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У статті розглядається проблеми формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до 
використання інноваційних технологій управління в професійній діяльності. Визначені основні поняття 
та розкриті критерії готовності керівника навчального закладу до використання інноваційних технологій 
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Постановка проблеми. Соціально-економіч-
ний розвиток держави актуалізує про-

блему підготовки фахівців нової формації в усіх 
галузях. Тому освітній процес в навчальних за-
кладах повинен бути орієнтованим формування 
і розвиток компетентностей, які відповідатимуть 
вимогам сучасного суспільства та ринку праці. 
Проте, спостерігається тенденція, що випускни-
ки ВУЗів отримавши диплом, не готові до роботи 
за обраною спеціальністю, через невідповідність 
отриманих навичок реальним вимогам займа-
ної посади. Враховуючи глобальний інновацій-
ний розвиток суспільства та інтеграції України 
в Європейський та світовий освітній простір ак-
туалізуються вимоги до керівних ланок освітніх 
установ щодо упровадження сучасних моделей 
та інноваційних технології управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання здатності особистостей до професійної ді-
яльності відобразили у своїх працях В. Ковальчук, 
С. Максименко, О. Пелех, Д. Узнадзе; сукупність 
професійно зумовлених вимог до фахівця та 
здійснення ним професійної діяльності (Л. Білан, 
К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Л. Кандибович, 
В. Ковальчук, Н. Кузьміна); впровадження освіт-
ніх інновацій (С. Амеліна, Н. Бабич, В. Берека, 
Л. Ващенко, Л. Даниленко, В. Докучаєва, І. Дич-
ківська, Л. Каленіна, А. Камінська, В. Ковальчук, 
В. Крижко, Н. Кузьміна, О. Мармаза, В. Маслов, 
С. Ніколаєнко, Л. Омельченко, Є. Павлютенков, 
Т. Рожнова, Л. Сергеєва, А. Харківська, В. Хромо-
ва, П. Бєльчев). Де науковці досліджували пробле-
му готовності майбутніх фахівців до професійної 
діяльності та інновації в освіті.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значну кіль-
кість досліджень із цього питання, на даний час 
відсутні науково обґрунтовані та перевірені в 
практичній діяльності рекомендації щодо вико-
ристання інноваційних технологій управління в 
професійній діяльності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є об-
грунтування актуальності проблеми формування 
готовності майбутніх керівників навчальних за-
кладів до використання інноваційних технологій 
управління в професійній діяльності, визначення 
основних понять та критеріїв готовності керівника 
навчального закладу до використання інноваційних 
технологій управління в професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
змін у системі вищої освіти зумовлена вимогами 
ринку праці та сучасного суспільства. За резуль-
татами загальнонаціонального опитування визна-
чення якості освіти в Україні, яке проводив фонд 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» [1, с. 14-15]  
виявилено, що значна частина студентів (87%) 
вважають важливим питанням вдосконалення 
вищої освіти, 36% з них відносять це завдання до 
першочергових. Студенти оцінили якість вищої 
освіти в Україні нижчою за середню – 2,8 бала 
за 5-ти максимальних. Є важливі питання, які, як 
вважають студенти, потребують негайного вирі-
шення, серед них невизнання дипломів багатьох 
вітчизняних ВНЗ у світі (51%); невідповідність 
викладання вимогам ринку сучасного суспіль-
ства (41%); випадки корупції серед викладачів 
(39%); низький рівень освіти в українських ВНЗ 
порівняно із зарубіжними (32%). Згадані пробле-
ми залежать від багатьох факторів, одним з яких 
є побудова ефективної моделі управління. Це в 
свою чергу актуалізує проблему підготовки нової 
генерації управлінців. 

У Законі України «Про вищу освіту» вказуєть-
ся, що керівник вищого навчального закладу має 
значний вплив за провадження освітньої, науко-
вої, науково-технічної та інноваційної діяльності 
у вищому навчальному закладі, також він є голо-
вним представником у відносинах з державними 
органами, органами місцевого самоврядування, 
юридичними та фізичними особами і діє без дові-
реності в межах повноважень, передбачених цим 
Законом і статутом вищого навчального закладу 
[6]. Проте, в Законі висвітлені тільки загальні ви-
моги до керівників навчальних закладів про необ-
хідність володіння ними таким рівнем знань, який 
дозволить їм використовувати інноваційні техно-
логії управління в професійній діяльності.

Ключовими поняттями, що визначають теоре-
тичні рамки дослідження в даній статті, є «го-
товність», «інновація», «технології», «технології 
управління», «інноваційні технології управління».

Поняття «готовність» широко досліджу-
валось наприкінці ХІХ століття, а вже у  
20-40 роки ХХ століття спостерігався посиле-
ний інтерес до вивчення цієї дефініції. Для по-
рівняльного аналізу сутності цього поняття роз-
глянемо погляди науковців.
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Отже, проаналізувавши визначення різних 

науковців, можемо сказати, що готовність – 
це цілісне явище та складна динамічна система, 
яка базується на суб’єктивному стані особистос-
ті, що вміє використовувати знання, досвід, осо-
бистісні якості та є готовою до виконання про-
фесійної діяльності.

Дослідники М. Д’яченко та Л. Кандибович у 
структурі готовності виділяють такі компоненти:

– мотиваційний – виражається у наявності 
потреби успішно виконувати поставлену задачу, 
інтересі до об’єкту діяльності, способах її здій-
снення, прагнення до успіху;

– операціональний – передбачає володіння 
способами та прийомами діяльності, вміннями та 
навиками;

– вольовий – характеризує внутрішню потре-
бу в управління діями;

– оціночний – передбачає самооцінку своєї 
підготовки і відповідності процесу розв’язання 
професійних задач встановленим зразкам [5].

Науковець А. Деркач в структурі готовнос-
ті виділяє такі компоненти як: пізнавальніий, 
емоційний та мотиваційний. Також він визначив 
умови формування готовності до професійної 
діяльності: самостійність і критичне засвоєння 
культури, активна участь при вирішенні за-
вдань, спеціальний розвиток творчого потенціалу 
особистості [3].

К. Дурай-Новакова обґрунтовує структуру 
готовності, до якої входять компоненти: моти-
ваційний, пізнавально-оцінний, емоційно-вольо-
вий, операційно-дієвий, мобілізаційний [4]. На 
думку вченої показниками готовності є:

– зміст потреб та мотивацій педагогічної ді-
яльності, рівень знань про сутність професій;

– ступінь усвідомлення відповідальності за 
результати педагогічної діяльності;

– рівень мобілізації та активізації знань, 
умінь, навичок і професійно-значущих якостей 
особистості;

– якість соціальних установок на педагогічну 
діяльність, рівень стабільності професійних ін-
тересів [4].

В. Сластьонін до показників готовності від-
носить:

– здатність ідентифікувати себе з іншими;
– психологічний стан, що відображає дина-

мізм особистості, багатство її внутрішньої енер-
гії, ініціативність, волю, винахідливість, емоційну 
стійкість, яка забезпечує витримку;

– професійно-педагогічне мислення, що до-
зволяє проникати в причинно-наслідкові зв’язки 
педагогічного процесу, аналізувати свою діяль-
ність, відшукувати науково обґрунтовані пояс-
нення успіхів та невдач, а також передбачати 
результати роботи [20].

Дослідник вражає термін готовність складним 
синтезом взаємопов’язаних структурних ком-
понентів, а саме:

– психологічна готовність (сформована спря-
мованість на педагогічну діяльність;

– науково-теоретична готовність (наявність 
необхідного обсягу педагогічних, психологічних, 
соціальних знань, необхідних для компетентної 
педагогічної діяльності);

– практична готовність (наявність сформованих 
на належному рівні професійних знань і умінь);

– психофізіологічна готовність (наявність від-
повідних передумов для оволодіння педагогічною 
діяльністю, сформованість професійно значущих 
якостей);

– фізична готовність (відповідність стану 
здоров’я та фізичного розвитку вимогам педа-
гогічної діяльності та професійної працездат-
ності) [20].

Таблиця 1
Порівняльний аналіз сутності поняття «готовність» наукових дослідженнях

№ п/п Науковці Визначення терміну

1. К. Платонов Готовність – це суб’єктивний стан особи, що вважає себе здатною і підготовленою 
до виконання відповідної професійної діяльності і прагнучою її виконувати [17].

2. М. Манукова
Готовність – це психологічне новоутворення особистості, а також найважливіша 
мета діяльності вищого навчального закладу і один з кінцевих результатів даної 
діяльності [13].

3. І. Ладанов Готовність – це психологічна умова успішності виконання діяльності [2].

4.
М. Д’яченком 
та Л. Кандибо-
вичем

Готовність – це стан та інтегративна якість особистості. Вчені вважають, що стан 
готовності є «настроєм» – пристосуванням можливостей особистості для успішних 
дій у певний момент [5].

5. С. Максименко

Готовність – це суттєва передумова цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стій-
кості та ефективності. Вона допомагає людині успішно виконувати свої обов’язки, 
правильно використовувати знання, досвід, особистісні якості, зберігати самокон-
троль і перебудовувати свій спосіб дій при появі не передбачуваних перешкод [12].

6. Р. Романенко, 
В. Серіков

Готовність – це цілісне явище, скріплене переконаннями, морально-вольовими 
якостями особистості, способами поведінки, знаннями про професію та практичними 
вміннями та навичками [18].

7. В. Хромова
Готовність – це складна динамічна система, що стосується інтелектуальних, емоцій-
них, мотиваційних, вольових аспектів особистості; передбачає спрямованість на ви-
конання тієї чи тієї діяльності; вимагає наявності певних навичок, знань, умінь [24].

8. А. Ухомський Готовність – це стан «оперативного спокою» перед його переходом до «термінової 
дії» [20].

9. Л. Разборова Готовність – це складне особистісне утворення, стан, що обумовлений психологічними 
особливостями особистості, який забезпечує ефективність професійної діяльності [20].

10. К. Дурай-Нова-
кова

Готовність – це складне структурне утворення, центральним ядром якого є пози-
тивні установки, мотиви та усвідомлення цінності професійної діяльності [4].

11. В. Крутецький Готовність – це синтез якостей особистості, які визначають її придатність до ді-
яльності [11].
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Таким чином, проаналізувавши дослідження 
науковців, можемо сказати що більшість з них у 
структурі готовності виділяють такі елементи, як 
мотиви професійної діяльності, професійні зна-
ння, уміння та їх застосовування в практичній 
діяльності, наявність професійно вагомих осо-
бливостей фахівця, які є вагомими для внесення 
змін та вдосконалення системи освіти в началь-
ному закладі.

Вперше термін «інновація» досліджували 
культурологи у XIX столітті як введення пев-
них елементів однієї культури в іншу [19, 9]. До-
слідниця Н. Юсуфбекова розглядає інновацію як 
одну із найважливіших форм прояву сучасної 
науково-технічної революції [23, 3]. На її думку, 
інновація в освіті повинна означати все те, що 
пов’язане з процесами створення чогось нового в 
освітній системі, його використання в практичній 
діяльності та подальшого дослідження в теорії. 

В науці термін «технологія» (від грец. – май-
стерність, техніка) – розглядається як обсяг 
знань про методи діяльності, це наукова дис-
ципліна, в якій описуються, розробляються та 
вдосконалюються способи, методи, прийоми, ре-
жими роботи, послідовність дій та порядок їх 
здійснення в професійній діяльності. Відповідно 
під «технологією управління» розуміємо сукуп-
ність методів, прийомів здійснення управлінської 
діяльності, виконання управлінських функцій, 
організація узгодженості та єдності дій персона-
лу, прийняття різноманітних рішень, та обгрун-
тування кожної дії.

Сутність поняття «інноваційні технології 
управління» розглядається як впровадження ке-
рівниками нових сучасних методів у навчально-
виховний та управлінський процеси, завдяки на-
лежному йому досвіду та наявності відповідних 
знань, вмінь та навичок менеджера освіти [16]. 
Використання інноваційних технологій управ-
ління вимагає наявності у фахівців системних 
знань, розвиненої здатності до творчості, сфор-
мованої та усвідомленої готовності до інновацій-
ного впровадження [7].

Т. Сорочан класифікує технології управління 
наступним чином:

– технологія фасилітації; 
– технології управління персоналом; 
– технології розвитку НЗ; 
– технологія управління громадсько-актив-

ним НЗ; 
– технологія прийняття управлінських рі-

шень;
– технологія науково-методичного супроводу; 
– технологія антикризового управління; 
– технології оцінювання діяльності НЗ [21].
Також, в професійній діяльності керівників 

широко використовують такі технології управ-
ління як інтерактивні, мультимедійні та техно-
логії «public relations» (PR).

Отже, можемо сказати, що готовністю майбут-
ніх керівників навчальних закладів до використан-
ня інноваційних технологій управління вважається 
складна професійно-особистісна його характерис-
тика, яка орієнтує особистість на розвитку та мо-
дернізації власної управлінської діяльності; наяв-
ність активності та самостійності у педагогічному 
процесі, творчої реалізації професійних завдань, 
наявність знань для створення інноваційних ме-

тодів та стратегій педагогічної діяльності [15], а 
також особистісні елементи, до яких відносимо 
морально-вольові якості, мотиви, знання, вміння, 
навички, індивідуально-психологічна готовність 
особистості до здійснення управлінської діяльнос-
ті із використанням інноваційних технологій, що 
впливає на ефективність її виконання.

Для того, щоб використовувати інноваційні 
технології управління в професійній діяльності, 
керівники повинні володіти знаннями та відпо-
відним досвідом. Вчений В. Сластьонін визначає 
такі критерії готовності керівника навчального 
закладу до використання інноваційних техноло-
гій управління в професійній діяльності: 

– усвідомлення необхідності в інноваційній 
діяльності як готовності до творчої діяльності з 
нововведеннями у навчальному закладі; 

– упевненість у тому, що нововведення при-
зведе до позитивних наслідків; 

– узгодженість особистих цілей з інновацій-
ною діяльністю; 

– готовність до подолання творчих невдач; 
– органічність інноваційної діяльності, фахо-

вої та особистої культури; 
– рівень технологічної готовності до виконан-

ня інноваційної діяльності; 
– позитивна оцінка власного попереднього до-

свіду у світлі інноваційної діяльності; 
– здатність до професійної рефлексії [19]. 
В результаті сформованості готовності май-

бутніх керівників навчальних закладів до ін-
новаційної діяльності вони отримують вміння 
розв’язувати професійні завдання такі як: 

– реалізовувати психолого-педагогічне за-
безпечення процесу впровадження інноваційних 
освітніх програм і технологій у педагогічний про-
цес освітнього закладу; 

– вести роботу з педагогічним колективом 
освітнього закладу щодо зміни стереотипної по-
ведінки в напрямі формування готовності до зру-
шень та інновацій; 

– уміти здійснювати проектування спільно з 
педагогами освітнього закладу індивідуальних 
траєкторій підвищення їх кваліфікації задля 
участі в інноваційній діяльності та реалізації ін-
новаційних проектів у сфері освіти; 

– брати участь в експертизі освітніх проектів 
та інноваційних педагогічних технологій з точки 
зору їх відповідності сучасним науковим підхо-
дам і вимогам до експертизи якості освітніх по-
слуг [10, с. 75]. 

Як відомо, в країнах з високим рівнем освіти 
характерним є запровадження інновацій в профе-
сійній діяльності, яку стимулюють такі фактори, 
як наукові відкриття та винаходи (технологічний 
розріз); співпраця споживачів і творців іннова-
ційних технологій (інституціональний розріз); на-
явність функціональних децентралізованих, ме-
режних або модульних структур (структурний 
розріз); ІКТ (інструментальний розріз) [14]. 

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз науко-
вої літератури дозволив нам визначити сутність 
поняття «інноваційні технології управління» та 
описати структуру готовності майбутніх керів-
ників до використання інноваційних технологій 
управління в професійній діяльності і завдяки 
цьому обгрунтувати актуальність цієї проблеми. 
Готовність майбутніх керівників навчальних за-
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кладів до використання інноваційних технологій 
управління в професійній діяльності розумієть-
ся, як наявність в них психологічної готовнос-
ті, необхідних знань про інноваційні технології 
управління, вмінь використовувати ці знання 
при здійсненні управлінської діяльності; бути го-
товим до змін у зовнішньому середовищі та во-
лодіти такими професійними характеристиками, 
завдяки яким майбутній фахівець зможе відпові-
сти на вимоги сучасного суспільства.

Для достатньої підготовки майбутніх керів-
ників до використання інноваційних технологій 

управління в професійній діяльності необхідно 
організувати освітній процес на засадах впрова-
дження інноваційних методів навчання, які пе-
редбачають обговорення та аналіз студентами 
різних інноваційних процесів, виконання прак-
тичних та ситуаційних вправ, рольових та діло-
вих ігор тощо.

Подальшими напрямами наших досліджень є 
розробка моделі формування готовності майбут-
ніх керівників навчальних закладів до викорис-
тання інноваційних технологій управління в про-
фесійній діяльності.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье рассматривается проблема формирование готовности будущих руководителей учебных заведе-
ний к использованию инновационных технологий в профессиональной деятельности. Определены основ-
ные понятия этого вопроса и рассмотрены критерии готовности руководителя учебного заведения к ис-
пользованию инновационных технологий управления в профессиональной деятельности. Акцентировано 
внимание на важности использования инновационных технологий в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: готовность, руководитель учебного заведения, инновация, инновационная деятель-
ность, инновационные технологии управления, профессиональная деятельность.
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ACTUALITY OF PROBLEM OF PREPAREDNESS FORMING  
OF FUTURE MANAGERS OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
TO THE USING THE MANAGEMENT INNOVATION TECHNOLOGIES  
AT THE PROFESSIONAL ACTIVITY

Summary
In the article it was considered the actuality of the problem of the preparedness forming of future managers 
of educational establishments to the using of management innovation technologies in professional activity. 
It was identified the main concepts of this question and considered criteria of the preparedness of manager 
of educational establishment to the innovation activity. Attention is accented on importance of the use of 
innovative technologies of management in professional activity.
Keywords: preparedness, manager of educational establishment, innovation, innovational activity, 
management innovational technologies, professional activity.


