. Ave. Kiev 

-Vinnytsia: Planner LLC. 44. 22-29. 

10. Riley R/ Profiles in Leadership. Innovative Approaches to Transforming the 

American High School / [Riley R., Gates M.F., Gregorian V., Kop W., Smith A., Tirozzi G.]. 

Режим доступу : www.all4ed.org.  
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11. School Leadership: Concepts and Evidence 2003 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : dera.ioe.ac.uk/.../dok217-eng-School_Leadership.pdf.  

12. Southworth, G. (2002). Instructional leadership in schools: reflections and 

empirical evidence. School Leadership and Management, 22 (1), 73–92. Режим доступу : 

citeseerx.ist.psu.edu/.../download?doi...  

13. Vasyanovich, G. P. (2013). Methodological contexts of pedagogical science at the 

present stage of its development. Pedagogy and Psychology of Professional Education: A 

Scientific and Methodological Journal. 3. 9-31. 

14. West-Burnham, J. (1997). Leadership for learning: reengineering ‘mind sets’ / J. 

West-Burnham. School Leadership and Management. № 17(2). P. 231–243.  

15. Yukl, G. A. (2002). Leadership in Organizations, Fifth Edition. Upper Saddle 

River, NJ.Режим доступу: www.oppapers.com/.../yukl-page1.html 

 

Змістовий розділ 3 

Діагностування рівня сформованості інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

Навчально-тематичний план 
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1. Діагностування рівня 

розвитку інноваційної 

культури майбутнього 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти у процесі 

магістерської 

підготовки. 

Діагностування рівня 

сформованості 

інноваційної культури 

майбутнього керівника 

закладу загальної 

середньої освіти у 

процесі магістерської 

підготовки. 

 

      

 

Заняття 3. 

Тема. Діагностування рівня розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

Мета: Розкрити слухачам особливості діагностування рівня розвитку 

інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки. Познайомити з методами 

діагностування освітнього процесу, можливими способами збору, 

збереження інформації та аналізу результатів. Поточна корекція 

управлінської діяльності в процесі магістерської підготовки. 
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Форма заняття: лекція-діалог (2 год.), групова дискусія (2 год.), тренінг 

(2 год.). 

 

Основні питання до обговорення: 

1. Діагностика у процесі магістерської підготовки у закладі вищої 

освіти.  

2. Основні наукові тлумачення поняття «діагностика».  

3. Методи діагностування.  

4. Методика визначення рівня розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

5. Комп’ютерна обробка результатів діагностування.  

6. Корекція управлінських дій в умовах магістерської підготовки 

відповідно до результатів діагностування щодо підвищення ефективності 

управління означеним процесом. 
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Анкета 

Результативність занять внутрішньокафедрального семінару 

«Педагогічне керівництво розвитком інноваційної культури майбутніх 

керівників закладу загальної середньої освіти» 

Шановний колего! 

1. Дата ________________ .  

2. Вам запропоновано питання, які характеризують організацію процесу 

підготовки викладачів кафедри до розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти під час навчання у 

магістратурі за ОПП «Менеджмент освіти».  

3. Поставити «+» у графі, що відповідає Вашій думці 

№ 

з/п 

Показники Задоволений(а) Частково 

задоволений(а) 

Незадоволений(а) 

1.  Проведення занять 

змістовного розділу 1. 

Основи розвитку інновацій-

ної культури майбутнього 

керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки 

   

2.  Проведення занять 

змістовного розділу 2. 

Методичне забезпечення 

педагогічного керівництва 

розвитком інноваційної 

культури майбутніх 

керівників закладу загальної 

середньої освіти 

   

3.  Проведення занять 

змістовного розділу 3. 

Діагностування рівня 

розвитку інноваційної 

культури майбутнього 

керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі 

магістерської підготовки. 

   

4.  Рівень проведення лекцій    

5.  Використання сучасних 

інтерактивних форм, методів 

та технологій 

   

6.  Ефективність підготовки та 

захисту проєкту як випускної 

роботи з семінару 
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4. Вкажіть, який тип занять викликав у Вас найбільший інтерес: 

 тренінговий; 

 лекційний 

Підкресліть Ваш вибір. 

5. Які розглянуті ідеї прогнозуєте до використання у власній педагогічній 

діяльності? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ваші пропозиції щодо вдосконалення матеріалів 

внутрішньокафедрального семінару: _________________________________. 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток З 

Тести для комп’ютерного тестування викладачів з проблеми 

педагогічного керівництва розвитком інноваційної культури майбутніх 

керівників закладів загальної середньої освіти 

 

1. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» освітній процес у ЗВО 

здійснюється в таких формах:  

a) навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

b) індивідуальна робота, навчальні заняття, практична підготовка; 

c) теоретична підготовка, практична підготовка, контрольні заходи; 

d) заочна, очно-заочна, очна, екстернат. 

 

2. Функція лекції, яка забезпечує основу для подальшого засвоєння 

матеріалу: 

a) організаційна; 

b) мотиваційна; 

c) інформаційна; 

d) орієнтовна. 

 

3. Заняття, яке проводиться з окремими студентами, з метою 

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей: 

a) самостійна робота; 

b) консультація; 

c) індивідуальне заняття; 

d) експериментальна лабораторна робота. 

 

4. При проведенні семінарів провідною функцією контролю, яка 

превалює над іншими, є: 
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a) мотивуюча; 

b) розвивальна; 

c) навчальна; 

d) діагностична. 

 

5. Самостійна робота – це: 

a) різноманітні види індивідуальної освітньо-пізнавальної діяльності; 

b) різноманітні види колективної освітньо-пізнавальної діяльності;  

c) завершальний етап розв’язання освітньо-пізнавальних завдань, які 

розглядалися на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних заняттях;   

d) всі відповіді правильні. 

 

6. Творча самостійна робота передбачає: 

a) перебудову рішень, складання планів, тез, анотацій, написання рефератів; 

b) розв’язування задач, заповнення таблиць і схем виконується за певним 

зразком; 

c) отримання нової інформації, аналіз проблемних ситуацій; 

d) всі відповіді правильні. 

 

7. Яке з зазначених завдань навчального процесу є пріоритетним на 

етапі реформування вищої освіти в Україні? 

a) формування знань, умінь, навичок майбутнього фахівця; 

b) формування гармонійної особистості; 

c) створення умов для саморозвитку, самовизначення, самореалізації на 

основі ієрархічної системи загальнолюдських цінностей; 

d) забезпечення якості освітнього процесу та його результату. 

 

8. Гуманізація освіти – це… 

a) надання новітніх освітніх послуг; 

b) орієнтація освітнього процесу на інтереси споживачів освітніх послуг; 
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c) розвиток творчих здібностей особистості, створення умов для її духовного 

збагачення; 

d) створення умов для вільного розвитку особистості майбутнього фахівця. 

 

9. Європейський вимір в освіті – це… 

a) впровадження міжнародних стандартів освіти на основі спільних культурних 

цінностей, поваги до відмінностей, співробітництва, прав людини; 

b) впровадження інтегрованих форм навчання; 

c) впровадження інформаційно-комунікативних технологій; 

d) усі варіанти відповідей правильні. 

 

10. Мета педагогічних технологій – це… 

a) удосконалення педагогічної системи; 

b) керованість освітнім процесом; 

c) підвищення ефективності освітнього процесу; 

d) ознайомлення із сучасними педагогічними інноваціями. 

 

11. Модернізація освіти – це… 

a) упорядкування мережі освітніх закладів; 

b) інформатизація освіти; 

c) програмування управлінських дій у сфері освіти; 

d) оновлення змісту, форм, методів, технологій навчання. 

 

12. Виберіть найбільш точне визначення дефініції «педагогічна 

інновація»: 

a) галузь знань, що включає методи, засоби навчання і теорію їхнього 

використання для досягнення цілей навчання; 

b) процес оновлення чи вдосконалення теорії і практики освіти, який 

оптимізує досягнення її мети; 

c) наука про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості на основі 

загальнолюдських цінностей та досягнень педагогічної думки; 
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d) нововведення, які ґрунтуються на використанні досягнень науки і 

перспективного досвіду у різноманітних галузях і сферах діяльності. 

 

13. Поняття «інновація» означає: 

a) «реконструкція»; 

b) «оновлення, зміна, нововведення»; 

c) «експериментування»; 

d) «творчість педагога». 

 

14. Технологія – це… 

a) наука про педагогічну техніку; 

b) наука про ефективність; 

c) наука про майстерність;  

d) наука про освіту. 

 

15. Моніторинг – це.. 

a) контроль навчальних досягнень; 

b) збір, обробка, збереження та розповсюдження інформації; 

c) аналіз наукових джерел; 

d) управління навчально-виховним процесом. 

 

16. Яка з перелічених умов найменше впливає на розвиток рефлексії 

студентів: 

а) вербальний і невербальний зворотний зв’язок (оцінка оточуючих), 

порівняння себе з іншими; 

b) самоспостереження за власними думками, почуттями, вчинками (того, що 

відбулося) для подальшого управління самим собою; 

c) позитивне ставлення до виконання навчально-професійних завдань; 

d) зіставлення власного «Я – сьогоднішнього» з «Я – вчорашнім». 
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17. Вихідна концептуальна ідея, модель постановки та вирішення 

проблем, панівна в певний період розвитку суспільства – це: 

a) закон; 

b) концепція; 

c) парадигма; 

d) доктрина. 

18. Які з наведених вимог до системи освіти є найважливішими в 

сучасній Україні? 

a) виконання державного соціального замовлення щодо підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців; 

b) реалізація вимог державного стандарту до змісту та рівня професійної 

підготовки тих, хто навчається; 

c) організація мережі освітніх закладів, здатної до реалізації потреб у 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців; 

d) забезпечення високої якості освітнього процесу та наукових досліджень в 

освітніх закладах України. 

 

19. Професійна компетентність містить: 

a) теоретичну готовність до професійної діяльності; 

b) практичну готовність до професійної діяльності; 

c) наявність певних знань, умінь і навичок; 

d) знання, уміння, навички і досвід професійної діяльності. 

 

20. Назвіть складові ефективного навчання: 

a) зворотний зв’язок; 

b) контроль; 

c) бесіда; 

d) оцінка. 
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21. Визначте тип лекції який сприяє розвитку теоретичного мислення, 

пізнавального інтересу, забезпечує професійну мотивацію: 

a) проблемна лекція; 

b) лекція-візуалізація; 

c) бінарна; 

d) лекція-дискусія. 

 

22. Назвіть якості, що належать до педагогічних здібностей сучасного 

керівника закладу ЗЗСО:  

a) креативність; 

b) рефлексія; 

c) комунікативність; 

d) всі відповіді правильні. 

 

23. Назвіть показник ефективності професійної діяльності викладача: 

a) знання, вміння, досвід; 

b) продуктивність; 

c) кваліфікація; 

d) все вище зазначене. 

 

24. Визначте, яка функція викладача ЗВО забезпечує перетворення 

суспільно значущого змісту знань в акт індивідуального пізнання: 

a) організаторська; 

b) інформаційна;  

c) трансформаційна;   

d) мобілізуюча. 

 

25. Що таке професійна ідентичність? 

а) професійна посада особистості; 

b) високий рівень професійної компетентності особистості; 
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c) рівень освіти особистості за професією; 

d) ступінь прийняття особистістю професії як власної, приналежність до 

професійної спільноти і себе як професіонала. 

 

26. Визначте компоненти професійної ідентичності: 

а) особистісна та соціальна; 

b) природна та набута; 

c) формальна та реальна; 

d) відповідність професійній компетентності й відсутність відповідності 

професійній компетентності. 

 

27. Становлення професійної ідентичності є:  

а) спонтанним процесом в житті особистості; 

b) процесом, що постійно відбувається у особистості професіонала; 

c) актом прийняття особистістю на себе певних правил, що визначаються 

професією; 

d) аспектом професіоналізації особистості, що визначається професійним 

самовизначенням, прийняття на себе ролі професіонала, ототожнення себе з 

нею та професійною спільнотою. 

 

28. Як впливає професійна ідентичність на рівень професійної 

майстерності? 

а) не впливає; 

b) впливає позитивно; 

c) впливає негативно; 

d) впливає вибірково в залежності від професійної компетентності фахівця. 

 

29. Яка модель освіти передбачає персональний характер навчання, 

створення умов для саморозвитку особистості? 

a) розвивального навчання; 
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b) феноменологічна; 

c) традиційна; 

d) самоосвіта. 

 

30. Навчання, провідним принципом якого є наскрізна професійна 

спрямованість, називається: 

a) фаховим; 

b) контекстним; 

c) компетентнісним; 

d) практичним. 

 

31. Педагогічний професіоналізм – це: 

a) професіоналізм знань і професіоналізм спілкування; 

b) професіоналізм спілкування і професіоналізм самовдосконалення; 

c) професіоналізм знань, професіоналізм спілкування і професіоналізм 

самовдосконалення; 

d) професіоналізм викладацької діяльності. 

 

32. Який статус професійної ідентичності висвітлює суб’єктивний пошук 

професії? 

а) дифузна ідентичність; 

b) мораторій; 

c) завчасна ідентичність; 

d) ідентичність як обов’язок. 

 

33. У ЗВО на етапі розвитку інформаційного суспільства домінуючими є 

технології навчання: 

a) репродуктивні; 

b) творчі; 

c) інтерактивні; 

d) всі відповіді правильні. 
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34. Цикл навчання (за Д. Колбом) включає такі етапи: 

а) чуттєве пізнання, абстрактне пізнання, прагматичне пізнання; 

b) особистий досвід, усвідомлення досвіду, теоретичні концепції, 

запровадження на практиці; 

c) початковий, проміжний, кінцевий; 

d) безпосередній, опосередкований. 

 

35. До внутрішніх мотивів навчально-професійної діяльності слід 

віднести: 

а) соціальні ( почуття суспільного обов’язку, відповідальність); 

b) ті, що пов’язані із самою навчально-професійною діяльністю; 

c) егоцентрично спрямовані; 

d) утилітарно-практичні. 

 

36. Що таке тестування?  

a) цілеспрямоване, однакове для всіх випробовуваних обстеження, що 

проводиться в суворо контрольованих умовах, що дозволяє об’єктивно 

вимірювати характеристики педагогічного процесу; 

b) метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених 

опитувальників;  

c) науково поставлений дослід перетворення педагогічного процесу в точно 

прорахованих умовах;  

d) розташування зібраних даних в певній послідовності, визначення місця в 

низці досліджуваних об’єктів. 

 

37. Визначте характеристику самостійності як психологічної властивості 

слухачів?  

а) здатність до точного виконання інструкцій; 

b) здатність до автономії, самоконтролю, саморегуляції, відповідальність за 

результати діяльності;  
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c) обрання діяльності (у тому числі професійно-пізнавальної) за власним 

бажанням, виконання завдання за відсутності безпосередньої допомоги 

викладачів; 

d) спонтанність прийняття рішень.  

 

38. Педагогічні технології можуть функціонувати на таких рівнях: 

a) високий, середній, низький; 

b) широкий, вузький; 

c) навчальний, виховний, методичний; 

d) загальнопедагогічний, предметно-методичний, локальний (модульний). 

 

39. Інноваційність розглядають не лише як налаштованість на 

сприйняття і застосування нового, а, насамперед, як на: 

a) відкритість, індивідуальний творчий внесок, особистісну ініціативу, 

свободу саморозвитку; 

b) активність, творчість, свободу вибору засобів навчання; 

c) професійну діяльність, особистісне-«Я», самостійність; 

d) психологічні особливості особистості, якості, знання. 

 

40. Інноваційні методи навчання – це: 

a) метод конкретних ситуацій чи кейс-метод, ділова гра, метод мозкового 

штурму (брейнстормінг); 

b) катехізисна бесіда, методи стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності; 

c) методи контролю і самоконтролю у навчанні, методи організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

d) методи навчання за логікою передачі й сприймання навчальної інформації, 

словесні методи, наочні методи. 
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41. Яка функція навчального процесу спрямована на формування 

професійних та індивідуальних якостей особистості: 

a) освітня; 

b) розвивальна; 

c) особистісно-зорієнтована; 

d) професійна. 

 

42. Причинами актуальності медіа-освіти у сучасному світі є: 

a)  низький рівень споживання мас-медіа; коливальне зростання кількості 

медійної інформації; приватизація інформації. 

b)  високий рівень споживання мас-медіа; ідеологічна важливість медіа; 

приватизація інформації. 

c)  швидке зростання кількості медійної інформації; обмежений вплив медіа 

на основні демократичні процеси; обмін інформацією. 

d)  поступове зростання кількості медійної інформації; вплив медіа на рівень 

знань аудиторії; приватизація інформації. 

 

43. Який із запропонованих варіантів є змістом ідеологічної теорії медіа-

освіти? 

a)  медіа маніпулює громадською думкою, зокрема в інтересах визначених 

класів, рас та націй. 

b)  медіа здійснюють сильний та негативний вплив на аудиторію. 

c)  медіа приховують знаковий характер своїх текстів. 

d)  медіа диктує пріоритети для аудиторії. 

 

44. Умови впровадження медіа-освіти в Україні? 

a)  перепідготовка фахівців системи вищої освіти; створення медіа-освітніх 

програм; активізація міжгалузевої взаємодії. 
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b)  створення нормативно-правової бази взаємодії мас-медіа і освітніх 

інституцій на рівні вищої освіти; адміністрування медіа-освітніх сайтів; 

активізація міжнародної взаємодії. 

c) удосконалення нормативно-правової бази взаємодії мас-медіа і освітніх 

інституцій на міжнародному рівні; перепідготовка фахівців; створення 

інформаційних ресурсів. 

d) удосконалення нормативно-правової бази взаємодії мас-медіа і освітніх 

інституцій на всіх рівнях; якісне програмно-методичне та інформаційне 

забезпечення; активізація міжгалузевої і міжнародної взаємодії. 

 

45. Принцип перманентного оновлення змісту в медіа-освіті передбачає: 

a) зміст медіа-освіти постійно оновлюється вцілому, відповідно до розвитку 

технологій, змін у системі мас-медіа, стану медіа-культури суспільства та 

окремих його верств. 

b)  зміст медіа-освіти спрямований на: захист суспільної моралі й людської 

гідності, зокрема, на ціннісне ставлення особистості до суспільства і 

держави, до людей, природи, мистецтва, праці. 

c) зміст медіа-освіти спрямований на розвиток національної культури, сприяє 

зростанню престижності україномовного спілкування. 

d) зміст медіа-освіти, як фактора набуття нею форми медіа-освітнього руху, 

сприяє розвитку в країні громадянського суспільства. 

 

46. Медіа- та інформаційна грамотність – це: 

a)  здатність до критичного сприйняття медіа-повідомлень. 

b)  сукупність настанов, знань, умінь і навичок, які дають людині змогу 

визначати, коли і яка інформація потрібна, де і як її можна отримати; як слід 

її критично оцінювати, систематизувати й використовувати відповідно до 

етичних норм. 

c)  здатність використовувати, аналізувати, оцінювати і створювати 

повідомлення у різних формах. 
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d)  сукупність настанов, знань, умінь і навичок, які дають людині змогу 

використовувати, аналізувати, оцінювати і створювати повідомлення у різних 

формах. 

 

47. В чому полягає сутність принципу об’єктивності перевірок та 

оцінювання? 

a) передбачає оцінювання у процесі контролю за науково розробленими 

об’єктивними критеріями, уникання суб’єктивних оцінних суджень та 

висновків педагога, які ґрунтуються тільки на поверховій перевірці знань, 

навичок і вмінь студентів; 

b) передбачає застосування різних форм, методів, прийомів і способів для 

оцінювання теоретичної та практичної підготовки студентів та її якості;  

c) вимагає виконання контролю на всіх етапах дидактичного процесу за 

певним планом; 

d) потребує ефективного педагогічного керівництва, певної майстерності, 

такту. 

 

48. Якщо за допомогою отриманої інформації про об’єкт, процес чи 

явище створюється образ їх певного рівня відповідності, то 

інформація є: 

a) достовірна; 

b) адекватна; 

c) повна; 

d) своєчасна. 

 

49. Процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й 

використання сучасних інформаційних технологій, зорієнтованих на 

реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання це: 

a) інформаційна технологія; 

b) інтелектуалізація (розвиток) здібностей; 
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c) інформатизація освіти; 

d) комп'ютеризація освіти. 

 

50. Платформа дистанційного навчання «Moodle» відноситься до: 

a) інформаційно-комунікаційних технологій; 

b) кейс-технологій; 

c) телевізійно-супутникових технологій; 

d) мережевих технологій. 

 

51. Програмні системи (системи тестування), що дозволяють проводити 

аналіз знань студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій, 

це: 

a) системи наочного представлення будь-якої освітньої інформації; 

b) системи встановлення рівня навченості; 

c) системи комп’ютерного контролю знань; 

d) системи видаленої інтерактивної взаємодії суб’єктів навчального процесу. 

 

52. На яких ключових навичках базується професійна компетентність 

керівника ЗЗСО? 

а) професійних, практичних, дослідницьких, наукових; 

b) ораторських, професійних, дослідницьких, наукових; 

c) професійних, комунікативних, дослідницьких, наукових, ораторських; 

d) ораторських, комунікативних, дослідницьких, технічних. 

 

53. Який із перелічених компонентів належить до складових 

комунікативної компетентності майбутнього керівника ЗЗСО? 

а) лідерський; 

b) емпатійний; 

c) діяльнісний; 

d) гностичний. 
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54. До компонентів професійної компетентності майбутнього керівника 

ЗЗСО відносяться такі…? 

а) професійні уміння та навички, особистісно-важливі якості, професійні 

пріоритети; 

b) професійні знання, уміння, навички, особистісно-важливі якості, 

професійно важливі якості; 

c) професійні знання, особистісно-важливі якості, професійно важливі якості; 

d) професійні знання та уміння, лідерські якості, професійно важливі якості. 

 

55. Яке з перелічених визначень відповідає змісту структурного 

компоненту «аксіологічний», що властивий професійно компетентному 

майбутньому керівнику ЗЗСО? 

а) володіння обсягом навчальної інформації та професійними знаннями, 

способами оволодіння ними; 

b) здатність до реалізації знань на практиці через сформовану систему, 

навичок і умінь, фундаментально-прикладних дій та операцій; 

c) інтеграція системи особистісно-важливих якостей і професійно важливих 

властивостей у професійну діяльність. 

d) володіння здатністю до фундаментально-прикладних дій та операцій, 

різними способами опанування професійними знаннями. 

 

56. Комплекс знань, умінь і навичок викладача ЗВО, що забезпечують 

його ефективну взаємодію зі студентами та необхідних для вирішення 

стратегічних, тактичних, а також процедурних завдань під час 

освітнього процесу – це: 

a) педагогічна здібність; 

b) педагогічна техніка; 

с) культура мовлення; 

d) педагогічна технологія. 
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57. Що з нижченаведеного є ознакою культури педагогічного мовлення? 

а) дотримання спокійного, доброзичливого тону в спілкуванні: вміння 

слухати, ставити питання, аналізувати виступ, встановлювати контакт, 

розуміти людину, орієнтуватися в ситуації спілкування. 

b) прагнення до встановлення зорового контакту: дивитися на аудиторію, 

бачити і розуміти реакцію слухачів. 

с) гучність голосу; багатство інтонації: вірно вибрана сила голосу; чітка 

дикція; необхідний темп, ритм, тональність. 

d) вміння зацікавити розповіддю, виступом; володіння вільним, зв’язним 

проголошенням промови: зовнішня виразність готовності й бажання 

спілкуватися; вміння передавати власне ставлення до матеріалу спілкування. 

 

58. Портфоліо як метод навчання – це: 

a) систематизація результатів самостійної роботи тих, хто навчається, 

узагальнення, поглиблення і розширення знань, отриманих на аудиторних 

заняттях та у позааудиторній навчально-пізнавальній діяльності; 

b) індивідуальний, персонально підібраний пакет матеріалів, що демонструє 

індивідуальні освітні результати того, хто навчається; 

c)  інформація, яка характеризує способи аналізу й планування тим, хто 

навчається, своєї освітньої діяльності; 

d) тека, в якій у систематизованому вигляді той, хто навчається, накопичує 

матеріали, що є результатом його самоосвітньої та навчально-пізнавальної 

діяльності. 

 

59. Проведення моніторингових досліджень із залученням учасників 

освітнього процесу, представників органів державного управління 

освітою та охорони здоров’я, методичних служб, громадськості, 

забезпечує реалізацію функції: 

a) активізуючої; 

b) інформаційної; 
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c) системоутворювальної; 

d) діагностичної. 

 

60. Урахування позитивних і негативних результатів навчально-

пізнавальної та професійної діяльності, створення сприятливих умов для 

всіх учасників освітнього процесу є вимогою до моніторингу якості 

освіти в частині: 

a) об’єктивності; 

b) науковості; 

c) гуманістичної спрямованості; 

d) систематичності. 

 

61. Синдром емоційного вигоряння включає такі стадії: 

a) напруга – резистенція – виснаження; 

b) втомлюваність – дратівливість – зниження самооцінки; 

c) редукція професійних обов’язків – незадоволеність собою; 

d)  емоційна відстороненість – особистісна відстороненість – психосоматичні 

і психовегетативні порушення. 

 

62. Деформація професійна – це 

a) недостатній рівень професійної компетентності; 

b) синдром, який розвивається на фоні хронічного стресу і призводить до 

загального виснаження організму людини; 

c) систематичні порушення трудової дисципліни; 

d) комплекс негативних змін у структурі особистості, що виникають під 

впливом змісту, організації та умов службової діяльності. 

 

63. Синдром емоційного вигоряння включає в себе такі основні складові: 

a) роздратованість та агресивність; 
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b) емоційну виснаженість, деперсоналізацію (цинізм) і редукцію професійних 

(зниження особистих) досягнень; 

c) ціннісний вакуум, аскетизм, маргінальність; 

d) високий рівень рефлексивності, прагнення до самовдосконалення і 

особистісного розвитку. 

 

64. Компетентність визначається як: 

a) складне особистісне утворення, що інтегрує знання, уміння та навички, 

особистий досвід, ставлення до процесу і результату; 

b) засвоєння та рефлексія, зацікавленість і відповідальність студентів; 

c) складний соціально-психологічний феномен, що характеризує 

спрямованість та зміст активності особистості; 

d) суспільна норма, вимога, яка у виокремленні не є характеристикою 

індивіда. 
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_________________________ 
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РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

07 Управління та адміністрування 

073 Менеджмент 

Магістр з менеджменту 

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології 

 

Європейська кредитно-трансферна система 

організації освітнього процесу 

 

СУМИ – 2016 
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Робоча програма спецкурсу «Інноваційна культура керівника закладу 

загальної середньої освіти» для магістрантів за напрямом підготовки 

07 Управління та адміністрування, спеціальністю 073 «Менеджмент», 2016 р.  

 

 

Розробник: к.п.н. Козлов Д.О. 

 

 

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри менеджменту освіти та 

професійної підготовки 

 

Протокол № ________ від ____________ 

Завідувач кафедри ______________  

 

 

Затверджено вченою радою факультету (інституту) 

Протокол № ________ від ____________ 

 

Голова ________________________  

 

 

 

 

 

 

СумДПУ, 2016 р. 
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1. Опис спецкурсу 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика спецкурсу 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

_______________ 

(шифр і назва) 
За вибором 

 
Напрям підготовки  

1801 Специфічні категорії 

Змістових розділів – 2 

Спеціальність: 

8.18010020 Управління 

навчальним закладом 

 

Рік підготовки: 

І-й  

Індивідуальне навчально-

дослідне завдання 

______________________

______________________

_____________ 

                         (назва) 

 

Семестр      

Загальна кількість годин 

– 90 

ІІ-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 2,5 

Освітній ступінь: 

магістр 

10 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Консультації 

2 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 95 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік  

2 год. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ 

 

На сучасному етапі заклад освіти є складною і різнорідною установою, 

яка відчуває постійну напруженість між принципами академічної свободи і 

тиском, що визначається зовнішніми соціально-економічними факторами, які 

формують політику і, в кінцевому рахунку, інноваційну культуру. Підтримка 

конкурентного статусу закладу загальної середньої освіти на ринку освітніх 

послуг зумовлює необхідність в переході до моделі інноваційного розвитку, 
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що супроводжується модернізацією методів та оновленням форм управління 

сучасним закладом освіти шляхом реалізації ефективних управлінських 

моделей. Тому виникає об’єктивна потреба в підготовці керівника нового 

типу, який відповідає сучасним вимогам і, насамперед, є носієм інноваційної 

культури. Постає завдання у розвитку особистості керівника закладу 

загальної середньої освіти та його професійної діяльності як гаранта якості 

навчально-виховного процесу в умовах такого складного соціального 

інституту як ЗЗСО, що значною мірою визначається рівнем його інноваційної 

культури та професійної компетентності. 

Означені положення становлять основу, яка може бути використана 

лідерами освіти для оцінки та зміцнення культури інновацій у межах закладу 

освіти та між організаціями в системі загальної середньої освіти. 

При визначенні мети та завдань спецкурсу орієнтувалися на 

рекомендації Міжнародного департаменту стандартів для навчання, 

досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performans 

and Intruction), який поняття «компетентність» визначає як спроможність 

кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу та 

включає сукупність знань, навичок і відносин, що дають змогу фахівцю 

ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, спрямовані 

на набуття певних стандартів у галузі професійної або виду діяльності. 

Експерти програми «DeSeCo» справедливо вважають, що кожна 

компетентність утворена поєднанням взаємовідповідних знань, умінь, 

практичних навичок, пізнавального ставлення, цінностей, емоцій, 

поведінкових компонентів, тобто тим, що мобілізує активні дії осіб. 

Мета вивчення курсу – оволодіти сучасними науковими основами 

інноваційної культури, інноваційного менеджменту, отримати вміння 

працювати з інноваційними результатами та інноваторами, що дозволить 

майбутнім спеціалістам в галузі менеджменту освіти забезпечити більш 

високу їх конкурентноспроможність як керівників закладів загальної 

середньої освіти. 
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Основні завдання спецкурсу: 

 оволодіння поняттєво-термінологічним апаратом:»інноваційна 

культура», «розвиток інноваційної культури керівника ЗЗСО», «управління 

інноваціями та змінами», «освітнє лідерство та управління», «управління 

освітою та навчанням», «антикризове управління в закладі загальної 

середньої освіти»; 

 вивчення особливостей управління інноваціями та змінами в 

системі загальної середньої освіти; 

 освоєння основ системи збереження та активізації нових ідей;  

 оволодіння навичками освітнього лідерства та управління в 

системі освіти; 

 виокремлення впливів політики та адвокації на освітнє лідерство 

та інноваційну культуру керівника закладу загальної середньої освіти; 

 прийняття стратегій інноваційного управління освітою та 

навчанням; 

 усвідомлення прикладних аспектів антикризового управління в 

закладі загальної середньої освіти; 

 оволодіння технологіями, методами проведення основних етапів 

інноваційної діяльності в управління ЗЗСО. 

У результаті вивчення дисципліни магістри повинні знати: 

 поняттєво-термінологічний апарат, що характеризує інноваційну 

культуру керівника закладу загальної середньої освіти; 

 складові творчого та інноваційного потенціалу;  

 особливості управління інноваціями та змінами в системі 

загальної середньої освіти; 

 основи оволодіння інноваційною культурою; 

 основи особистісної інноваційної культури; 

 механізм освітнього лідерства, політики та адвокації; 

 сутнісні складові інноваційної культури керівника ЗЗСО; 
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 правові аспекти регулювання управління освітою та навчанням в 

закладі загальної середньої освіти; 

 система збереження та активізації нових ідей; 

 модель антикризового управління в закладі загальної середньої 

освіти. 

Вміти: 

 застосовувати теоретичні знання в галузі інновації, інноваційного 

процесу та інноваційного менеджменту в управлінні закладом освіти; 

 здійснювати оцінку конкретних ідей, інновацій в закладі 

загальної середньої освіти; 

 оцінювати особливості інноваційної культури керівника ЗЗСО; 

 застосовувати засоби освітнього лідерства, політики та адвокації 

в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти; 

 визначати інноваційний потенціал особистості, ЗЗСО, регіону; 

 здійснювати оцінку ефективності застосування інноваційного 

управління освітою та навчанням; 

 вибудовувати стратегію інноваційного розвитку закладу 

загальної середньої освіти. 

 

3. ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

 

Змістовий розділ 1 

Основи управління інноваціями та змінами 

Тема 1. Інноваційна культура керівника ЗЗСО в суспільстві змін 

Лекція до теми 1 

Метою означеної теми є розвиток інноваційної освітньої практики. 

Заняття спрямовано на професійну підготовку освітніх лідерів різних ланок: 

шкільних адміністраторів, менеджерів у сфері бізнесу та фінансів, 

менеджерів даних та ІКТ-менеджерів на всіх рівнях освітньої системи. 
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Заняття дає змогу керівникам середньої та вищої ланки (а також 

майбутнім лідерам) критично осмислити власний управлінський досвід та 

усвідомити сутність лідерства, у процесі набуття знань, одночасно 

пов’язуючи теорію з практикою. 

Студенти мають можливість досліджувати сферу, що становить 

предмет їхнього інтересу і стосується їх професійної діяльності, 

наголошуючи, насамперед, на розвиткові інновацій в системі управління 

закладом загальної середньої освіти.  

Практичні завдання до теми 1  

1. Вивчення освітньої політики. 

2. Коучинг та менторство в професійних контекстах. 

3. Розвиток грамотності в межах курикулуму. 

4. Цінності, бачення та моральна мета. 

5. Проблеми релігійної освіти. 

6. Інклюзивна педагогіка в класі. 

7. Дизайн інноваційних бізнес-моделей. 

8. Організація та управління інноваціями. 

Самостійна робота до теми 1  

ЗАВДАННЯ 

1. Проаналізувати спеціальну літературу з проблем інновацій та 

інноваційної культури керівника ЗЗСО. 

2. Ознайомитись з інноваційними практиками дизайну інноваційних 

бізнес-моделей управління закладом загальної середньої освіти. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Андрущенко, В. П., & Савельєв, В. Л. (2010). Освітня політика 

(огляд порядку денного). К.: “МП Леся”. 

2. Журавський, В. С. (2003). Державна освітня політика: поняття, 

системність, політичні аспекти. Правова держава : щорічник наукових праць. 

К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 14, 20–30.  

3. Іванюк, І. В. (2006). Освітня політика : навч. посіб. К.: Таксон.  
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4. Козлов, Д. (2016). Філософсько-методологічні засади 

інноваційної культури керівника навчального закладу. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології, 10 (64), 196–209. 

5. Козлов, Д. О. Молчанова, К. В., Козлова, О. Г. (2016). Інноваційні 

основи маркетингової діяльності сучасного керівника професійно-технічного 

навчального закладу. У проф. М.О. Лазарєва (Ред.). Самореалізація 

пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній 

освіті : [монографія]. (сс. 171–188). Суми : ФОП Цьома С.П. 

6. Корсак, К. (2004). Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: 

інтегрально-філософський аналіз. К., Ніжин. 

7. Джелали В.И., Кулиниченко В.Л. (2015) Инновационная 

культура. Теоретические, технологические, нравственные и прикладне 

аспекты. Киев: Изд-во Арктур-А.  

8. Миколайчук, І. (2015). Коучинг у системі управління персоналом 

ВІСНИК КНТЕУ, 4. Режим доступу: 

http://visnik.knute.edu.ua/files/2015/04/6.pdf 

9. Швиданенко, Г. О., & Ревуцька, Н. В. (2013). Формування бізнес-

моделі підприємства : навч. посіб. К.: КНЕУ.  

10. Otenko, I. (2014). Формування бізнес-моделі інноваційного 

розвитку підприємства. Збірник наукових праць ЧДТУ, 37, Частина IIІ. 

Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Znpchdtu_2014_37(3)__8.pdf 

 

Тема 2. Освітнє лідерство та управління 

Лекція до теми 2 

Розвиток інноваційної культури майбутніх керівників закладів 

загальної середньої освіти передбачає формування в магістрантів розуміння 

того, як керувати процесом удосконалення діяльності закладу освіти. 

Магістранти набувають знань щодо того, як здійснювати партнерство з 

громадами, вирішувати проблеми раси, статі та соціального класу в закладах 

освіти для покращення результатів учнів. 

http://visnik.knute.edu.ua/files/2015/04/6.pdf
file:///E:/Admin/Downloads/Znpchdtu_2014_37(3)__8.pdf
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Магістранти мають сформувати уявлення про різні типи лідерства, 

зокрема: моральне, освітнє та трансформаційне; лідерство, орієнтоване на 

навчання; та лідерство, орієнтоване на зміни в системі. У межах заняття 

приділяється увага культурному контексту, що вивчається разом із такими 

феноменами, як організаційна структура, культура та влада. Магістрантами 

розглядаються ключові питання управління освітніми змінами та 

приділяється увага стратегіям ефективного управління змінами. Вивчаються 

особливості процесу забезпечення якості освіти, зокрема, в аспекті 

внутрішнього та зовнішнього оцінювання. 

Практична робота до теми 2 

1. Розвиток особистих навичок лідерства. 

2. Лідерство та управління змінами й удосконаленням. 

3. Проведення та використання наукових досліджень про лідерство 

та управління в системі загальної середньої освіти. 

4. Розвиток персоналу та лідерські команди. 

5. Лідерство для спільноти, що навчається. 

6. Лідерство в різноманітних культурах та спільнотах. 

7. Управління людськими ресурсами. 

8. Лідерські та управлінські команди. 

9. Стратегічне лідерство та якість освіти. 

10. Лідерство та системи бізнес-інформації. 

Самостійна робота до теми 2 

ЗАВДАННЯ 

1. Опрацювати літературні джерела з описом моделей освітнього 

лідерства. 

2. Проаналізувати різні види моделей освітнього лідерства. 

3. Схарактеризувати якості сучасного лідера. 

Сучасний лідер визначається як особа, яка володіє такими якостями: 

 мислить глобальними категоріями, передбачає потенційні можливості, 

створює загальне бачення майбутнього;  
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 вітає зміни, демонструє знання новітніх технологій, заохочує 

конструктивний виклик, досягає успіхів у змаганні з конкурентами;  

 сприяє розвитку здатностей персоналу, делегує їм повноваження, цінує 

в людях автентичність;  

 проявляє готовність до спільного керівництва, розвиває командний 

підхід до роботи, почуття партнерства, забезпечує задоволення персоналу;  

 демонструє особисті досягнення, високий рівень компетентності, діє 

гнучко, як того вимагає ситуація, відповідно до проголошених цінностей і 

місії.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Армстронг, М. (2012). У проф. С. А. Мордвинова (Ред.). 

Практика управления человеческими ресурсами; пер.с англ. 10-е изд. СПб.: 

Питер. (Серия “Классики М В А”). 

2. Бізо, Л., Ібрагімова, І., Кікоть, О. & [та ін.] (2012). Розвиток 

лідерства; У. І. Ібрагімової (Ред.). К.: Проект “Реформа управління 

персоналом на державній службі в Україні”. 

3. Козлов, Д. О., & Козлова, О. Г. (2015). Професійна мобільність 

педагога – фактор інноваційних змін у вищій освіті. У проф. А. А. Сбруєвої 

(Ред.). Теорії і технології інноваційного розвитку вищої освіти : глобальний 

та регіональний аспекти : монографія. (сс. 191–201). Суми : вид-во СумДПУ 

імені А. С. Макаренка. 

4. Козлов, Д., Козлова, О., & Малецька, Т. (2015). Професійна 

мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (51), 63–72.  

5. Ліпенцев, А. В., & Ліпенцев, А. А. (2011). Аспекти здійснення 

управлінського лідерства. Реформування системи державного управління та 

державної служби: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. 

уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України 
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влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг: 

теоретичні та методологічні аспекти. Науковий вісник, 12. Режим доступу: 

http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Lipencev.pdf 
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Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. Івано Франківськ. 

«Лілея НВ». 

8. Турчіна, С. Г. (2016). Управління змінами в контексті 

стратегічного розвитку підприємств (2016). Вісник Сумського національного 

аграрного університету Серія «Економіка і менеджмент», 1 (67). Режим 

доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vsna_ekon_2016_1_4.pdf 

9. Kozlov, D., & Rysina, M. (2016). Mobility of Higher Education : 

retrospective Analysis. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 8 (62), 152–166. 

10. Пшенична, Л. В. (2016). Керівник навчального закладу: 

навчальний посібник. Суми: Вид‐ во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

 

Тема 3. Освітнє лідерство, політика та адвокація 

Заняття передбачає ознайомлення з особливостями формування та 

імплементації освітньої політики та зростаючою роллю освітніх організацій, 

що працюють із ЗЗСО та громадами як на національному, так і на 

міжнародному рівнях; формування вміння керувати міжгалузевим сектором, 

створювати професійні мережі та брати участь у дослідженнях і аналізі 

політики. Крім того, випускники програми можуть здійснювати керівництво 

освітніми неприбутковими організаціями, неурядовими та громадськими 

організаціями. 

Практичне заняття до теми 3  

1. Аналіз освітніх потреб. 

2. Шкільне право та політика. 

3. Прикладне адміністрування у сфері освіти. 

http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Lipencev.pdf
file:///E:/Admin/Downloads/Vsna_ekon_2016_1_4.pdf
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4. Відносини між школою та громадою. 

5. Управління конфліктами, владною та кадровою політикою. 

6. Новітні ІКТ, тенденції та соціокультурні зміни. 

Самостійна робота до теми 3 

ЗАВДАННЯ 

Опрацювати нормативно-правові документи, що регулюють лідерство 

в освіті. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бойченко, К. В. (2011). Взаємодія школи та громади в управлінні 

школою: європейський досвід та українські перспективи. Витоки 

педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава. Режим 

доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/vpm_2011_8(1)__15.pdf 

2. Ващук, Ю. О. (2014). Сутнісні аспекти правової політики. Форум 

права. 1. Режим доступу: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/FP_index.htm_2014_1_13.pdf 

3. Довгополова, Г. Г. (2014). Культура американської школи в 
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4. Кагановська, Т. Є. (2010). Кадрове забезпечення державного 
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5. Карлов, Т. В. (2016). Концептуальні підходи до управління 

конфліктами у взаємодії влади та громадськості: зарубіжній та вітчизняний 

досвід. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 4 

(31), 14–20. 

6. Козлов, Д. О., & Козлова О. Г. (2015). Професійна мобільність 

педагога – фактор інноваційних змін у вищій освіті. У проф. А. А. Сбруєвої 

(Ред.). Теорії і технології інноваційного розвитку вищої освіти : глобальний 

та регіональний аспекти : монографія. (сс. 191–201). Суми : вид-во СумДПУ 

імені А. С. Макаренка. 

file:///E:/Admin/Downloads/vpm_2011_8(1)__15.pdf
file:///E:/Admin/Downloads/FP_index.htm_2014_1_13.pdf
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7. Козлов, Д., Козлова, О., & Малецька, Т. (2015). Професійна 
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8. Михалевська, Л. Б. (2015). Кадровий потенціал органів державної 

влади як об’єкт наукових досліджень. Теорія та практика державного 
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du.at.ua/2015_1/5.pdf 

9. Онаць, О. М. (2015). Особливості громадсько-активної школи як 

соціально-педагогічної системи. Результати науково-дослідної роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2015рік. К.: Інститут педагогіки. 75–

77.  

10. Онаць, О. М. (2016). Сутність феномену управління громадсько-

активною школою. Результати науково-дослідної роботи Інституту 

педагогіки НАПН України за 2016 рік. К.: Інститут педагогіки. 49–51. 

11. Kozlov, D., & Rysina, M. (2016). Mobility of Higher Education : 

retrospective Analysis. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 8 (62), 152–166. 

 

Змістовий розділ 2 

Інноваційна діяльність закладу загальної середньої освіти 

Тема 4. Інноваційне управління освітою та навчанням у 

закладі загальної середньої освіти  

Лекція до теми 4 

Результати заняття за темою включають знання та навички щодо 

забезпечення ефективного лідерства керівника ЗЗСО на робочому місці та в 

суспільстві; знання ключових принципів, найкращих практик, характеристик 

та організаційної стратегії, необхідних менеджерам та керівникам ЗЗСО у 

сучасних швидкомінливих та складних операційних умовах; навички 

самоменеджменту, що мають забезпечити ефективність управління ЗЗСО, 

викладання та фасилітації навчання. 

http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/5.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/5.pdf
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Практичне заняття до теми 4 

1. Організаційний менеджмент та прийняття рішень. 

2. Організаційна культура та зміни. 

3. Організаційна поведінка та зміни. 

4. Підприємницька освіта та управління навчанням в ЗЗСО. 

5. Фінанси та управління ресурсами в системі освіти. 

Самостійна робота до теми 4 

ЗАВДАННЯ 

1. Розглянути вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на 

інноваційний освітній процес у закладі загальної середньої освіти. 

2. Проаналізувати рекомендовану літературу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Внуков, Є. О. (2015). Організаційна культура в транзитивному 

суспільстві: постановка проблеми. Соціологія, 12/1 (128). Режим доступу: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Grani_2015_12(1)__16.pdf 

2. Гайдученко, С. О. (2013) Акмеологічний підхід до формування та 

розвитку організаційної культури. Науковий вісник Академії муніципального 

управління.Серія “управління”: зб. наук. праць., К.: Вид-в “Академія 

муніципального управління”, 2, 131–138. 

3. Козлов, Д. О. Молчанова, К. В., & Козлова, О. Г. (2016). 

Інноваційні основи маркетингової діяльності сучасного керівника 

професійно-технічного навчального закладу. У проф. М. О. Лазарєва (Ред.). 

Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу 

особистості в інноваційній освіті. (сс. 171–188). Суми : ФОП Цьома С.П. 

4. Крупський, О. П. (2014). Організаційна культура: сутність, види 

та особливості імплементації в Україні. Економічний вісник Національного 

гірничого університету Науковий журнал, 1 (45). Режим доступу: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/st_Krupskyi.PDF 

file:///E:/Admin/Downloads/Grani_2015_12(1)__16.pdf
file:///E:/Admin/Downloads/st_Krupskyi.PDF


623 
 

5. Крутько, М. А. Фінансовий менеджмент підприємств в сучасних 

реаліях міжнародної інтеграції. Режим доступу: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/98075-206979-1-SM%20(1).pdf 

6. Мокряк, Е. В. (2015). Oрганізаційна культура в структурі 

організаційного менеджменту: механізм реалізації. Ефективна економіка, 4, 

44–50. 

7. Кириленко, О., Малиняк, Б., Письменний, & В., Русін, В. 

Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади. 

Асоціація міст України. К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ».  

8. Чистякова, І. А. (2012). Організаційно-педагогічні засади 

діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії (дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.01). Суми. 

 

Тема 5. Антикризове управління в закладі загальної середньої освіти  

Лекція до теми 5 

Визначити поняття кризи, кризового стану організації/закладу 

загальної середньої освіти, розкрити сутність антикризового управління, його 

основну мету, завдання та принципи. Особливості організації та 

впровадження антикризового управління в закладі загальної середньої освіти. 

Профілактика та можливості подолання кризових явищ у сфері публічного 

управління. 

Практичне заняття до теми 5 

1. Сутність та завдання антикризового управління.  

2. Особливості організації і впровадження антикризового 

управління в закладі загальної середньої освіти. 

3. Діагностика криз в процесі управління закладом освіти. 

4. Зумовленість та сутність криз у системі державного управління. 

5. Профілактика та можливості подолання кризових явищ у сфері 

публічного управління. 

file:///E:/Admin/Downloads/98075-206979-1-SM%20(1).pdf
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6. Роль людського фактору в антикризовому управлінні. 

7. Інноваційна стратегія антикризового розвитку закладу освіти. 

8. Ризики в антикризовому управлінні закладом освіти.  

9. Теорія та практика ризик-менеджменту. 

10. Схема розробки та прийняття управлінських рішень у кризовій 

ситуації. 

 

Самостійна робота до теми 5 

ЗАВДАННЯ 

1. Розробити модель процесу управління закладом загальної 

середньої освіти в кризовій ситуації. 

2. Проаналізувати рекомендовану літературу з теми. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
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5. Кульчій, І. О. (2016). Антикризове управління: навчальний 

посібник. Полтава: ПолтНТУ. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових 

розділів і тем 

 

 

Кількість годин 

                         Денна форма Заочна форма 

Усього                у тому числі Усього у тому числі 

л пр. лаб інд ср л пр. лаб інд ср 

             1 2   3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. 

Змістовий розділ 1. Основи управління інноваціями та змінами 

Тема1. 

Інноваційна 

культура 

керівника 

ЗЗСО в 

суспільстві 

змін 

 

14 

 

 2 

 

2 

   

10 

 

 

12 

 

2 

    

10 

Тема2. Освітнє 

лідерство та 

управління 

 

14 

 

 

2 

 

2 

   

10 

 

12 

  

2 

   

10 
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Тема3. Освітнє 

лідерство, 

політика та 

адвокація 

 

15 

 

 

2 

 

2 

   

11 

 

10 

     

10 

Разом за 

змістовим 

розділом 1. 

 

43 

 

6 

 

6 

   

31 

 

34 

 

2 

 

2 

   

30 

Розділ 2.  

Змістовий розділ № 2. Інноваційна діяльність закладу освіти 

Тема4. 

Інноваційне 

управління 

освітою та 

навчанням в 

ЗЗСО 

 

16 

 

 

2 

 

2 

   

12 

 

20 

     

20 

Тема5.  

Антикризове 

управління в 

ЗЗСО 

 

20 

 

 

 

 

2 

   

18 

 

22 

 2    

20 

Разом за 

змістовим 

розділом 2. 

 

60 

 

4 

 

6 

   

50 

 

69 

 

2 

 

2 
   

65 

Усього годин 103 10 12   81  4 4   95 

 

5. Теми лекційних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Інноваційна культура керівника ЗЗСО в суспільстві змін 2 

2. Тема 2. Освітнє лідерство та управління 2 

3. Тема 3. Освітнє лідерство, політика та адвокація 2 

4. Тема 4. Інноваційне управління освітою та навчанням в закладі 

загальної середньої освіти 

2 

5. Тема 5. Антикризове управління в закладі загальної середньої освіти   

Разом: 10 

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Інноваційна культура керівника ЗЗСО в суспільстві змін 2 

2. Тема 2. Освітнє лідерство та управління 2 

3. Тема 3. Освітнє лідерство, політика та адвокація 2 

4. Тема 4. Інноваційне управління освітою та навчанням у закладі 

загальної середньої освіти 

2 

5. Тема 5. Антикризове управління в закладі загальної середньої освіти   

Разом: 10 
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7. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Інноваційна культура керівника ЗЗСО в суспільстві змін 2 

2. Тема 2. Освітнє лідерство та управління 2 

3. Тема 3. Освітнє лідерство, політика та адвокація 2 

4. Тема 4. Інноваційне управління освітою та навчанням в закладі 

загальної середньої освіти 

2 

5. Тема 5. Антикризове управління в закладі загальної середньої освіти   

6. Захист проєктів. Ефективна інноваційна управлінська діяльність – 

головна умова і засіб успіху закладу загальної середньої освіти 

 

Разом: 10 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів полягає у 

підтвердженні розуміння ними необхідності підвищення їх власної фахової 

підготовленості методом самостійної роботи над матеріалом даної дисципліни; 

у дослідженні наукових проблемних питань та оформляється як науковий 

реферат, есе, презентація.  

Тематика рефератів, есе, презентацій із навчальної дисципліни 

1. Коучинг та менторство в професійних контекстах. 

2. Інновацйна культура: сутність та засоби її освоєння. 

3. Розвиток грамотності в межах курикулуму. 

4. Цінності, бачення та моральна мета. 

5. Фундаментальні і світоглядні основи інноваційного розвитку 

освіти. 

6. Проблеми релігійної освіти. 

7. Інклюзивна педагогіка в класі. 

8. Система реалізації інновацій в управлінні закладом освіти. 

9. Дизайн інноваційних бізнес-моделей. 

10. Організація та управління інноваціями. 

11. Значення та можливості моральної сфери в інноваційній 

діяльності. 

12. Розвиток особистих навичок лідерства. 

13. Лідерство та управління змінами й удосконаленням. 
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14. Проведення та використання наукових досліджень про лідерство 

та управління. 

15. Розвиток персоналу та лідерських команд. 

16. Лідерство для спільноти, що навчається. 

17. Лідерство в різноманітних культурах та спільнотах. 

18. Управління людськими ресурсами. 

19. Лідерські та управлінські команди. 

20. Стратегічне лідерство та якість освіти. 

21. Лідерство та системи бізнес-інформації. 

22. Аналіз освітніх потреб. 

23. Стратегії інноваційного розвитку закладу освіти. 

24. Право та політика ЗЗСО. 

25. Прикладне адміністрування у сфері освіти. 

26. Відносини між ЗЗСО та громадою. 

27. Система збереження та активізації нових ідей. 

28. Управління конфліктами, владною та кадровою політикою. 

29. Новітні ІКТ, тенденції та соціокультурні зміни. 

30. Організаційний менеджмент та прийняття рішень. 

31. Організаційна культура та зміни. 

32. Організаційна поведінка та зміни. 

33. Підприємницька освіта та управління навчанням. 

34. Фінанси та управління ресурсами. 

35. Сутність та завдання антикризового управління в системі 

загальної середньої освіти.  

36. Особливості організації і впровадження антикризового 

управління в закладі освіти. 

37. Діагностика криз в процесі управління ЗЗСО. 

38. Зумовленість та сутність криз у системі державного управління. 

39. Профілактика та можливості подолання кризових явищ у сфері 

публічного управління. 
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40. Роль людського фактору в антикризовому управлінні закладом 

освіти. 

41. Інноваційна стратегія антикризового розвитку ЗЗСО. 

42. Ризики в антикризовому управлінні ЗЗСО.  

43. Теорія та практика ризик-менеджменту в ЗЗСО. 

44. Схема розробки та прийняття управлінських рішень у кризовій 

ситуації. 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час реалізації даної робочої програми спецкурсу «Інноваційна 

культура керівника закладу загальної середньої освіти» будуть 

застосовуватися на заняттях в залежності від їх виду та складності такі 

методи навчання: пояснювально-ілюстративні; репродуктивні; проблемні; 

інтерактивні; частково-пошукові (евристичні); дослідницькі та ін. 

Передбачається використання методів активізації творчого пошуку: 

мозковий штурм, воркшоп, квест, майстер-клас, нетворкінг, хакатон, івент-

менеджмент, брендинг, краудфандинг, синектики, фокальних об’єктів, 

семикратного пошуку та методів систематизації перебору варіантів: 

морфологічний аналіз, контрольних запитань. 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи усного контролю (індивідуальне і фронтальне опитування); 

методи письмового контролю (контрольні роботи, тести, анкетування), 

захист проектів, презентація портфоліо тощо. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Кількість 

розділів 

Види занять № занять Кількість 

балів 

Разом 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Змістовий розділ 1 

№ 1 15 бали  

 

35 бали 

№ 2 10 бали 

№ 3 10 бали 

 

Змістовий розділ 2 

№ 4 10 бали  

20 бали № 5 10 бали 

Самостійна робота 20 балів 20 балів 

ЗР 1 10 бали 20 балів 

ЗР 2 10 бали 

Сума балів 75 балів 

Підсумковий (залік) 25 балів  

Загальна сума балів 100 балів 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Глосарій термінів 

 

Винагороди – підтримка інновацій полягає в символах та ритуалах, головною 

метою яких є виявлення інноваційної поведінки й підвищення внутрішньої 

індивідуалізованої мотивації окремих працівників в закладі освіти.  

Взаємодія – даний аспект стосується моделей взаємодії всередині 

організації/закладу загальної середньої освіти, незаперечним є факт, що 

інноваційні ідеї рідко є продуктом самотнього генія, а тому важливою для 

розвитку інновацій є побудова середовища для співпраці, прийняття різних 

способів мислення, різних поглядів і різноманітності. 

Воркшоп (термін К. Фопеля) – динамічне навчання, яке відбувається завдяки 

активній роботі учасників; акцент переноситься на отримання динамічного 

знання; учасники самостійно визначають цілі навчання, поділяючи з 

викладачем відповідальність за власний навчальний процес. 

Готовність до ризику – передбачає, що працівники повинні мати відчуття 

того, що вони можуть випробувати нові ідеї, не побоюючись, що 

нереалізована ідея потягне за собою негативні наслідки; керівники 

інноваційних організацій/закладів загальної середньої освіти повинні бути 

більше зацікавлені в навчанні «на помилках», а не карати працівників за 
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необдумані ідеї – краще, коли помилки робляться під час реалізації ідеї, а не 

тоді, коли помилок немає, тому що немає ідей.  

Заклад загальної середньої освіти – це заклад освіти, основним видом 

діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти. 

Провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, за 

умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому 

законодавством порядку. 

Засоби навчання – матеріальні об’єкти, предмети природи, а також штучно 

створені людиною, використовувані в освітньому процесі як носії навчальної 

інформації і інструменту діяльності педагога та цілей навчання, виховання і 

розвитку, що вчаться для досягнення. 

Знання є основним ресурсом для інновацій; створенню кращих умов для 

інновацій сприяє систематичний збір інформації як усередині організації, так 

і зовні, а також забезпечення широкого доступу до інформації всіх 

працівників організації. 

Івент-менеджмент – з англійської Event-management управління подією. 

Це один з найістотніших інструментів PR (personal relations) – особистих 

відносин, спрямованих на отримання довготривалого ефекту у формуванні 

іміджу закладу загальної середньої освіти, його впливу на інтереси громади 

та освітні потреби.  

ІКТ – часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), 

хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих 

технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових 

з’єднань), комп’ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного 

забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють 

користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та 

змінювати інформацію. 

Інноваційна культура майбутнього керівника закладу загальної середньої 

освіти являє собою динамічну та системну цілісність, що містить пізнавально-

практичну, аксіологічно-рефлексивну та креативно-прогностичну складові, та 
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відображає готовність до вільного оперування знаннями, уміннями, навичками з 

обраної професії та характеризує здатність майбутнього керівника до вирішення 

управлінських завдань задля забезпечення конкурентоспроможності закладу 

загальної середньої освіти в ситуаціях невизначеності мінливих соціально-

економічних та освітніх умов. 

Інноваційно-орієнтована культура трактується як сукупність 

організаційних культурних цінностей, норм та артефактів, що підтримує 

інноваційність організації. Як нематеріальний стратегічний ресурс, 

інноваційно орієнтована культура передбачає інновації, готовність до ризику, 

майбутню орієнтацію на ринок, відкриту свідомість та навчання. 

Інструменти – в організаціях, що мають високу ефективність у виробленні 

й упровадженні інновацій, інновація є продуктом цільового використання 

практичних інструментів; керівники повинні розвивати потенціал та 

здібності працівників, які володіють методами творчого мислення, 

управління та втілення ідей.  

Квест (від англійського guest – «пошук») – це вид інноваційного навчання з 

елементами традиційного (проблемного), у якому використовуються методи 

стимулювання засобами дидактичної гри. 

Краудфандинг (Crowdfunding – з англ. Crowd – «громада», funding – 

«фінансування»), тобто фінансування громадою – це співпраця людей, які 

добровільно об'єднують свої гроші чи інші ресурси, як правило через 

Інтернет, аби підтримати зусилля інших людей або організацій. 

Магістерські програми закладів вищої освіти спрямовані на формування в 

майбутніх освітніх лідерів різних рівнів інноваційних навичок, які 

дозволяють швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві в 

цілому, й закладі освіти зокрема, приймати рішення в нестандартних 

ситуаціях, задовольняти різноманітні потреби учасників освітнього процесу 

на засадах рівності та справедливості, що потребує високого рівня 

інноваційної культури. 
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Майстер-клас (від англійського – masterclass: master – кращий в якій-небудь 

галузі, class – заняття) – це сучасна форма проведення навчального заняття із 

удосконалення управлінської майстерності або для відпрацювання 

управлінських умінь і навичок за різними методиками, технологіями з метою 

систематизації та узагальнення знань з освітнього менеджменту, інноватики, 

обміну передовим досвідом, розширення кругозору, прилучення до новітніх 

галузей знання, яка проводиться фахівцем в галузі управління навчальним 

закладом для слухачів магістерської програми, які вже досягли достатнього 

рівня обізнаності з проблем інноваційного менеджменту.  

Маркетинг – це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, 

установ, організацій шляхом формування попиту та максимального 

задоволення потреб споживачів 

Метод проєктів – освітня технологія, спрямована на здобуття у тих, хто 

навчається, знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, 

формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації 

проблемно-орієнтованого навчального пошуку. 

Методи навчання – це упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, 

спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань. 

Нетворкінг – це соціальна і професійна діяльність, яка спрямована на 

максимально швидке й ефективне вирішення складних життєвих, професійних 

завдань і бізнес-питань за допомогою кола друзів і знайомих (приміром, 

знаходити клієнтів, наймати кращих співробітників, залучати інвесторів).  

Портфоліо – це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки 

особистих досягнень за певний проміжок часу. 

Проблемно-рефлексивний полілог – формування вмінь творчого мислення 

дидактичних проблем, прийняття педагогічно доцільних рішень. 

Ресурси – розвиткові інновацій сприяє підтримка з боку керівника та 

незалежність у діях працівників, що розробляють інноваційні ідеї, а також 

можуть використовувати фінансові ресурси для підтримки інноваційних 

процесів в закладі освіти.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


652 
 

Розвиток інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної 

середньої освіти у процесі магістерської підготовки подано як системно 

організований, науково-методично забезпечений процес у магістерській 

підготовці, визначений потребами суспільства, держави й інших замовників 

освітніх послуг та інституалізований, що ґрунтує взаємозв’язок і 

взаємозалежність складових ІК керівника з етапами її розвитку, які 

корелюються зі змістом і педагогічно доцільними методичними системами 

професійної підготовки в закладі вищої освіти. 

Технології навчання – це змістовні техніки реалізації навчального процесу. 

Тимбілдінг – побудова команди спрямована на створення груп рівноправних 

фахівців різної спеціалізації, які спільно несуть відповідальність за результати 

своєї діяльності й на рівних засадах здійснюють розподіл праці в команді. 

Фандрайзинг – це пошук людських, інформаційних, фінансових, матеріальних 

та інших ресурсів для реалізації цільових проектів або наука про успішне 

переконання інших у тому, що діяльність організації заслуговує уваги. 

Форми навчання – це зовнішня сторона організації навчального процесу, що 

відображає спосіб організації діяльності учнів та вчителів, який здійснюється 

в певному порядку і режимі, та залежить від кількості учнів, характеру 

взаємодії суб’єктів навчального процесу, рівня самостійності, специфіки 

педагогічної діяльності. 

Хакатон бере початок з IT-сфери, і походить від двох слів ˗ hack (зламувати) 

та marathon (марафон). Проте поступово ідея інтенсивної роботи над 

проблемою в обмежений період часу поширилась і на інші сфери. Хакатон – 

це навчальний захід, під час якого слухачі, об’єднані у команди, вирішують 

певну професійну проблему в обмежений період часу. 

Цілі – можуть фактично сприяти інноваціям; лідери організації повинні дати 

чіткий сигнал, що інновації є необхідними, установлюючи амбітні цілі в 

різних галузях та створюючи вмотивовані команди для пошуку шляхів 

реалізації бачення організації/закладу загальної середньої освіти.  
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Додаток К 

Методи, методики, освітні технології (воркшоп, квест, хакатон, івент-

менеджмент, нетворкінг, брендинг, краудфандинг, фандрайзинг) у 

зарубіжній теорії освіти 

Додаток К.1 

Воркшоп 

Воркшоп (workshop) (термін К. Фопеля) – динамічне навчання, яке 

відбувається завдяки активній роботі учасників. Акцент переноситься на 

отримання динамічного знання; учасники самостійно визначають цілі 

навчання, поділяючи з викладачем відповідальність за власний навчальний 

процес. 

Воркшоп (workshop) – це інтенсивний навчальний захід, під час якого 

магістри навчаються завдяки власній активності, а теоретичні відомості – 

мінімалістичні і відіграють незначну роль. Воркшоп асоціюється з такими 

поняттями, як: активність, експеримент, ризик, зміни, демократичне 

прийняття рішень, самовираження, внутрішні зміни, позитивна взаємодія, що 

є складовими інноваційної культури керівника закладу загальної середньої 

освіти.  

Зростаючий розвиток науки, традиційні методи навчання вже не здатні 

задовольнити потреби здобувачів освітніх програм. У навчальній методиці 

воркшоп завдяки наявності ключових та оригінальних ситуацій дозволяє 

організувати процес навчання зручним для студентів. Оскільки середовище 

воркшопу складається з різноманітних навчальних інструментів та 

аксесуарів, які інколи виготовляли студенти чи викладачі, студенти 

долучаються до освітнього процесу, і в результаті навчання відбувається на 

високому рівні. З іншого боку, в останні роки було проведено чимало 

досліджень щодо важливості ролі навчальних матеріалів та засобів масової 

інформації у процесі викладання та навчання. З’ясовано, що необхідною 

умовою ефективного викладання є використання декількох засобів та 

ресурсів для полегшення навчання та навчальних досягнень у різних 
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академічних сферах. Одним із таких засобів є електронний контент, який 

змінює процес навчання та підвищує інтерес та мотивацію студентів до 

навчання, і, нарешті, це полегшує навчання та робить його цікавим 

(Mavinkurve & Patil, 2016). 

Фахівці, що використовують даний вид заходів в своїй роботі, 

вважають воркшоп методом навчання, який заснований на вивченні 

практичних аспектів будь-якого питання, тобто це певна майстерня, де 

професіонал ділиться власною думкою та досвідом, але також ініціює процес 

обміну думками з допомогою залучення учасників до обговорення 

проблематики (Ekpenyong et al., 2016). Практичне застосування такої форми 

навчання полягає в тому, що воркшоп зазвичай являє собою практичний 

семінар або тренінг, який може проходити як в формі лекції, практикуму, так 

і в формі круглого столу. 

Найчастіше воркшопом називають незвичайні креативні тренінги, 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу, розкриття певних здібностей та 

формування професійних умінь. Поширеними є такі заходи серед дизайнерів, 

художників, журналістів, акторів та інших представників творчих професій. 

Останнім часом користуються популярністю ігрові воркшопи, що 

дозволяють у невимушеній обстановці освоїти альтернативні розумові моделі 

та отримати навички, що дозволяють міркувати більш багатомірно, вільно та 

креативно (Setiawaty, 2015). 

Управління воркшопом потребує визнання цінності, яка орієнтується 

на якість освіти, продуктивність, точність, швидкість, задоволення 

зацікавлених сторін, а також розвиток науки і техніки. Для ефективного 

управління воркшопом потрібен творчий підхід в освітньому процесі, що 

покращує практичну майстерність студентів.  

Ефективне управління воркшопом та результативність роботи 

воркшопу здатні підвищити розширення можливостей освітніх ресурсів з 

метою розвитку конкурентоздатності випускника на ринку праці. Існування 

воркшопу можливе як місце для отримання знань та вмінь студента, що 
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підтримується індикатором воркшопу, який замінює його власну функцію та 

пов’язує з успіхом професійної освіти (Setiawaty, 2008; Setiawaty, 2015). 
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Додаток К.2 

Квест 

Квест (від англійського guest – «пошук») – це вид інноваційного 

навчання з елементами традиційного (проблемного), у якому 

використовуються методи стимулювання засобами дидактичної гри. 

Основна ідея квесту – розвиток навчально-пізнавальної активності в 

умовах, коли всі психічні процеси слухача, його увага, емоційно-вольова 

сфера готові до активного опрацювання навчального матеріалу. 

Спочатку назва «квест» використовувалася в назві комп’ютерних ігор, 

розроблених компанією Sierra On-Line: King’s Quest, Space Quest, Police 

Quest. Пізніше квестом почали називати активні екстремальні та 

інтелектуальні ігри.  

Використання квест-технологій у навчанні студентів пропонується для 

вирішення заданих завдань. Квест – це аматорське спортивне та 

інтелектуальне змагання, засноване на послідовному виконанні заздалегідь 

заданих команд. Квест – це термін, який набув популярності як весела нова 

розвага для дорослих та дітей. У найпростішому випадку квест буде 

вважатися набором цікавих завдань, виконання яких закінчується вагомим 

результатом у вигляді винагороди (ключ від кімнати, приз тощо). Вперше 

технологія веб-квестів була розроблена в університеті Сан-Дієго (США) в 

1995 році професорами-дослідниками Берні Доджем і Томом Марчем, щоб 

ефективно організувати використання студентського часу і зосередити свої 

зусилля на роботі з інформацією, а не на її пошуку (Dodge, 1995; March; 

Montuori, 2006; Levus & Sivets, 2019). 

Автором було виділено такі види завдань для веб-квестів: переказ, 

планування та проектування, самопізнання, компіляція, творче завдання, 

аналітична задача, детектив, головоломка, таємнича історія, досягнення 

консенсусу, оцінка, журналістське розслідування, переконання, наукові 

дослідження. 
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Квест-технологія допомагає студенту знайти необхідну інформацію, 

проаналізувати, організувати та структурувати її, розвивати пізнавальну 

діяльність та формувати його ключову компетентність. Квест – форма 

особистісно орієнтованого навчання, що характеризується активністю тих, 

хто навчається, особливо їх зацікавленістю новою інформацією, 

інтерактивністю з викладачем. Викладач розглядається не лише як джерело 

знань, а й як організатор процесу навчання (Dodge, 1995; March; Vanguri 

et al., 2004). 

Формат групового квесту відповідає командній роботі й вимагає 

консолідації, поєднання всіх можливих і необхідних ресурсів, потім злиття в 

одне знання, вміння, емоції, дії. Роботодавці в галузі освіти вказують на 

низький рівень комунікативних навичок фахівців, що є наслідком 

недостатньої уваги на їх розвиток у процесі навчання. Метою використання 

квесту в процесі навчання є: диверсифікація навчального процесу, 

підвищення активності пізнавальної діяльності, систематизація та 

узагальнення отриманих знань. Квест як метод навчання описується з кінця 

90-х років минулого століття багатьма експертами (WebQuests Explanation. 

Concept to Classroom Workshop: Webquests. Educational broodcasting 

Corporation). Однак, він здебільшого подається як допоміжний навчальний 

інструмент у закладах освіти (Seitkazya et al., 2016). 

Завдання веб-квесту вимагають від студентів використовувати 

отриманні знання, вміння та навички в нових умовах для здобуття нових 

компетентностей (Pritchard, 2009). Останні викладені особливості 

відображають також ідеї соціального конструктивізму. Далі веб-квест сприяє 

взаємодії між студентами (Dodge, 2007). Означене допомагає студентам 

вивести власні вміння на перший план, порівнюючи з їх однолітками 

(Hoover, 1996).  

Крім того, є такі переваги веб-квесту як навчального інструменту – це 

додаткова методика оцінювання, яка підкріплює натхнення тих, хто 

навчається, розвиває їх творчість (Halat, 2008) та покращує навички мислення 



658 
 

учнів (Dodge, 2007). До «навичок пошуку» слід додати, що веб-квест впливає 

на розвиток академічних здібностей (Vidoni & Maddux, 2002), навичок 

критичного мислення студентів (Brucklacher & Gimbert, 1999).  
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Додаток К.3 

Хакатон 

Хакатони (hackathons) – це контрольовані події, які зазвичай 

зосереджуються на розробці програмного забезпечення. Термін «хакатон» 

був введений розробниками програмного забезпечення у 1999 році (Briscoe & 

Mulligan, 2014) та поєднує терміни «хакерство» та «марафон» (Komssi et al., 

2015). Через короткий вік терміну та використання багатьох споріднених 

термінів існує багато визначень щодо його сутності та структури, засоби та 

методи використання (Raatikainen et al., 2013). Основна мета хакатону 

полягає в залученні відкритих інновацій, дозволяючи зовнішнім та 

міждисциплінарним експертам працювати один з одним, задля створення 

нового (Chesbrough, 2006). Хакатони можна розглядати як простий 

інструмент для залучення відкритих інновацій та співпраці, отримуючи 

зворотній зв'язок щодо проблем, які потребують вирішення. Далі, Дж. 

Бріское та К. Маліган констатують, що найбільший потенціал і цінність 

хакатонів полягає в наданні можливості людям зустрічатися та 

співпрацювати для створення нових зв’язків у середньо- та довгостроковій 

перспективі (Briscoe & Mulligan, 2014, с. 11). Усі форми хакатонів включають 

різноманітні зацікавлені сторони, починаючи від освітніх установ, науково-

дослідних організацій, урядових відомств та міст до культурних установ та 

інших некомерційних організацій (Briscoe & Mulligan, 2014, с. 1–13). 

Хакатони можна розділити на кілька категорій, зберігаючи цілі, структуру та 

загальну тему хакатонів, зокрема, громадянські хакафони (Johnson & 

Robinson, 2014), промислові хакафони (Raatikainen et al., 2013), освітні 

хакафони (Nandi & Mandernach, 2016; Decker et al., 2015) та культурні 

хакафони (Briscoe & Hon, 2014). 

Зупинимося на розкритті ідей Пораса щодо виокремлення 

особливостей досліджуваної технології. Автор вважає, що заходи спільного 

навчання мають різні розміри, форми та назви. Загалом ці події називаємо 

хакатонами, але існує різниця за різними назвами. Автор вказує, що метою 
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представленого ним дослідження є вивчення різних підходів до 

впровадження хакатонів та їх результатів для різних зацікавлених сторін в 

контексті освіти, яке базується на реальних експериментах та 

спостереженнях від подій хакатону з початку 2000-х до сьогодення. 

Сьогодні, ці інтенсивні події або змагання, орієнтовані на співпрацю, часто 

називають хакафонами або хаками, але їх можна назвати інакше, як кодові 

табори, інноваційні табори, дні розробників, завантажувальні табори тощо. 

Ці назви представляють різні значення. Більшість термінів виникли в кінці 

1990-х або на початку 2000-х. У цій роботі ми використовуємо різні назви, як 

вони використовувалися в оригінальних значеннях; однак, все можна 

згрупувати під загальним терміном «хакатон» (hackathon). Вивчаючи 

результати навчання цих різних типів подій, ми також створили траєкторію 

того, як події розвивались у часі та чи впливає ця еволюція на те, як хакатони 

можуть бути використані в освіті (Porras et al., 2018). 

Ураховуючи переваги, професіонали-викладачі проводять спільні 

соціальні навчальні заходи, такі як «хакафони», «дні злому», або 

«кодування» або «табори розробок», щоб сприяти формуванню навичок 

навчання двадцять першого століття, які мають на меті створити корисні 

продукти чи програмне забезпечення шляхом сприяння творчості та 

інновацій на основі команд (Chounta et al., 2017). 

В іншому дослідженні було розглянуто аспекти застосування хакатону 

та показано, що ці події допомагають студентам в стислі терміни сформувати 

процес розвитку, що дозволяє їм відточувати навички вирішення проблем, 

управління проєктами та визначення пріоритетів, залишаючись при цьому 

веселими, захопленими та отримувати цікавий досвід (Nandi & 

Mandernach, 2016). 

Безперечно, хакатони можна розглядати з двух позицій: як ті, що 

покращують освіту та ті, що слугуюють навчальним засобом. Хакатони 

можна використовувати для інновацій та розробки нових методів навчання, 

що підтримують більший набір зацікавлених сторін та учасників, ніж 
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регулярні засоби навчання (Briscoe & Mulligan, 2014). Хакафони як засоби 

навчання – в більшості випадків їх називають таборами коду – пропонують 

студентам нові способи вивчення конкретних технологій або методів за 

короткий проміжок часу через практику (Briscoe & Mulligan, 2014). Кожен 

хакатон має різні цілі, які впливають на вживану назву. У освітніх хакатонах 

мета – навчити, а не створювати цілком функціональне вирішення проблеми.  

Хакатони можуть бути віддаленими (за допомогою мережевих 

комунікацій та взаємодій), але найчастіше вони проводяться очно 

(припускаючи безпосередню міжособистісну взаємодію учасників та 

надаючи їм можливість проявити себе в тісному контакті з колегами). 

Хакатони являють собою сучасне і технологічне організаційне рішення, що 

дозволяє зібрати на одному освітньому майданчику рівноправну взаємодію 

різновікових учнів та педагогів.  

Хакатон надає своїм учасникам унікальні можливості проявити себе та 

власні навчальні досягнення і здібності у вільних, психологічно комфортних 

умовах разом з такими людьми, з якими вони ніколи не перетнулися б 

безпосередньо у звичайних організаційних форматах. Завдяки цьому 

хакатони допомагають формувати мережі талановитих та активних людей на 

основі продуктивної навчальної колаборації в творчому процесі. 
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Додаток К.4 

Івент-менеджмент 

Івент-менеджмент «event-management» (фокус на «події») 

перекладається з англійської як управління подією. Є одним із найістотніших 

інструментів PR-кампаній, спрямованих на отримання довготривалого 

ефекту у формуванні іміджу закладу загальної середньої освіти, його впливу 

на інтереси громади та освітні потреби.  

Дослідження, проведені Гаррісом та Яго констатують, що більшість 

предметів освітніх програм мають фокус на «події» (event management) 

(Harris & Jago, 1999). Макдональд і Макдональд розробили модель для 

досвіду навчання, а потім застосували в системі івент-менеджменту (event 

management) в північноамериканському університеті (McDonald & McDonald, 

2000). Модель була розроблена шляхом поєднання гуманістичної методології 

та експериментального підходу до освіти, щоб реалізувати те, що вони 

створили як гуманістичне експериментальне виховання. Як зазначають 

Макдональд і Макдональд, модель була розроблена для фестивалів, освітян і 

менеджерів з метою використання для розробки та вдосконалення 

університетських курсів та професійних навчальних програм. Дослідження 

було відображенням та оцінкою гуманістичної експериментальної моделі 

освіти, яка давала студентам можливість дізнатися про процеси івент-

менеджменту (event management) за допомогою теоретичних та прикладних 

вправ (McDonald & McDonald, 2000, с. 6). 

У своєму дослідженні Гец акцентує, що івент-менеджмент (event 

management) – це повний комплекс заходів зі створення корпоративних і 

масових подій. Причому, якщо перші спрямовані в основному на зміцнення 

внутрішньокорпоративного духу, то другі надають потужну підтримку 

рекламним і PR-кампаній. У цілому завдання івент-менеджменту (event 

management) – зробити з банального заходу справжню подію, яку будуть 

згадувати і після її закінчення (Getz, 2002). 
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Додаток К.5 

Нетворкінг 

Нетворкінг (networking) – освітня мережа з метою підвищення 

ефективності освітнього процесу. Незважаючи на це, було декілька причин 

впровадити означену технологію у процес викладання та навчання. Одна з 

них, звичайно, соціальні мережі, які набувають популярності завдяки 

швидкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що принесло 

зміни в різні педагогічні, технологічні програми та процеси. Уданий час 

соціальні мережі швидко приймаються мільйонами користувачів, більшість з 

яких є студентами з великою кількістю цілей (Lenhart & Madden, 2007; 

Selwyn, 2007). Крім того, дослідження показали, що інструменти соціальних 

мереж підтримують навчальну діяльність, роблячи можливою взаємодію, 

співпрацю, активну участь, обмін інформацією та ресурсами та критичне 

мислення (Ajjan & Hartshorne, 2008). Отже, використання соціальних мереж у 

викладацьких та навчальних контекстах може розглядатися як потенційно 

потужна ідея лише тому, що студенти витрачають багато часу на онлайн-

мережі (Ashraf, 2012). 

Соціальні мережі налаштовані на ідеї того, як люди знають, повинні 

знати та взаємодіяти один з одним. Це дає людям можливість ділитися, 

роблячи світ більш відкритим і зв’язаним (Turban et al., 2010). Сьогодні 

нетворкінг має життєво важливий вплив на наше життя, оскільки 

забезпечується допомага у будь-якій галузі життя, зокрема, у політичній, 

економічній та освітній.  

Однак, нетворкінг існує на веб-сайтах Інтернету, де мільйони людей 

діляться інтересами з певних дисциплін і роблять доступними для членів цих 

мереж різні спільні файли, фотографії та відео, створюють блоги та 

надсилають повідомлення, ведуть розмови в режимі реального часу. Означені 

мережі характеризуються як соціальні, оскільки вони дозволяють 

спілкуванню з друзями та колегами вивчати та зміцнювати зв’язки між 

членами мереж у просторі Інтернету. Найвідомішими у світі соціальними 
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мережами є Facebook (Facebook.com) та Twitter (Twitter.com) та MySpace 

(myspace.com) та інші. Електронні сервіси соціальних мереж, такі як MySpace 

і особливо Facebook, швидко завоювали популярність. Модель Інтернету як 

децентралізованої пошукової системи для пошуку інформації або 

спілкування з іншими стає застарілою (Ractham & Firpo, 2011). 
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Додаток К.6 

Брендинг 

Дженніфер Холлоуей зазначає, що особистий бренд складається з 

цінностей, драйверів, репутації, поведінки, навичок та іміджу; в основному 

все, що ми робимо, впливає на наш особистий бренд – селфбрендинг (self-

branding), включаючи: те, як ми розмовляємо, гуляємо та одягаємось, наша 

освіта та клас, спосіб домовлятися та виконувати власні зобов’язання; через 

наші обіцянки (Holloway, 2013). 

Отже, брендинг у вищій школі був визначений як важлива галузь 

майбутньої теорії та практики бренду (Melewar & Nguyen, 2014). Виникає все 

більша кількість досліджень з означеного питання. Наприклад, як зазначають 

К. Чаплео та П. Кларк комітет з брендингу використовувався для сприяння 

процесу брендингу університету (Chapleo & Clark, 2016). 

Концепція селфбрендингу (self-branding) також тісно пов’язана, але 

відрізняється від концепції брендингу роботодавців (Saleem & Iglesias, 2016). 

Селфбрендинг (self-branding) важливий, оскільки надто часто зусилля щодо 

створення бренду обмежуються лише рішеннями, що швидко 

виправляються – переробка логотипу та привабливих гасел (Whisman, 2009). 

Проте проєктування видимих елементів, таких як логотипи, лозунги та 

кольори є лише частиною успішного створення бренду. 
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Додаток К.7 

Краудфандинг 

Краудфандинг (сrowdfunding) (Crowdfunding – з англ. Crowd – 

«громада», funding – «фінансування») передбачає особу чи організацію, яка 

пропонує ідеї чи проєкти, що фінансуються, та «натовп» людей (сrowd), які 

надають порівняно невеликі грошові пожертви на підтримку ідей. Збір 

коштів та взаємодія прихильників за допомогою платформи краудфандингу 

на зразок швидкого старту (kickstarter) або розпочни гарну справу 

(startSomeGood), яка об'єднує ініціатора проєкту та його прихильників. 

Враховуючи суспільний інтерес та потенційну користь для національної 

економіки, останнім часом краудфандинг (crowdfunding) привернув увагу 

політиків (Chasan, 2012). Наприклад, більшіть проєктів, що фінансувалися за 

2012 рік на швидкому старті (kickstarter), перетворилися на підприємницькі 

фірми, що працюють в даний час (Mollick, 2012).  

Незважаючи на те, що краудфандинг став життєздатною і популярною 

моделлю фінансування нових підприємств, опубліковано невеликі 

рецензовані дослідження з означеної теми, (Schwienbacher & Larralde, 2010) 

та зосереджено увагу на ролі прихильників краудфандингу (Stephen & 

Arul, 2017). 

Краудфандинг визначається як відкритий доступ, який по суті 

забезпечується через Інтернет, для надання фінансових ресурсів у формі 

пожертвування або обміну на якусь форму винагороди та виборчих прав з 

метою підтримки ініціатив для конкретних цілей (Antonenko et al., 2014).  

Краудфандинг став альтернативним джерелом коштів для суб’єкта 

господарювання. Хоча видається, що такий спосіб залучення коштів є 

недавнім явищем, краудфандинг насправді має довгу історію в Америці і 

його можна простежити аж до 1700 року. Окрім того, що охоплює широкий 

спектр потенційних проєктів та основоположних цілей, краудфандинг 

відрізняється також від інших методів початкового фінансування, оскільки 



671 
 

взаємозв’язок між засновниками змінюється залежно від контексту та 

характеру фінансування (Belleflamme et al., 2012).  

В основному існує чотири різних види краудфандингу. Під час 

краудфандингу, що базується на пожертвах, натовп дарує гроші чи ресурси, 

оскільки вони від усієї душі бажають підтримати справу. Натовп жертвує 

гроші і не очікує нічого, окрім того, як нести додому задоволення від того, 

що зробили дещо на користь суспільної справи. При краудфандингу на 

основі винагороди особі, вноситься власний внесок у бізнес-пропозицію в 

обмін на – винагороду, як правило, продукт чи послугу, яку виробляє чи 

надає компанія. За рахунок краудфандингу, що базується на капіталі, члени 

натовпу стають частковими власниками компанії, яка збирає кошти. Отже, 

компанія продає частину або всі свої акції членам натовпу. Борговий 

краудфандинг – це ще один вид краудфандингу, де компанія, яка збирає 

гроші, не продає акції, проте збір грошей трактується як борг перед 

натовпом. Особи, які позичають гроші, отримують юридичні зобов’язання 

компанії щодо повернення позики через певні проміжки часу та за певною 

процентною ставкою. 
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Додаток К.8 

Фандрайзинг 

Концепція фандрайзингу (fundraising) добре відома у США, в Європі є 

менше традицій цієї сфери в її економічній та управлінській сферах (Gilsbach, 

2016; Chan; Pérez-Esparrells & Torre, 2012). Фандрайзинг закладу освіти 

можна визначити як пошук приватного благодійного інвестора, осіб або 

організацій, які хочуть поділитися цілями та результатами організації за 

рахунок фінансових внесків. Це додатковий потік доходу для підтримки 

певної мети чи інституційного розвитку закладу освіти (тобто призначеного 

або невизначеного), який складається з подарунків, грантів і, поверненими 

грошовими виплатами як внески від заробітної плати персоналу та страхові 

виплати, сплачені донорами. Добровільні подарунки університету та його 

різноманітним установам (фондам), коледжам, школам, кафедрам, 

інститутам, організаціям випускників тощо повинно надаватися 

випускниками, фондами, корпораціями чи іншими організаціями, що мають 

власні цінності, цілі та працюють на результати діяльності університетів. 

З точки зору економічної теорії фандрайзинг являє собою систему 

взаємовідносин різних економічних суб’єктів, яка полягає в безоплатній 

передачі грошових коштів на користь некомерційних організацій, в нашому 

випадку – освітніх установ – ЗВО (Chan). Таким шляхом фандрайзери 

реалізують свої особисті економічні чи інші інтереси. Так, наприклад, для 

комерційної компанії фандрайзера поряд з ідеями щодо оптимізації 

оподаткування та зацікавленістю в підтримці ЗВО, який готує для неї 

майбутні кваліфіковані кадри, може бути присутнім звичайний рекламний 

момент, міркування престижу. 
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Додаток Л 

Методика «Ваш творчий потенціал» 

(Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. (2008). Психологія вищої школи: 

Практикум: навч. посіб. Київ: Каравела, 138–141.) 

 

Інструкція 

Шановний добродіє! До вашої уваги інструкція для заповнення анкети. 

 

Виберіть відповідь і позначте її: 

1. Чи можна, на Вашу думку, змінити світ на краще? 

а) так; 

б) ні, він і так є досконалим; 

в) так, у деяких аспектах. 

2. Чи думаєте Ви, що також можете брати участь у значному 

перетворенні світу? 

а) так, здебільшого; 

б) ні; 

в) так, в окремих випадках. 

3. Чи вважаєте Ви, що якась із Ваших ідей могла б привести до 

значного прогресу в тій сфері діяльності, в якій Ви будете працювати? 

а) так;  

б) так, за сприятливих обставин; 

в) лише певною мірою. 

4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому будете відігравати настільки 

важливу роль, що зможете щось принципово змінити? 

а) так, без сумніву; 

б) малоймовірно; 

в) можливо. 

5. Відважуючись розпочати яку-небудь справу, чи впевнені Ви у 

своєму успіху? 
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а) так; 

б) часто сумніваюсь; 

в) так, часто. 

6. Чи відчуваєте Ви потребу зайнятися проблемою, про яку абсолютно 

нічого не знаєте? 

а) так, невідоме приваблює мене; 

б) невідоме мене не приваблює; 

в) залежно від теми. 

7. Коли Вам трапляється займатися невідомою справою, чи відчуваєте 

потребу досягнути в ній досконалості? 

а) так; 

б) буду задоволений тим, що зумію досягнути; 

в) так, але тільки в тому випадку, коли це мені до вподоби. 

8. Якщо тема, яку Ви не знаєте, Вас зацікавить, чи відчуваєте Ви 

потребу вивчати її досконало? 

а) так; 

б) ні, тільки основні моменти; 

в) ні, тільки щоб задовольнити свою цікавість. 

9. Коли невдача: 

а) якийсь час дієте далі, не зважаючи на здоровий глузд; 

б) розумієте, що Ваше починання нездійсненне; 

в) робите далі свою справу, навіть коли причини невдачі здаються Вам 

неподоланими? 

10. Чи вважаєте Ви, що професію слід обирати залежно від: 

а) своїх можливостей і подальших перспектив для себе; 

б) стабільності, значущості, важливості професії, потреби в ній; 

в) привілеїв, які вона забезпечує? 

11. Подорожуючи, чи зможете Ви легко повторити маршрут, за яким 

уже раз проїхали: 

а) так; 
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б) ні, боюся заблукати; 

в) так, але тільки тоді, коли він привернув мою увагу і запам’ятався. 

12. Якщо Ви брали участь у розмові, чи зможете легко пригадати всі 

вислови? 

а) так, легко; 

б) часто забуваю частину з них; 

в) так, але лише ті, що мене зацікавили.  

13. Почувши слово іноземною мовою, чи зможете відтворити його без 

помилок по складах, хоч і не розумієте його значення? 

а) так; 

б) так, якщо це слово легко запам’ятати; 

в) повторите, але не зовсім правильно. 

14. У вільний час Ви віддаєте перевагу: 

а) побути наодинці, щоб поміркувати; 

б) уникаю самотності; 

в) мені байдуже – бути на самоті чи в компанії. 

15. Виконуючи роботу, Ви вважаєте її завершеною, якщо: 

а) вона доведена Вами до кінця, і все зроблено на відмінно; 

б) Ви більш-менш задоволені; 

в) Вам ще не все вдалося зробити до кінця. 

16. Коли Ви на самоті: 

а) любити помріяти про якість абстрактні речі; 

б) прагнете в будь-який спосіб знайти конкретну справу; 

в) іноді любите помріяти, іноді поміркувати над важливими для Вас 

питаннями. 

17. Коли якась ідея оволодіває Вами, то Ви будете думати про неї: 

а) незалежно від того, де і з ким перебуваєте; 

б) усамітнитеся і цілком зануритеся у роздуми; 

в) тільки там, не буде не занадто шумно. 

18. Коли Ви відстоюєте певну ідею: 
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а) можете відмовитися від неї, якщо почуєте переконливі аргументи 

опонента; 

б) обстоюєте свою думку, незалежно від почутих аргументів; 

в) змінюєте думку, якщо натрапляєте не сильний опір. 

 

Обробка й аналіз результатів 

Підрахуйте бали за такою шкалою: «а» – 3 бали, «б» – 1 бал, «в» – 

2 бали.  

Питання 1, 6, 7 і 8 визначають межі Вашої допитливості, 2,3,4,15 – віру 

в себе, 10 – честолюбство, 12 і 13 – слухову пам'ять, 11 – зорову пам’ять, 14 – 

прагнення бути незалежним, 16 і18 – здатність до абстрагування, 17 – ступінь 

зосередженості. Ці здібності становлять основні якості творчої особистості, а 

загальна сума балів показує рівень Вашого творчого потенціалу: 

49 і більше, Ви маєте значний творчий потенціал, який дає Вам змогу 

мати багатий вибір тем для творчості. Якщо Ви зумієте скористатися цими 

здібностями і втілити їх у справу, то Вам стануть доступними всі види 

творчості. 

48 – 24 бали. У Вас наявний середній творчий потенціал. Ви володієте 

частиною якостей, які дають вам можливість займатися творчістю, але Вам 

заважають буденні проблеми. Однак не настільки, щоб Ви не могли себе 

виявити як творча особистість, якщо справді, цього забажаєте. Для Вас 

корисно знати, яких саме якостей Вам бракує, щоб спробувати набути їх. 

23 і менше балів. Ваш творчий потенціал, на жаль, слабо виражений. 

Ви недооцінюєте власні можливості. Брак віри у власні сили змушує Вас 

думати, що Вам не дано творити. Усвідомте ці свої слабкості і спробуйте їх 

подолати. Торуйте всі шляхи, що ведуть до творчості. 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток М 

Методика вивчення ціннісних орієнтацій, модифікована 

О. В. Хаяйнен 

(Бугерко Я. М. (2009). Психологічна динаміка розгортання рефлексивних 

процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі (дис. … канд. псих. 

наук: 19.00.07). Одеса, 252–253) 

Сутність модифікації О. Хаяйнен полягає у вияві не лише наявності у 

магістрантів – майбутніх керівників ЗЗСО – певних інструментальних і 

термінальних цінностей, а, головне, у їх рефлексивному співвідношенні, що 

дозволяє отримати інформацію про результати усвідомленості вибору цих 

цінностей. 

Стимульним матеріалом служать два списки із 18 цінностей – 

термінальних і інструментальних. Магістрантам необхідно ранжувати 

виділені  цінності за власними критеріями. При обробці матеріалу за основу 

беруться 7 перших виборів магістрантів за обома типами цінностей, потім 

проводиться їх зіставлення, і виводиться якісний показник відповідності 

термінальних та інструментальних цінностей. 

Перша інструкція для обстежуваних 

Шановний добродію! 

Перед Вами список, що містить деякі позитивні риси, які виявляються 

у поведінці людей. Виберіть ту із них, яку Ви вважаєте найбільш цінною і 

поставте в дужках зліва від неї цифру 1. Потім виберіть наступну рису за 

значущістю і позначте цифрою 2, і так далі. Найменш важлива риса отримає 

номер 18. 

Бланк для відповідей 

Прізвище, ім’я, по-батькові_________________________________ 

Вік _________ Стать _________ Дата проведення _____________ 

[ ] АКУРАТНІСТЬ (ОХАЙНІСТЬ) 

[ ] ВИХОВАНІСТЬ 

[ ] ВИСОКІ ЗАПИТИ 



680 
 

[ ] ЖИТТЄРАДІСНІСТЬ 

[ ] СТАРАННІСТЬ 

[ ] НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

[ ] НЕПРИМИРЕННІСТЬ ДО НЕДОЛІКІВ В СОБІ ТА В ІНШИХ 

[ ] ОСВІЧЕНІСТЬ 

[ ] ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

[ ] РАЦІОНАЛІЗМ  

 [ ] САМОКОНТРОЛЬ 

[ ] СМІЛИВІСТЬ В ОБСТОЮВАННІ СВОЄЇ ДУМКИ I ПОГЛЯДІВ 

[ ] ТВЕРДА ВОЛЯ 

[ ] ТЕРПИМІСТЬ 

[ ] ЧЕСНІСТЬ 

[ ] ЧУЙНІСТЬ 

[ ] ШИРОТА ПОГЛЯДІВ 

[ ] ЕФЕКТИВНІСТЬ У СПРАВАХ 

Друга інструкція для обстежуваних 

Шановний добродію! 

Перед Вами список, що містить певні цілі, до яких можуть прагнути 

особи. Виберіть із них найбільш значущу, на ваш погляд, мету і в дужках, 

зліва від неї, поставте цифру 1. Потім виберіть наступну за значущістю мету, 

і позначте цифрою 2 і так далі. Найменше важлива мета отримає номер 18. 

Бланк для відповідей 

Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________ 

Вік _________ Стать _________ Дата проведення _____________ 

[ ] АКТИВНЕ ДІЯЛЬНЕ ЖИТТЯ 

[ ] ЖИТТЄВА МУДРІСТЬ 

[ ] ЗДОРОВ'Я 

[ ] ЦІКАВА РОБОТА 

[ ] КРАСА ПРИРОДИ І МИСТЕЦТВА 

[ ] ЛЮБОВ 
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[ ] МАТЕРІАЛЬНО ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЖИТТЯ 

[ ] НАЯВНІСТЬ ДОБРИХ І ВІРНИХ ДРУЗІВ 

[ ] СУСПІЛЬНЕ ВИЗНАННЯ 

[ ] ПІЗНАННЯ 

[ ] ПРОДУКТИВНЕ ЖИТТЯ 

[ ] РОЗВИТОК 

[ ] РОЗВАГИ 

[ ] СВОБОДА 

[ ] ЩАСЛИВЕ СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ 

[ ] ЩАСТЯ ІНШИХ 

[ ] ТВОРЧІСТЬ 

[ ] УПЕВНЕНІСТЬ В СОБІ. 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Н 

Методика діагностики рівня сформованості рефлексії 

за О. В. Карповим 

(Бугерко Я. М. (2009). Психологічна динаміка розгортання рефлексивних 

процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі (дис. … канд. псих. 

наук 19.00.07). Одеса, 223–225). 

Інструкція 

Шановний добродію! 

Просимо дати відповіді на твердження опитувальника. У бланку 

відповідей, навпроти номера питання напишіть, будь ласка, цифру, 

відповідну варіанту Вашої відповіді:  

1. абсолютно невірно;  

2. невірно;  

3. скоріше так;  

4. не знаю;  

5. скоріше вірно; 

6. вірно;  

7. абсолютно вірно.  

 

1) Коли я прочитаю цікаву книгу, потім завжди довго думаю про неї, 

хочеться її з ким-небудь обговорити. 

2) Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу 

відповісти перше, що спало мені на думку.  

3) Перш, ніж зняти трубку телефону, щоб зателефонувати у справі, я 

зазвичай подумки планую майбутню розмову.  

4) Допустивши певну недоречність, я довго потім не можуть 

відволіктися від думок про неї.  

5) Коли я розмірковую над чимось, або розмовляю з іншою людиною, 

мені буває цікаво раптом згадати, що послужило початком ланцюжка думок.  

6) Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про 

майбутні труднощі.  
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7) Головне для мене – уявити кінцеву мету власної діяльності, а деталі 

мають другорядне значення.  

8) Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось не задоволений мною.  

9) Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

10) Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи.  

11) Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав план.  

12) Я вважаю за краще діяти, а не розмірковувати над причинами 

власних невдач.  

13) Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки.  

14) Як правило, щось задумав, я покручував в голові власні задуми, 

уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти.  

15) Я турбуюся про власне майбутнє.  

16) Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою думкою.  

17) Часом я приймаю необдумані рішення.  

18) Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

наводячи все нові й нові аргументи на захист власної точки зору.  

19) Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто винен, 

я в першу чергу, починаю з себе.  

20) Перш, ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно 

обміркувати і зважити.  

21) У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу 

передбачити, якої поведінки від мене чекають оточуючі.  

22) Буває, що обмірковуючи розмову з іншою людиною, я подумки 

веду з нею діалог.  

23) Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття 

викликають у інших людей мої слова і вчинки.  

24) Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково 

подумаю, якими словами це краще зробити, щоб її не образити.  
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25) Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами.  

26) Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винним.  

27) Рідко буває так, що я шкодую про сказане.  

Обробка: Підсумуйте проставлені бали з питань №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 

11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, і додайте суму інверсованих балів.  

Бали за шкалами 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27 необхідно 

інверсувати. 

Проставлений бал 7 6 5 4 3 2 1 

Інверсований бал  1 2 3 4 5 6 7 

Рівні сформованості рефлексії визначаються за такою шкалою:  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

бали До 

99 

100 101-

107 

108-

113 

114-

122 

123-

130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

157-

171 

172 і 

вище 

рівні 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток П 

Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості  

(за Н. Фетіскіним та ін.) 

(Подоляк, Л. Г., Юрченко, В. І. (2008). Психологія вищої школи: практикум: 

павч. посіб. Київ: Каравела, 165–166) 

За допомогою використання методики виявляються особисті, 

професійні та соціально-психологічні орієнтації і переваги тих, хто бере 

участь у опитуванні.  

Інструкція 

Шановний добродію!  

Нижче пропонується 16 цінностей. Оцініть для себе значущість кожної 

з них у балах за такою шкалою: 10 (неважливо), 20, 30, 40….100 (дуже 

важливо): 

1. Цікава робота, що приносить Вам задоволення. 

2. Високооплачувана робота. 

3. Вдале одруження або заміжжя. 

4. Знайомство з новими людьми, соціальні заходи. 

5. Залучення до суспільної діяльності. 

6. Ваше віросповідання. 

7. Спортивні вправи. 

8. Інтелектуальний розвиток. 

9. Кар’єра. 

10. Красиві автомобілі, будинок, одяг тощо. 

11. Час у колі родини. 

12. Кілька близьких друзів. 

13. Робота на добровільних умовах у некомерційних організаціях. 

14. Медитація, міркування, молитви і т. ін. 

15. Здорова збалансована дієта. 

16. Читання навчальної літератури, перегляд освітніх передач, 

самовдосконалення тощо. 
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Обробка й аналіз результатів 

Розподіліть бали відповідно до таблиці П.1 (цифри в розділах – номери 

відповідних цінностей). 

Таблиця П.1.  

Оцінка значущості соціальних цінностей особистості 

П
р
о
ф

ес
ій

н
і 

Ф
ін

ан
со

в
і 

С
ім

ей
н

і 

С
о
ц

іа
л
ьн

і 

С
у
сп

іл
ьн

і 

Д
у
х
о
в
н

і 

Ф
із

и
ч
н

і 

Ін
те

л
ек

ту
ал

ь
н

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Разом 

балів: 

Разом 

балів: 
Разом 

балів: 
Разом 

балів: 
Разом 

балів: 
Разом 

балів: 
Разом 

балів: 
Разом 

балів: 

 

Чим більша підсумкова кількість балів у кожному розділі, тим більшу 

значущість становить для Вас цей вид цінностей. Важливо також те, чим 

ближче одне до одного значення у всіх восьми розділах, тим більш 

різнобічною Ви є особистістю. 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Р 

Aнкeтa «Упpaвлiнcькa кoмпeтeнтнicть кepiвникa» 

(адаптовано за Загороднім С.П.) 

(Загородній С. П. (2017). Розвиток у керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів інноваційної компетентності у системі післядипломної освіти 

(дис. … канд пед наук: 13.00.04). Вінниця.) 

Інструкція 

Aнкeтa (див. табл. Р.1) дoзвoляє визнaчити ocнoвнi упpaвлiнcькi 

здiбнocтi майбутнього кepiвникa ЗЗСО і piвeнь йoгo пpoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi. 

Кepiвники oцiнюютьcя експертами зa 5-бaльнoю шкaлoю (дe 1 – 

мiнiмaльнa виpaжeнicть якocтi, 5 – мaкcимaльнa), дaлi пiдpaxoвуєтьcя 

cepeднiй бaл гpупoвoї експертизи. 

Таблиця Р.1  

Перелік управлінських умінь і здібностей 

№ Управлінські умiння, здiбнocтi Oцiнкa 

експерта 

1.  Cтуpбoвaнicть cтaнoм ocвiти, пpaгнeння вдocкoнaлити poбoту 

закладу загальної середньої освіти, cиcтeму нaвчaння i виxoвaння 
 

2.  Умiння зaцiкaвити, opгaнiзувaти персонал, нaлaгoдити cпiвпpaцю  

3.  Кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнicть (увaжнe cтaвлeння дo пiдлeглиx, 

здaтнicть нaлaгoджувaти кoнтaкти з дiтьми, кoлeгaми тa вищим 

кepiвництвoм, умiння виpiшувaти кoнфлiкти у кoлeктивi тa iн.) 

 

4.  Здaтнicть швидкo oцiнювaти cитуaцiю i пpиймaти eфeктивнi 

упpaвлiнcькi piшeння 
 

5.  Умiння здiйcнювaти кoнтpoль зa викoнaнням пpийнятиx piшeнь  

6.  Дaлeкoгляднicть, opiєнтaцiя нa пepcпeктиву, вмiння пiдтpимувaти 

iннoвaцiї, здaтнicть пpoгнoзувaти нacлiдки дiй 
 

7.  Цiлecпpямoвaнicть, нaпoлeгливicть, гoтoвнicть дoклaдaти зуcилля 

зaдля бaжaниx дocягнeнь у poбoтi 
 

8.  Вмiння плaнувaти й opгaнiзoвувaти влacну poбoту  

9.  Caмoкpитичність, opiєнтaцiя нa пpoфeciйнe зpocтaння, 

caмoвдocкoнaлeння 
 

10.  Кopиcтуєтьcя пoвaгoю тa aвтopитeтoм у кoлeктивi  

 

Формується зведена відомість експертної оцінки (див. табл. Р.2) 
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Таблиця Р.2  

Зведена відомість експертної оцінки 

№ Управлінські умiння та здiбнocтi Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 £ 

1.  Cтуpбoвaнicть cтaнoм ocвiти, пpaгнeння 

вдocкoнaлити poбoту закладу загальної 

середньої освіти, cиcтeму нaвчaння i виxoвaння 

      

2.  Умiння зaцiкaвити, opгaнiзувaти персонал, 

нaлaгoдити cпiвпpaцю 
      

3.  Кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнicть (увaжнe 

cтaвлeння дo пiдлeглиx, здaтнicть 

нaлaгoджувaти кoнтaкти з дiтьми, кoлeгaми тa 

вищим кepiвництвoм, умiння виpiшувaти 

кoнфлiкти у кoлeктивi тa iн.) 

      

4.  Здaтнicть швидкo oцiнювaти cитуaцiю i 

пpиймaти eфeктивнi упpaвлiнcькi piшeння 
      

5.  Умiння здiйcнювaти кoнтpoль зa викoнaнням 

пpийнятиx piшeнь 
      

6.  Дaлeкoгляднicть, opiєнтaцiя нa пepcпeктиву, 

вмiння пiдтpимувaти iннoвaцiї, здaтнicть 

пpoгнoзувaти нacлiдки дiй 

      

7.  Цiлecпpямoвaнicть, нaпoлeгливicть, гoтoвнicть 

дoклaдaти зуcилля зaдля бaжaниx дocягнeнь у 

poбoтi 

      

8.  Вмiння плaнувaти й opгaнiзoвувaти влacну 

poбoту 
      

9.  Caмoкpитичність, opiєнтaцiя нa пpoфeciйнe 

зpocтaння, caмoвдocкoнaлeння 
      

10.  Кopиcтуєтьcя пoвaгoю тa aвтopитeтoм у 

кoлeктивi 
      

 

Умовні позначення Еn – експерт 1, 2, … 

      ᾱ – середня оцінка 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток С 

Дiaгнocтичнa дiлoвa гpa «Iннoвaцiї в opгaнiзaцiї» 

Poбoтa в кoмaндi нaд cтвopeнням пpoєкту тa влacнe кoлeктивнi пpoєкти 

iннoвaцiйниx пepeтвopeнь oцiнюютьcя cпeцiaльнo пiдiбpaними eкcпepтaми зa 

poзpoблeними зaздaлeгiдь пoкaзникaми: 

 твopчий пiдxiд тa opигiнaльнicть пpoєкту; 

 кoмпeтeнтнicть у питaнняx opгaнiзaцiї; 

 дeмoкpaтичнicть piшeнь; 

 гумaнicтичпicть iдeй; 

 дiєздaтнicть cтвopeнoгo пpoєкту. 

Нижчe нaвeдeнo opiєнтoвний зpaзoк зaвдaння для пpoвeдeння дiлoвoї 

гpи (нa мaтepiaлi ocвiтнix opгaнiзaцiй). 

Зaвдaння «Пpoєкт iннoвaцiйнoгo зaклaду загальної середньої освіти» 

(для пpoвeдeння дiaгнocтичнoї дiлoвoї гpи «Iннoвaцiї в opгaнiзaцiї») 

Iнcтpукцiя. 

Шaнoвний дpужe! 

Пpoпoнуємo Вaм взяти учacть у кoнкуpci нa кpaщий пpoєкт 

iннoвaцiйнoгo зaклaду загальної середньої освіти. Вaшi iдeї будуть уpaxoвaнi 

пpи впpoвaджeннi iннoвaцiй в зaклaдax ocвiти тa пpи пepeпiдгoтoвцi 

кepiвникiв ocвiтнix opгaнiзaцiй, щo у цiлoму cпpиятимe oнoвлeнню i 

peфopмувaнню cиcтeми загальної середньої ocвiти. Cпpoбуйтe твopчo пiдiйти 

дo виpiшeння зaпpoпoнoвaнoгo Вaм зaвдaння. 

Пpи cтвopeннi пpoєкту бaжaнo дoтpимувaтиcя такої пocлiдoвнocтi. 

 Cфopмулювaти гoлoвну мету Вaшoї opгaнiзaцiї, закладу освіти 

poзкpити її фiлocoфiю i ocнoвнi цiннocтi. 

 Пpeдcтaвити пepeлiк гoлoвниx iннoвaцiйниx iдeй, якi Ви прагнути 

втiлити. 
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 Пoкaзaти нa cxeмi cтpуктуpу Вaшoгo зaклaду освіти (кepiвництвo, 

пiдpoздiли, xтo зa щo вiдпoвiдaє, кoгo нaвчaє, фiлiї, зв’язки з вищими 

iнcтaнцiями тa гpoмaдcькicтю). 

 Cтвopити лoгoтип (гepб) нoвoгo зaклaду освіти, який би вiдoбpaжaв 

ключoвий зaдум пpoєкту тощо. 

Дякуємо за співпрацю! 

У цiлoму кoмплeкcнe дocлiджeння дoзвoляє дaти дифepeнцiйoвaну 

oцiнку тим, хто бере участь у грі «Інновації в організації». Дaнi oб’єктивнoгo 

oцiнювaння у пoдaльшoму зicтaвляютьcя з peзультaтaми caмooцiнoк, щo дaє 

змoгу poбити пpипущeння пpo peфлeкcивнi вмiння тих, хто бере участь у 

такому дocлiдженні. 
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Додаток Т 

Вправа «Чабан і отара» 

(Гандапас, Р. (2019). Харизма лидера. Москва) 

Вправа «Чабан та отара» вимагає від учасників аналізу наслідків 

керування Чабаном (керівником) отарою (колективом) з різних позицій, а 

саме: коли чабан попереду та, коли чабан позаду.  

Хід виконання вправи: 

Етап перший:  

Історична довідка та головне питання: «В якому стаді молока та вовни 

буде більше?».  

Етап другий:  

Аудиторія поділяється на чотири команди, які під час дискусій 

виділяють наслідки взаємодії відповідно до таких умов:  

1) Група «А» аналізує позитивні наслідки взаємодії чабана (керівника) 

та отари (колективу) з позиції «чабан попереду»;  

2) Група «Б» аналізує негативні наслідки взаємодії чабана (керівника) 

та отари (колективу) з позиції «чабан попереду»;  

3) Група «В» аналізує позитивні наслідки взаємодії чабана(керівника) 

та отари (колективу) з позиції «чабан позаду»;  

4) Група «Г» аналізує негативні наслідки взаємодії чабана (керівника) 

та отари (колективу) з позиції «чабан позаду».  

Етап третій:  

Презентація відповідей усіх команд. Команди представляють основні 

наслідки (позитивні та негативні) взаємодії чабана (керівника) та отари 

(колективу) з різних позицій.  

Етап четвертий:  

Уточнення відповідей команд за допомогою запитань від ведучих та 

інших команд.  

Етап п’ятий:  
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Побудова діаграм, які розкривають типи слухачів за такими 

критеріями:  

− вкладає в розвиток та прибуток організації;  

− виявляє відповідальність та ініціативність;  

− забезпечує контроль та делегування повноважень.  

Етап шостий:  

Рефлексія учасників. Кожен з учасників по черзі відповідає на 

запитання: Що нового він дізнався сьогодні у процесі реалізації вправи? 

Який з розглянутих стилів взаємодії притаманний йому та чи є бажання його 

змінити, якщо так , то як саме (якщо є бажання)?  

P.S. Вправу «Чабан та отара» можливо виконувати, якщо розділити 

умови виконання: аналіз наслідків взаємодії тільки чабана та отари, а потім 

викладача та слухачів. 
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Додаток У 

Оцінка лідерських якостей (за Ю. Пачковським) 

(Пачковський, Ю. Ф. (2007). Психологія підприємництва: навч. 

посібник. Київ: Каравела) 

Інструкція 

Шановний добродію! 

Уважно прочитайте наведені нижче якості і зробіть свій вибір (див. 

табл. У.1). Цифра 9 позначає високий ступінь прояву якості, цифра 1 – 

найнижчий. 

Таблиця У.1 
Якості лідера Ступінь прояву якості 

Високий Низький 

1. Дотримання норм моралі 987654321 

2. Швидкість і гнучкість розуму 987654321 

3. Уміння розуміти інших 987654321 

4. Уміння ризикувати 987654321 

5. Уміння брати відповідальність 987654321 

6. Впевненість у власних силах 987654321 

7. Ерудованість 987654321 

8. Вірність слову 987654321 

9. Уміння організувати справу 987654321 

10. Ініціативність 987654321 

11. Емоційна стійкість 987654321 

12. Адекватність самооцінки 987654321 

13. Творчий підхід до справи 987654321 

14. Дисциплінованість 987654321 

15. Гуманізм 987654321 

16. Допитливість 987654321 

17. Прагнення допомагати людям 987654321 

18. Наполегливість 987654321 

19. Культура поведінки 987654321 

20. Енергійність 987654321 

21. Підприємливість 987654321 

Обробка й аналіз результатів 

1. Здійснити самооцінку за кожною якістю та з’єднати всі цифри суцільною 

лінією. 

2. Здійснити взаємооцінку чи експертну оцінку. З’єднати отриманні оцінки 

суцільною лінією іншого кольору. 

3. Проаналізувати отримані графіки і зробити висновки. 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Ф 

Методика «Особистісна готовність до змін» 

(методика PCRS: Personal change readiness survey) автори: канадські вчені 

А. Ролнік, С. Хезер, М. Голд і К. Халл (A. Rolnic, S. Heather, M. Gold, 

C. Hull). Переклад і первинна апробація даного варіанту методики PCRS 

були проведені Н. А. Бажановою і Г. Л. Бардієр (Никифоров, С. Г. (2010). 

Психология менеджмента: практикум (сс. 484–487). Санкт-Петербург: 

Речь, 2010). 

Методика «Особистісна готовність до змін» 

(методика PCRS: Personal change readiness survey) розроблена канадськими 

вченими Родніком, Хезер, Голдом і Халом. Переклад і первинна апробація 

даного варіанту методики PCRS були проведені Н. А. Бажановою і 

Г. Л. Бардієр (Психология менеджмента: практикум / под ред. 

проф. Г. С. Никифорова. СПб.: Речь, 2010. 484-487). 

Діагностичні складові: 

1. Пристрасність (passion) розуміється як енергійність, невтомність, 

підвищений життєвий тонус. 

2. Винахідливість (resourcefulness) розглядається як вміння знаходити 

виходи зі складних ситуацій, звертатися до нових джерел для вирішення 

нових проблем. 

3. Оптимізм (optimism) – це великі надії, віра в успіх, небажання 

орієнтуватися на гірший розвиток подій, прагнення фіксуватися не на 

проблемах, а на можливостях їх вирішення. 

4. Сміливість, підприємливість (adventurousness) трактується як 

прагнення до нового, невідомого, відмова від випробуваного і надійного. 

5. Адаптивність (adaptability) передбачає вміння змінювати власні 

плани та рішення, перебудовуватися в нових ситуаціях, не наполягати на 

своєму, якщо цього вимагає ситуація. 

6. Впевненість (confidence) ґрунтується на вірі у себе, у власну гідність 

та власні сили. 
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7. Толерантність до двозначності (tolerance for ambiguity) базується на 

спокійному ставленні до відсутності конкретних відповідей, самовладання в 

ситуаціях, коли суть того, що відбувається незрозуміла, чи результат справи 

непередбачуваний, коли не визначені цілі й очікування, коли розпочата 

справа залишається незавершеною. 

Інструкція 

Шановний добродію! 

Поставте умовну позначку біля числа від 1 до 6 (навпроти кожного з 

тверджень), яке більш всього відповідає опису вашої позиції, де 1 – 

максимально не відповідає, а 6 – максимально відповідає Вашій думці. Текст 

опитувальника подано у таблиці Ф.1 

Таблиця Ф.1 

Твердження ні ←скоріше →так  
 

1 2 3 4 5 6 

1. Я віддаю більшу перевагу звичному, 

ніж невідомому. 

      

2. Я зрідка «відміряю сім разів».       

3. Я не з тих, хто змінює власні плани.       

4. Не можу дочекатися початку дня, коли 

зможу взятися за справу. 

      

5. Я вважаю, що нікому не варто давати 

занадто багато надій. 

      

6. Якщо щось не працює, я знайду спосіб 

це усунути. 

      

7. Мене дратує відсутність ясних і чітких 

відповідей. 

      

8. Я схильний створювати «звичне 

положення справ» і дотримуватися його. 

      

9. Я можу зробити так, що будь-яка 

ситуація буде працювати на мене. 

      

10. Мені потрібен певний час, щоб 

призвичаїтися до того, що щось не 

виходить. 

      

11. Мені важко розслабитися і нічого не 

робити. 

      

12. Якщо є ймовірність, що щось може не 

вийти, то воно й не вийде. 
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Продовження табл. Ф.1 

13. Коли я «застряг», я віддаю перевагу 

імпровізації в пошуках виходу з ситуації. 

      

14. Я гублюся, коли не вловлюю суті того, 

що відбувається. 

      

15. Я віддаю перевагу знайомій галузі 

діяльності, в якій відчуваю себе 

комфортно. 

      

16. Я впораюся з усім, з чим доводиться 

зустрічатися. 

      

17. Якщо я щось твердо вирішив, змінити 

це рішення мені буде нелегко. 

      

18. Я волію працювати в повну силу.       

19. Я зазвичай зосереджуюся на тому, що 

може не вийти. 

      

20. Коли люди намагаються знайти вихід 

із ситуації, вони приходять до мене. 

      

21. Якщо результат справи незрозумілий, 

я прагну прояснити все негайно. 

      

22. Варто дотримуватися перевіреного і 

надійного. 

      

23. Я зосереджуюся на моїх перевагах, а 

не на недоліках. 

      

24. Мені важко здатися, навіть якщо щось 

зовсім не виходить. 

      

25. Я невтомний і повний енергії.       

26. Зрідка все виходить так, як мені 

хотілося б. 

      

27. Сильна сторона моєї особистості – це 

уміння долати труднощі. 

      

28. Терпіти не можу залишати справу 

незавершеною. 

      

29. Я волію йти по головній, а не по 

другорядній дорозі. 

      

30. Моя віра у власні сили непохитна.       

31. Зі своїм статутом у чужий монастир не 

ходи! 

      

32. Я пристрасний і рішучий.       

33. Я схильний бачити проблеми, а не 

можливості їх вирішення. 

      

34. Я звертаюся до незвичайних джерел 

для вирішення проблем. 

      

35. Я дію непродуктивно, якщо і цілі, і 

очікування невизначені. 

      

 

Дякуємо за співпрацю!  
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Обробка результатів: методика включає сім шкал, що вимірюють 

особистісну готовність до змін. Підраховується кількість балів за кожною з 

семи шкал, а також загальний бал за всіма шкалами. 

Для отримання результату необхідно підрахувати кількість балів по 

кожній з семи шкал за поданим алгоритмом:  

1. Пристрасність: сума балів за твердженнями 4, 11, 18, 25 і 32.  

2. Винахідливість: сума балів за твердженнями 6, 13, 20, 27 і 34.  

3. Оптимізм: від числа «35» відняти суму балів за твердженнями 5, 12, 

19, 26 і 33.  

4. Сміливість, підприємливість: від числа «35» відняти суму балів за 

твердженнями 1, 8, 15, 22 і 29.  

5. Адаптивність: від числа «35» відняти суму балів за твердженнями 3, 

10, 17, 24 і 31.  

6. Впевненість: сума балів за твердженнями 2, 19, 16, 23 і 30.  

7. Толерантність до двозначності: від числа «35» відняти суму балів за 

твердженнями 7, 14, 21, 28 і 35.  

Інтерпретація: стандартизація методики показала, що сума менше 

21 балів за кожною шкалою свідчить про низький рівень розвитку 

вимірюваної властивості. Середній рівень розвитку властивості 

(оптимальний варіант) знаходиться в діапазоні від 22 до 26 балів. Сума понад 

27 балів оцінюється як високий рівень розвитку вимірюваної властивості. 
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Додаток Х 

Мотивація професійної діяльності  

(методика К. Замфір у модифікації А. Реана) 

(Подоляк, Л. Г., Юрченко, В. І. (2008). Психологія вищої школи: Практикум: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 74–75) 

Інструкція 

Шановний добродію! 

Прочитайте перераховані в таблиці Х.1 мотиви професійної діяльності 

й оцініть їхню значущість для Вас за п’ятибальною шкалою.  

Таблиця Х.1 

Значущість мотивів професійної діяльності 

Мотиви 

професійної 

діяльності 

Дуже 

незначною 

мірою 

Досить 

незначною 

мірою 

Середньою 

мірою 

Досить 

великою 

мірою 

Дуже 

великою 

мірою 

1. Грошовий 

заробіток 

1 2 3 4 5 

2. Бажання 

кар’єрного 

зростання, 

просування по 

кар’єрних сходах 

1 2 3 4 5 

3. Прагнення 

уникнути критики з 

боку колег 

1 2 3 4 5 

4. Бажання оминути 

можливі покарання 

чи неприємності 

1 2 3 4 5 

5. Потреба в 

досягненні 

соціального 

престижу і поваги 

тих, хто поряд 

1 2 3 4 5 

6. Задоволення від 

самого процесу і 

результатів праці 

1 2 3 4 5 

7. Можливість 

повнішої 

самореалізації саме 

в цій діяльності  

1 2 3 4 5 

 

Дякуємо за співпрацю!  
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Обробка й аналіз результатів 

Підраховуються показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої 

позитивної мотивації (ЗПМ) і зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ) згідно з 

такими ключами: 

ВМ= оцінка п.6+оцінка п.7 

                          2 

 

ЗПМ=оцінка п.1+оцінка п. 2+оцінка п.5, 

                                  3 

 

ЗНМ=оцінка п.3+оцінка п.4 

                            2 

 

Показником виразності кожного типу мотивації буде число, яке 

міститься в межах від 1 до 5. 

На підставі отриманих результатів визначається мотиваційний 

комплекс особистості. Мотиваційний комплекс є типом співвідношення 

трьох типів мотивації: ВМ, ЗПМ, ЗНМ. 

До найкращих (оптимальних) мотиваційних комплексів варто віднести 

такі два типи сполучень: ВМ>ЗПМ>ЗНМ або ВМ=ЗПМ>ЗНМ. 

Найгіршим мотиваційним комплексом є тип ЗНМ>ЗПМ>ВМ. 

При інтерпретації треба враховувати не тільки тип мотиваційного 

комплексу, а й те, наскільки один тип мотивації перевищує інший за 

ступенем виразності. 

 

Дякуємо за співпрацю!  
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Додаток Ц 

Метапрофесійна ідентичність майбутніх фахівців 

(А. Г. Разумна) 

(Касьянова, О. М., Разумна, А. Г. (2018). Діагностика педагогічної 

майстерності викладача вищої школи: навчально-метод. посіб. (Ч. 2). 

Харків: ХМАПО) 

 

Метапрофесійна ідентичність визначає загальну спрямованість 

професійної ідентичності, що відображає суб’єктивне місце професії та 

професійної ролі в структурі особистості, значення професії для особистості 

та бачення власної ролі в професійній діяльності. Методика виявляє 

соціальну та особистісну спрямованість ідентифікації особистості із 

професією, характер самої спрямованості, що визначається намаганням чи 

високими досягненнями, чи униканням труднощів.  

Професіонал за своїми професійними намірами може бути 

спрямований на соціальні завдання – на високий відповідальний соціальний 

внесок (досягнення) та виконання поставлених професійних завдань 

(уникання), на забезпечення високої винагороди та соціального визнання 

(досягнення) та забезпечення елементарних гігієнічних умов праці 

(уникання). Отже ціннісна спрямованість систематизована за двома 

критеріями: соціальна-особистісна; досягнення-уникання (див. табл. Ц.1). 

Таблиця Ц.1 

Складові метапрофесійної ідентичності за шкалами соціальної-

особистісної спрямованості та досягнення-уникання 

 Соціальна Особистісна 

Досягнення соціальна ідентичність (високий 

рівень соціальних домагань) – 

СІД 

особистісна ідентичність (високий 

рівень особистісних домагань) – ОІД 

Уникання  соціальна ідентичність (низький 

рівень соціальних домагань) – СІУ  

особистісна ідентичність (низький 

рівень особистісних домагань) – ОІУ 
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Діагностичні шкали:  

1. Соціальна ідентичність із орієнтацією на досягнення   (СІД) 

2. Соціальна ідентичність із орієнтацією на уникання    (СІУ) 

3. Особистісна ідентичність із орієнтацією на досягнення   (ОІД) 

4. Особистісна ідентичність із орієнтацією на уникання   (ОІУ) 

 

Інструкція 

Шановний добродію! 

Для кожного судження опитувальника (див. табл. Ц.2) визначте міру 

відповідності до Вашого ставлення, вказавши міру погодження-

непогодження у відповідному стовпчику. У відповідях не міститься 

правильних чи неправильних суджень, а визначається Ваша особистісна 

позиція. 

Таблиця Ц.2 

Опитувальник 

  

 

Н
і 
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о
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е 
та

к
 

Т
ак

 

1.  На мій погляд професіонал повинен мати можливість брати на себе 

відповідальність за прийняття важливих виробничих рішень.  

     

2.  Я віддаю перевагу професійній діяльності з чіткими алгоритмами й 

нормативами професійних дій, щоб не було необхідності 

«вигадувати» якісь творчі способи її здійснення. 

     

3.  Я віддаю перевагу професії, яка приносить значну користь 

суспільству і людям, «особливий соціальний внесок». 

     

4.  Я віддаю перевагу творчій професійній діяльності, яка спрямована 

на створення ексклюзивних продуктів. 

     

5.  Я віддаю перевагу професійній діяльності, що дає можливість 

отримувати значну винагороду за працю. 

     

6.  Я вважаю, що професія має давати можливість для постійного 

професійного розвитку, а професіонал – мати можливість виявляти 

власну ініціативу й розумний професійний ризик у професійних 

рішеннях. 

     

7.  Я впевнений, що професія повинна давати професіоналу відчуття 

соціальної престижності, власної значимості й соціального 

визнання. 
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Продовження табл. Ц.2 

8.  Я вважаю, що робота повинна бути такою, щоб професіонал міг, 

володіючи певними професійними навичками, впевнено 

реалізовувати їх у професії й не потрібно було б що разу 

«доучуватись» через те, що постійно виникають все «нові» 

виробничі завдання. 

     

9.  Для мене має значення соціальний статус особистості, який дає 

професія. 

     

10.  На мій погляд у професії важливо мати можливість будувати 

стосунки з керівництвом і колегами таким чином, щоб це давало 

можливість обирати пристойні умови праці й мати можливість 

налагодження перспективних соціальних стосунків. 

     

11.  Я віддаю перевагу роботі, що дає можливість для отримання 

соціального визнання, додаткових бонусів для розвитку соціальних 

стандартів життя. 

     

12.  Я вважаю, що професія має створювати умови для загального 

розвитку особистості й професіонал мав би можливість 

використовувати власні професійні навички в утилітарних цілях у 

невиробничій ситуації для розв’язання власних життєвих проблем. 

     

13.  Я віддаю перевагу роботі, в якій професіонал має нести 

відповідальність за виконання передбачених завдань у 

відповідності до нормативних алгоритмів й не має брати на себе 

відповідальність за будь-які позанормативні «виняткові» рішення. 

     

14.  Я вважаю, що робота повинна бути такою, щоб професіонал мав 

можливість у позаробочий час здійснювати власні життєві цілі у 

звичних умовах, де професія б не заважала йому в цьому (не 

потребувала професійної активності у позаробочий час). 

     

15.  На мій погляд, у професії важливо мати можливість чітко 

виконувати поставлені керівництвом завдання, щоб це давало 

можливість відчувати себе на своєму професійному місці. 

     

16.  Я віддаю перевагу професійній діяльності, яка дає можливість 

отримувати умови психологічно й фізично комфортної діяльності 

(без перевантажень та стресів) навіть при не дуже високій оплаті 

праці. 

     

 

Дякуємо за співпрацю!  
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Таблиця Ц.3 

Переведення якісних оцінок в бали 

Якісна 

шкала 

Категорично 

ні 

Скоріше ні Не 

визначився  

Скоріше так Категорично 

так 

Бали 1 2 3 4 5 

Ключ за шкалами 

 Спрямованість 

Соціальна Особистісна 

Ступінь  

Досягнення  Соціальний вплив  

(місія професії) 

Винагорода,  

соціальний статус, 

престижність, кар’єра  

№№ 1,3,4,6 №№ 5,7,9,11 

Уникання  
Виконання професійних завдань 

на відповідність вимогам 

Гігієнічні адаптаційні умови 

праці 

№№ 2,8,13,15 №№ 10,12,14,16 
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Таблиця Ц.4 

Критерії, показники та спосіб розрахунку  

Критерії  Показники 
Спосіб 

розрахунку 
Оцінка рівня 

Загальний  рівень 

цінності професії  

(без врахування 

спрямованості) 

сума всіх балів за 

результатами 

дослідження  

(Σ сд; Σ су; Σ од; 

Σ оу) 

Σ = 

Σ сд + 

+ Σ су+ 

+ Σ од+ 

+ Σ оу 

16-50 балів – низький рівень (Н);  

51-65 балів – середній рівень (С); 

66-80 балів – високий рівень (В) 

Рівень за шкалою 

СІД 

сума балів за 

шкалою Σ сд 

4-12 балів – низький рівень (Н);  

13-16 балів – середній рівень (С); 

17-20 балів – високий рівень (В) 

Рівень за шкалою 

СІУ 

сума балів за 

шкалою Σ су 

4-12 балів – низький рівень (Н);  

13-16 балів – середній рівень (С); 

17-20 балів – високий рівень (В) 

Рівень за шкалою 

ОІД 

сума балів за 

шкалою Σ од 

4-12 балів – низький рівень (Н);  

13-16 балів – середній рівень (С); 

17-20 балів – високий рівень (В) 

Рівень за шкалою 

ОІУ 

сума балів за 

шкалою Σ оу 

4-12 балів – низький рівень (Н);  

13-16 балів – середній рівень (С); 

17-20 балів – високий рівень (В) 

Рівень 

сформованості 

соціальної 

цінності професії 

сума балів за 

шкалами соціальної 

ідентичності, 

спрямованої на 

досягнення (Σ сд), 

та спрямованої на 

уникання (Σ су), 

Σ = 

Σ сд + 

Σ су 

8-25 балів – низький рівень (Н);  

26-32 балів – середній рівень (С); 

33-40 балів – високий рівень (В) 

Рівень  

сформованості 

особистісної 

цінності професії 

сума балів за 

шкалами 

особистісної 

ідентичності, 

спрямованої на 

досягнення (Σ од), 

та спрямованої на 

уникання (Σ оу), 

Σ = 

Σ од + Σ оу 

8-25 балів – низький рівень (Н);  

26-32 балів – середній рівень (С); 

33-40 балів – високий рівень (В) 

Рівень 

спрямованості на 

досягнення  

сума балів за 

шкалами соціальної 

(Σ сд) та 

особистісної (Σ од) 

ідентичності 

спрямовані на 

досягнення  

Σ = 

Σ сд + Σ од 

8-25 балів – низький рівень (Н);  

26-32 балів – середній рівень (С); 

33-40 балів – високий рівень (В) 

Рівень 

спрямованості на 

уникання 

сума балів за 

шкалами соціальної 

(Σ сд) та 

особистісної (Σ од) 

ідентичності 

спрямовані на 

уникання  

Σ = 

Σ су + Σ оу 

8-25 балів – низький рівень (Н);  

26-32 балів – середній рівень (С); 

33-40 балів – високий рівень (В) 
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Таблиця Ц.5 

Визначення загального рівня метапрофесійної ідентичності (МПІ) 

Зальний 

рівень МПІ 

Рівні за шкалами метапрофесійної ідентичності (рівень, кількість балів) 

СІД СІУ ОІД ОІУ 

Високий  
В (17-20) С (13-16) В або С (13-20) В або С (13-20) 

С (13-16) В (17-20) В або С (13-20) В або С (13-20) 

Середній С (13-16) С (13 -16) С або Н (4-13) С або Н (4-13) 

Низький 
Н (4-12) С або Н (4-16) В; С; Н (4-20) В; С; Н (4-20) 

С або Н (13-20) Н (4-12) В; С; Н (4-20) В; С; Н (4-20) 

 

Порядок розрахунку  

1. Підрахунок суми балів, отриманих за кожною шкалою (СІД, СІУ, 

ОІД, ОІУ).  

2. Визначення рівнів, що відповідають набраним балам за кожною 

шкалою. 

3. Визначення загального рівня метаідентичності з врахуванням 

спрямованості особистості. 

Інтерпретація результату 

Загальний рівень метапрофесійної ідентичності визначає ступінь 

зрілості ставлення особистості до професії. 
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Додаток Ш 

Результати обчислень експериментальних даних  

Однофакторний дисперсійний аналіз 

    

       Підсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпчик  1 10 40,9 4,09 0,101 

  Стовпчик 2 10 46 4,6 0,051111 

  

       Дисперсійний аналіз 

     Джерело варіації SS df MS F P-Значення F критичне 

Між групами 1,3005 1 1,3005 17,09934 0,000621686 4,413873419 

У межах груп 1,369 18 0,07605556 

   

       Підсумки 2,6695 19 1,37655556       

 

Рис. Ш.1. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх оцінок експертів та середньої 

самооцінки експериментальної групи на контрольному етапі експерименту. 

 

Однофакторний дисперсійний аналіз 

    

       Підсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпсик 1 10 45,8 4,58 0,079556 

  Стовпчик 2 10 39,6 3,96 0,060444 

  

       Дисперсійний аналіз 

     Джерело варіації SS df MS F P-Значення  F критичне 

Між групами 1,922 1 1,922 27,45714 5,53947E-05 4,413873419 

У межах груп 1,26 18 0,07 

   

       Підсумки 3,182 19 1,992       

 

Рис. Ш.2 Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх оцінок експертів та середньої 

самооцінки контрольної групи на контрольному етапі експерименту. 
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Однофакторний дисперсійний аналіз 

    

       ПІдсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпчик 1 10 40,9 4,09 0,101 

  Стовпчик 2 10 45,8 4,58 0,079556 

  

       Дисперсійний аналіз 

     Джерело варації SS df MS F P-Значення F критичне 

Між групами 1,2005 1 1,2005 13,29785 0,001845462 4,413873419 

У межах груп 1,625 18 0,090278 

   

       ПІдсумки 2,8255 19 1,290778       

 

Рис. Ш.3. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх самооцінок експериментальної та 

контрольної групи на контрольному етапі експерименту.  

 

Однофакторний дисперсійний аналіз 

    

       ПІдсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпчик 1 10 46 4,6 0,051111 

  Стовпчик 2 10 39,6 3,96 0,060444 

  

       Дисперсійний  аналіз 

     Джерело варації SS df MS F P-Значення F критичне 

Між групами 2,048 1 2,048 36,71713 9,97999E-06 4,413873419 

У межах груп 1,004 18 0,055778 

   

       Підсумки 3,052 19 2,103778       

 

Рис. Ш.4. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх оцінок експертів для 

експериментальної та контрольної групи на контрольному етапі 

експерименту. 
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Однофакторний дисперсійний аналіз 

    

       ПІдсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  
Стовпчик  1 23 82,8 3,6 0,2290909 

  Стовпчик 2 23 84,5 3,67391304 0,2111067 

  

       Дисперсійний аналіз 

      Джерело варіації SS df MS F P-Значення F критичне 

Між групами 0,062826 1 0,06282609 0,2854449 0,59584381 4,06170646 

У межах груп 9,684348 44 0,22009881 

   

       ПІдсумки 9,747174 45 0,2829249       

 

Рис. Ш.5. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх якісних індикаторів 

експериментальної та контрольної групи на констатувальному етапі 

експерименту. 

 

Однофакторний дисперсійний аналіз 

    

       Підсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпчик 1 23 107 4,65217391 0,035336 

  Стовпчик 2 23 98,9 4,3 0,0718182 

  

       Дисперсійний аналіз 

      Джерело варіації SS df MS F P-Значення F критичне 

Між групами 1,426304 1 1,42630435 26,621542 5,68184E-06 4,06170646 

У межах груп 2,357391 44 0,05357708 

   

       Підсумки 3,783696 45 1,47988142       

 

Рис. Ш.6. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх якісних індикаторів 

експериментальної та контрольної групи на контрольному етапі 

експерименту. 
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Однофакторний дисперсійний аналіз 

   

       Підсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпчик 1 9 71,03 7,892222 7,2780694 

  Стовпчик 2 9 21,9 2,433333 2,75445 

  

       Дисперсійний аналіз 

     Джерело варіації SS df MS F P-Значення F критичне 

Між групами 134,0976 1 134,0976 26,732588 9,297E-05 4,493998478 

У межах груп 80,26016 16 5,01626 

   

       Підсумки 214,3578 17 139,1139       

 

Рис. Ш.7. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх приростів гармонійних рівнів 

розвитку експериментальної та контрольної групи на контрольному етапі 

експерименту. 

 

Однофакторний дисперсійний аналіз 

   

       Підсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпчик 1 9 38,59 4,287778 0,6207444 

  Стовпчик 2 9 12,29 1,365556 0,5625528 

  

       Дисперсійний аналіз 

     Джереа варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Між групами 38,42722 1 38,42722 64,9494 5,0396E-07 4,493998478 

У межах груп 9,466378 16 0,591649 

   

       ПІдсумки 47,8936 17 39,01887       

 

Рис. Ш.8. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх приростів агрегативних рівнів 

розвитку експериментальної та контрольної групи на контрольному етапі 

експерименту. 
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Однофакторний дисперсійний аналіз 

    

       ПІдсумки 

      Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

  Стовпчик 1 9 -66,33 -7,37 0,7596 

  

Стовпчик 2 9 -16,99 

-

1,887778 1,10046944 

  

       Дисперсійний аналіз 

     Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Між групами 135,246422 1 135,2464 145,420831 1,91615E-09 4,493998478 

У межах груп 14,8805556 16 0,930035 

   

       ПІдсумки 150,126978 17 136,1765       

 

Рис. Ш.9. Вікно виведення результатів однофакторного дисперсійного 

аналізу MS Excel для порівняння середніх приростів сумативних рівнів 

розвитку експериментальної та контрольної групи на контрольному етапі 

експерименту.  
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Додаток Щ 

Графічна ілюстрація результатів експериментального дослідження  

 

Додаток Щ.1 

 

 

Рис. Щ.1. Динаміка змін соціальних цінностей майбутніх керівників 

закладів загальної середньої освіти 
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Додаток Щ.2 

 

Рис. Щ.2 Результати діагностики рівня сформованості рефлексії у 

майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти експериментальної 

групи 

Додаток Щ.3 

 

 

Рис. Щ.3 Результати діагностики рівня сформованості рефлексії у 

майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти контрольної групи 

 

етап 

Контрольний 

період 

етап 

етап 

етап 
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Додаток Щ.4 

 

 

Рис. Щ.4. Розвиток мотиваційної сфери особистості майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти, %. 

Додаток Щ.5 

 

 

Рис. Щ.5. Динаміка розвитку творчого потенціалу у майбутніх 

керівників закладу загальної середньої освіти, %. 
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Додаток Щ.6 

 

 

Рис. Щ.6. Динаміка рівня сформованості професійної ідентичності 

майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти, % 
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Додаток Щ.7 

 

 

Рис. Щ.7. Динаміка показників особистої готовності до змін в 

експериментальній групі 
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Додаток Щ.8 

 

 

Рис. Щ.8. Динаміка показників особистої готовності до змін у 

контрольній групі 
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Додаток Щ.9 

 

Рис. Щ.9. Динаміка рівнів розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти, %.  

 

Додаток Щ.10 

 

Рис. Щ.10. Результати експериментальної перевірки ефективності 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку 

інноваційної культури майбутніх керівників закладу загальної середньої 

освіти у процесі магістерської підготовки (приріст у %). 

КГ ЕГ 


