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Технології інноваційного менеджменту в системі середньої освіти 

Автор(-и) / розробник(-и) Драгунова Віра Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту освіти та права ЦІПО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Категорія(-ї) слухачів  Директори (заступники директорів, резерв директорів) закладів загальної середньої освіти 

(ЗЗСО), резерв директорів ЗЗСО, новопризначені керівники закладів освіти,  керівники 

закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів), науково-педагогічні 

(викладачі) та педагогічні (методисти) працівники закладів ППО з управління, інноваційної, 

науково-дослідної та експериментальної діяльності, якості освіти, атестації та моніторингу, 

фахівці методичних служб. 

Мета програми Метою вивчення спецкурсу є оволодіння теоретичними та практичними знаннями з питань 

організації та управління інноваційною діяльністю, а також інструментарієм, методикою 

розроблення інноваційних стратегій розвитку й технологій впровадження інноваційного 

менеджменту в систему середньої освіти.  

Коротка анотація змісту 

програми 

Завдання спецкурсу: 

- забезпечити підвищення теоретичного та методичного рівня підготовки керівників закладів 

освіти з проблеми впровадження інноваційного менеджменту; 

- сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність до впровадження 

інноваційного менеджменту; 

- вивчити нормативно-правового забезпечення управлінської інноваційної діяльності закладу 

освіти; 

-змоделювати систему впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої 

освіти; 

- розвинути критичне мислення слухачів щодо питань забезпечення технологічного 

інноваційного процесу, усвідомлення переваг для розвитку закладу і забезпечення якості 

освіти. 

 Результати навчання з питань впровадження технологій інноваційного менеджменту, який 

отримує слухач на основі засвоєння спецкурсу: 



 

- використовувати переваги інноваційного менеджменту як вагомого фактору забезпечення 

якості освіти;  

- розробляти й впроваджувати інноваційні стратегії розвитку й технології інноваційного 

менеджменту; 

- планувати, проєктувати, моделювати освітній процес на основі технологізації освітніх 

цілей; 

- правильного використання нормативно-правового забезпечення функціонування закладу 

освіти в умовах системних змін; 

- впроваджувати інноваційний менеджмент в закладі освіти, як фактор демократизації 

управління освітою. 

Обсяг програми 6 год. 
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