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Постановка проблеми. Перехід на нові освітні стандарти, інтеграція у 

європейський та світовий освітній простір актуалізували проблему управління 

інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Інноваційність як здатність до оновлення, відкритість новому стала розглядатися 

педагогічною та іншими соціальними науками як провідна характеристика не 

тільки вчителя, а й управлінця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблема управління 

інноваційними процесами в загальноосвітньому навчальному закладі, 

підготовки педагогів до інноваційного пошуку є предметом наукового 

аналізу вітчизняних (В. Даниленко, Н. Клокар, В. Олійник, В. Паламарчук, В. 

Пінчук та ін.) і зарубіжних учених останнього десятиліття (І. Загвязинський 

М. Кларін, В. Лазарєв, М. Поташник, О. Хомеріки, Т. Шамова та ін.). В їхніх 

дослідженнях систематизується набутий досвід управління розвитком школи, 

що стало передумовою концентрації уваги на питаннях організації 

інноваційних процесів, технології управління ними, вироблення системи 

оцінювання педагогічних інновацій, матеріально-технічного забезпечення 

нововведень тощо.  

Мета статті полягає у розкритті умов ефективного управління 

інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Виклад основного матеріалу. Активність інноваційних пошуків у освіті 

зумовила потребу виявлення шляхів регулювання інноваційними процесами. 

А управління цими процесами є однією зі складових загальної системи 

управління освітою і тому діє в межах спільних законів її розвитку 

Управління інноваційними процесами в закладах загальної середньої 

освіти розглядається сучасними дослідниками як частина управлінської 

діяльності, в якій засобами планування, організації, керівництва й контролю 

процесів розробки і засвоєння новизни забезпечується цілеспрямованість та 

організованість діяльності колективу школи щодо нарощення її освітнього 

потенціалу, підвищення рівня його використання і, як наслідок, отримання 

якісно нових результатів освіти.  

Поряд з поняттям «управління інноваціями» часто зустрічається поняття 

«управління змінами». Останнє поняття, на нашу думку, значно ширше, 

оскільки передбачає управління не тільки одним інноваційним процесом як 

об'єктом управління, а й іншими об'єктами, а саме: управління розвитком, 

управління якістю освіти, управління конфліктами, управління 

саморозвитком тощо. Разом з тим, представляючи категорію дії, процесу 

повороту до чогось іншого. Поняття «зміна» і похідне від нього - 

«управління змінами» можуть характеризувати процеси управління 

нововведеннями як відповідними ознаками таких змін [1].  

Виходячи із вищезазначеного, можна вважати, що поняття «управління 

змінами» охоплює інновації не тільки в педагогічних технологіях, а й в усіх 

системах шкільної організації. Саме з цього погляду заслуговує на увагу 

думка В.В. Сгадової, яка поняття «управління інноваційними процесами» 

визначає як нову функцію сучасного навчального закладу, необхідність якої 

обумовлена віяннями часу, потребою своєчасно й адекватно реагувати на зміни 

у зовнішньому середовищі. Під управлінням нововведеннями вона розуміє 

процес планування, організації, регулювання і контролю впровадження 

інновацій у шкільну практику, результат якого - розроблені та 

експериментально апробовані авторські навчальні програми, концепції, 
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методики, освітньо-виховні технології. Однак у своєму дослідженні автор 

обмежується тільки організацією експериментальної діяльності, в якій однією з 

головних ідей, що забезпечують ефективність інноваційних процесів, визначена 

турбота про учня та вчителя з боку адміністрації школи [13]. 

Зазначимо, що в сучасній практиці реалізуються різні підходи до управління 

інноваційною діяльністю. Виділяють підходи за суб'єктами управління, за 

орієнтацією на процес або на результат. Однак основою усіх підходів є 

забезпечення умов для інноваційної діяльності. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що до таких умов належать: кадрові, 

організаційні, фінансові, інформаційні, технологічні ресурси; дотримання умов, 

необхідних для ефективного перебігу інноваційних процесів, сприятлива 

соціально-психологічна атмосфера, готовність вчителя до інноваційної 

діяльності, подолання опору змінам. Однак практика управління 

інноваційною діяльністю свідчить, що навіть найвищий за певних умов 

результат ще не є показником його ефективності. Суттєву роль в успішному 

управлінні нововведеннями відіграють ціль, засоби управлінського впливу, 

функціональний склад, організаційні структури, технології та підходи, які 

визначають характер планування нововведень, їх організацію, керівництво та 

контроль. [2 ] 

Ефективність реалізації нововведень значною мірою залежать від 

інноваційного потенціалу школи. Під інноваційним потенціалом школи 

розуміють здатність створювати, сприймати та реалізовувати нововведення. 

Здатність до реалізації конкретного нововведення, на думку                                   

В. Караковського, Л. Новікової, Н. Селіванової,  О. Соколової та ін., 

виявляється в наявності матеріально-технічної, фінансової бази, особистісно-

мотиваційної підтримки педагогічних ініціатив, особливостей школи як 

організаційної системи у створенні інноваційного середовища тощо.  

Показниками матеріально-технічних і фінансових можливостей школи 

педагоги називають: наявність у навчальному закладі різних за розмірами 

приміщень для проведення окремих колективних заходів, зручний режим 
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роботи експлуатації таких приміщень, доцільно оформлений інтер'єр, що 

допомагає підтримувати настрій для відповідної роботи, достатня кількість 

різноманітних приладів для різних видів діяльності, наявність засобів для 

оформлення конкретних заходів і копіювальна техніка. Водночас 

передбачається наявність фінансових можливостей для забезпечення 

нововведення: оплата додаткової праці педагогів, відповідна свобода та 

гнучкість у використанні кошторису.[7] 

Особистісно-мотиваційне забезпечення інноваційних процесів у школі 

передбачає: наявність професійних можливостей педагогічного колективу, 

шкільної адміністрації та узгодженість інноваційного пошуку з освітніми 

інтересами учнів та їхніх батьків. Характерним для перших двох є наявність 

(чи відсутність) творчого спрямування у професійній діяльності адміністрації 

та вчителів школи. При цьому враховуються досвід авторитетних педагогів, 

існуючий досвід використання нововведень, доброзичлива психологічна 

атмосфера в колективі. Важливими є професійно-демографічні 

характеристики, співвідношення статей, загальнокультурна та професійна 

компетентність педагогів. [10] 

Російські вчені В. Караковський, Л. Новікова, Н. Селіванова, О. Соколова 

та ін. наголошують, що особливе значення для ефективності інноваційних 

процесів має наявність інноваційного потенціалу адміністрації школи. 

Йдеться про те, що керівник школи водночас із загальнопедагогічними 

інноваційними рисами повинен мати ще й відповідну інноваційну позицію. 

Вона складається з таких компонентів, як статус або визнання професійної 

компетентності (що сприяє внутрішньому впливу на реалізацію освітніх 

інновацій та формування зовнішнього іміджу в розвитку навчального 

закладу), захопленість своєю діяльністю, позитивне ставлення до 

нововведень і розуміння їх мети, упевненість у досягненні цілей. [9] 

Інноваційний потенціал школярів міститься в наявності в них досвіду 

творчих справ, колективної діяльності, здатності до самостійної навчальної 

діяльності та саморозвитку, достатнього загальнокультурного рівня, 
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різноманітних інтересів.[7] 

Важливою умовою для ефективної реалізації освітніх інновацій є здатність 

навчального закладу до створення інноваційного середовища (Е. Роджерс, Н. 

Лапін, В. Сазонов та ін.). Середовище з високим інноваційним потенціалом - 

це, насамперед, високий культурний рівень батьків школярів, можливості 

залучення науковців-консультантів з інноваційної роботи, співпраця з ВНЗ 

(чи окремими кафедрами), дієва співпраця з позашкільними закладами та 

установами (палаци дитячої творчості, спортивні майданчики, басейни 

тощо), підприємствами навколо школи тощо. Необхідно зазначити, що 

відсутність інноваційного середовища не заперечує необхідності здіснення 

інноваційного пошуку в навчальному закладі. Натомість його становлення й 

розвиток виступають активізуючим елементом упровадження освітніх 

нововведень. [5] 

Особливості школи як організаційної системи розглядаються через 

наявність мети її діяльності, структури, рівня комунікації. Якщо в загальній 

меті визначено основний напрям розвитку шкільної системи, її інноваційна 

мета виступає засобом розвитку шкільної системи, її окремих структурних 

компонентів чи має локальний характер. Практика свідчить, що організаційні 

структури в інноваційному потенціалі школи є мобільними, гнучкими, 

модульними. Це дає можливість формувати декілька підсистем, елементів 

інноваційного пошуку, здатних діяти в довільному режимі та бути 

незалежними в часі (форми колективного, різновікового навчання, 

організація клубів, художніх майстерень тощо).[11] 

Представимо розроблений нами і практично апробований алгоритм 

(послідовність дій), за яким можна здійснювати управління  інноваційними 

процесами у навчальному закладі. Усі етапи тісно пов'язані між собою, і 

неповна реалізація якогось з них призводить до збою у цілій системі. 

Перший етап включає діагностику готовності педагогічного колективу до 

інноваційної діяльності. На цьому етапі основним змістом управлінської 

діяльності визначено: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ школи, 
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діагностику можливостей педагогічної системи та визначення потреб у 

ресурсах. Важливим при цьому стало запровадження моніторингу готовності 

педагогічних працівників до інноваційної діяльності, де основним критерієм  

виступає готовність до інноваційних змін. До важливих умов, які 

забезпечують ефективність цього етапу, віднесено гуманістичне спрямування 

експертизи та своєчасне усунення перешкод до інноваційної діяльності. 

Другий етап передбачає прогнозування та проектування змін в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст цього етапу включає вибір 

стратегій змін, формування системи показників інноваційних перетворень, вибір 

критеріїв їхнього оцінювання та програмування заходів щодо управління 

інноваціями. Пріоритетними функціями на даному етапі ми визначили 

стратегічно-цільові, організаційно-управлінські, серед яких проектування та 

моделювання виступають провідними. Умови, які забезпечують ефективність 

даного етапу відповідністю змісту інновацій цілям шкільної організації та 

якісним програмним забезпеченням. 

Третій етап передбачає створення умов для інноваційної діяльності в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Основний зміст цього етапу 

полягає у створенні  нормативно-правового,   організаційно-управлінського  та  

соціально-психологічного забезпечена шкільних інновацій. Серед важливих 

управлінських функцій визначено операційно-управлінські та 

соціокультурні, які створюють сприятливу внутрішкільну інноваційну 

атмосферу. Ефективність даного технологічного етапу забезпечується   

узгодженням дій   та цілей шкільної організації з діями та цілями кожного 

члена педагогічного колективу, сприятливими комунікаціями та   

адаптивністю і гнучкістю організаційних структур школи. Особистісно 

зорієнтований підхід до управління педагогічним колективом на цьому етапі 

стає провідним. 

Четвертий етап включає процеси керівництва інноваційною 

внутрішньошкільною діяльністю. До змісту діяльності на даному етапі входять 

поетапне регулювання інноваційних процесів, координація інновацій та розвиток 
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інноваційного простору школи. Основними управлінськими функціями цього 

етапу визначено регулювання та координацію, мотивацію та керівництво. 

Ефективність цього етапу зумовлена ефективним лідерством, наступністю 

кращих шкільних традицій, високим рівнем самоосвіти учасників педагогічного 

процесу та постійною стимуляцією інноваційної діяльності. 

Основу п'ятого етапу складає діагностика результатів інноваційної 

діяльності. До змісту цього етапу включено перевірку відповідності між 

отриманими результатами та запланованими, їх узгодженість із цілями школи. 

Провідними функціями на даному етапі виступають діагностичні, 

інформаційні та презентаційні. [15] 

Усі етапи  характеризують закономірну послідовність формування і 

здійснення ефективних управлінських дій через посилення їхньої гуманістичної 

складової. Вони вказують на загальний зміст управління і разом з тим 

відбивають специфічні умови досягнення ефективного управління 

інноваційними процесами. Важливе значення при цьому відводиться 

управлінським рішенням, які в умовах інноваційного розвитку шкільного 

середовища набувають вирішального значення. До ознак ефективного 

прийняття управлінського рішення ми відносимо: колегіальність у прийнятті 

важливих рішень щодо інноваційних змін в навчальному закладі, гуманність у 

передумові управлінських рішень, прогностичність рішень (здатність 

передбачати результати змін), неупередженість до динаміки змін (розглядати 

зміни не як загрозу, а як можливий варіант розвитку навчально-виховного 

процесу, школи, вчителя тощо), пріоритетність стратегічних рішень щодо 

запровадження нововведень.[14] 

Висновки. Отже, ефективна організація нововведень у школі залежить від 

розвитку її інноваційного потенціалу, професійної компетентності 

педагогічного колективу до роботи в умовах пошуку, створенні науково-

методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін. 
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