
Назва кафедри Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 

Назва дисципліни Інноваційна культура керівника закладу освіти 

Загальна кількість кредитів (годин) 3 кредити (90 год.) 

Курс та півріччя, де починається 

дисципліна 

2 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна 

1 семестр       

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна/заочна 

Попередні умови Компетентності з дисциплін: «Менеджмент організації», 

«Моделювання в системі управління освітою», «Управління 

навчальною та виховною діяльністю», «Інноваційний 

менеджмент в освіті» 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення дисципліни 

073 Менеджмент 

Короткий опис дисципліни 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. 
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. 

 


