
 Формування інноваційної культури заступника директора  

з навчально-виховної роботи – стратегічний напрям в управлінні  

закладом загальної середньої освіти 

(методичні рекомендації) 

 

В умовах сучасної освітньої політики в Україні пріоритетного значення 

набувають інвестиції в людину, її творчий, науковий, інтелектуальний та 

інноваційний потенціали. У зв’язку з цим головною метою будь-якого 

освітнього закладу, незалежно від рівня управління, є підготовка 

конкурентоспроможної особистості, здатної витримати відбір на ринку праці. 

В умовах становлення нової української школи в моделі управління закладом 

освіти відбуваються інноваційні зміни, які вимагають від сучасного 

керівника та його заступників лідерської позиції і вміння так організовувати 

роботу школи, щоб педагоги, батьки, учні, громада відчули себе єдиною 

командою; виявили бажання працювати колективно і творчо; прагнули до 

кращих результатів; були зацікавлені в упровадженні інновацій.  

Інновації в закладі освіти – це актуально значущі й системні 

новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і 

нововведень та стають перспективними для розвитку самого закладу. 

Цінність інновацій зумовлена потребами й інтересами учасників освітнього 

процесу. 

Утілює в життя школи освітні реформи безпосередньо заступник 

директора з навчально-виховної роботи. На організаційному рівні як 

ініціатор конкретних нововведень в освітній процес, їх безпосередній 

творець, поширювач, модератор індивідуальної траєкторії професійного 

розвитку педагога заступник директора школи має забезпечити гнучкість у 

засвоєнні нової педагогічної ідеї та її впровадженні, презентувати досвід 

діяльності, апробувати його на всіх рівнях. 

Важливим чинником запровадження й розвитку інноваційних процесів 

є сформована в закладі загальної середньої освіти інноваційна культура. На 

думку багатьох дослідників, інноваційна культура є станом високого 

сприйняття людьми нових ідей, готовністю і здатністю до підтримки й 

реалізації нововведень. Таке конструктивне ставлення є однією з найбільш 

значущих цінностей на шляху розвитку закладу освіти. Першочергові заходи 

з формування інноваційної культури полягають у формуванні нового рівня 

мислення, що поєднує в собі творчий потенціал, готовність до ризику, 

соціальну та професійну мобільність, руйнування консервативних поглядів, 

аби вони відповідали вимогам і потребам часу; розробку нових підходів до 

заохочення учасників інноваційних процесів; обмін досвідом щодо шляхів 

розвитку й пропаганди інновацій на різних рівнях.  

Звертаємо увагу заступників директорів з навчально-виховної роботи 

на завдання щодо формування інноваційної культури. Вони мають 

вирішуватися в школах засобами методичної роботи, створення умов для 

професійного розвитку педагогічних кадрів, заміну традиційних стереотипів 



роботи закладу загальної середньої освіти концепцією інноваційного 

розвитку.  

Яка ж модель взаємодії в педагогічному колективі підвищує 

ефективність його роботи? Напевно та, у якій директор та його заступники є 

не лише професійно компетентними, умотивованими до управлінської 

діяльності, а й толерантними, гуманними, довіряють учителям. Сучасний 

заступник директора школи повинен навчитися керувати собою, своїм часом, 

життєдіяльністю, загалом плином свого життя, розвиватися й 

удосконалюватися, тим самим досягати високого рівня інноваційної 

культури.  

Зазначаємо, що інноваційна культура заступника директора – це 

інтегральний особистісний показник, що охоплює спрямованість на 

інноваційну діяльність, інноваційну компетентність та інноваційну 

активність. Як управлінець заступник директора школи ознайомлюється зі 

змістом нововведень під час вивчення нормативних документів, бере участь 

у нарадах, семінарах, педагогічних радах; у забезпеченні впровадження 

змісту освіти, у визначенні чіткої стратегії розвитку закладу освіти. 

Звертаємо увагу на те, що рівень інноваційної культури заступника 

директора з навчально-виховної роботи залежить від усвідомлення сенсу й 

цілей освітньої діяльності в контексті актуальних педагогічних проблем 

сучасної школи; сприйняття нових педагогічних ідей, усвідомлення їх 

значущості й актуальності; готовності й здатності до реалізації освітніх 

нововведень; здатності до особистісного професійного творчого розвитку.  

Акцентуємо увагу на тому, що рівень інноваційної культури 

заступника директора школи залежить від наявності в нього певних 

особистісних якостей. Їх можна погрупувати:  

– психологічні (прагнення до лідерства, здатність здійснювати 

управлінську діяльність, готовність до виправданого ризику, прогностичний 

тип мислення, стресостійкість, інтуїтивність, гнучкість, адаптивність, 

мобільність тощо);  

–  інтелектуальні (прагнення до постійного самовдосконалення, 

схильність до прийняття нових ідей, масштабність мислення, 

інформативність, здатність до самоаналізу, здатність приймати нестандартні 

управлінські рішення тощо);  

–  професійні (уміння ефективно використовувати кращі досягнення 

науки, конструктивно критикувати, генерувати творчі уявлення й ідеї, уміння 

приймати рішення, ефективно розподіляти завдання та визначати 

оптимальний час на їх виконання, діловитість, ініціативність тощо);  

–  соціальні (уміння врахувати наслідки прийнятих рішень, схильність 

керуватися принципами соціальної справедливості, толерантність, 

неконфліктність, посередництво, уміння заохочувати працівників до творчої 

результативної діяльності, відповідальність тощо). 

Заступник директора з навчально-виховної роботи з високим рівнем 

інноваційної культури повинен мати високий загальнокультурний рівень, 

гнучке мислення; демонструвати комунікабельність, професійну мобільність, 



інтелектуальну глибину і різнобічність інтересів; обирати демократичний 

стиль взаємодії з колегами, учнями та їхніми батьками. Усі ці якості 

формуються шляхом самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації.  

У парадигмі сучасної освіти інноваційна культура заступника 

директора з навчально-виховної роботи як управлінця орієнтована на 

особистість учителя, на його потреби, внутрішню мотивацію до педагогічної 

діяльності, на партнерство та співробітництво. Відповідно змінюються ролі 

заступника директора в роботі з педагогами. Нова школа потребує такого 

заступника директора, який може стати тьютором (наставником), 

фасилітатором (організатором і керівником процесу обговорення важливих 

питань), коучем (тренером, здатним зробити людину успішною), 

модератором (керівником, що підтримує і організовує активну роботу своїх 

колег). При цьому заступнику директора з навчально-виховної роботи 

потрібно: 

– розуміти, що управляти – означає робити справу спільними 

зусиллями; 

– намагатися обговорювати проблеми на місцях, уміти слухати й 

чути; 

– надавати допомогу тим, хто її потребує; 

– бути рішучим та наполегливим; 

– терпляче ставитися до прояву незгоди; 

– бути противником кабінетного стилю управління; 

– уміти делегувати повноваження, будувати відносини на довірі; 

– не стільки давати розпорядження або накази, скільки переконувати, 

суворий контроль замінювати довірою; 

– завжди бути відкритим до нових ідей;  

– відверто визначати заслуги своїх колег;  

– формувати сприятливий психологічний клімат у колективі вчителів. 

Важливо пам’ятати, що успіх роботи кожної школи, досягнення 

найліпших результатів забезпечує згуртований і цілеспрямований колектив 

однодумців, у якому цінують індивідуальність, творчі здібності, характер, 

інтереси й уподобання кожної особистості. Завдання заступника директора – 

формувати таку атмосферу в колективі, яка сприятиме подальшому 

зростанню та максимальній реалізації творчих здібностей кожного педагога, 

але вся різноплановість має узгоджуватися з певною методичною 

концепцією. 

Оскільки робота заступника директора передбачає систему взаємин з 

людьми, що різняться за характером, міркуваннями, спрямованістю поглядів, 

заступнику директора необхідно розвивати в собі уміння допомагати 

педагогам, застосовувати їхні таланти; упроваджувати в практику нові ідеї; 

створювати атмосферу відданості справі, розширювати світогляд і 

виховувати відповідальність працівників. Отже, визначальними для успішної 

роботи є не стільки спеціальні знання, скільки ефективна взаємодія та плідна 

співпраця в колективі: уміння поставити себе на місце іншого, керувати 



своїми емоціями, мотивувати працівників на результативну роботу, будувати 

конструктивні відносини з колегами тощо. 

Для продуктивної співпраці в педагогічному колективі заступнику 

директора з навчально-виховної роботи необхідно оволодіти навичками 

культури ділового спілкування як складової інноваційної культури. З цією 

метою заступникам директорів шкіл у повсякденній роботі рекомендуємо:  

– аналізувати власний досвід і досвід своїх колег;  

– позитивно сприймати нововведення; 

– чітко ставити завдання перед підлеглими виконувати справи 

вчасно; 

– бачити та аргументувати досягнення й труднощі у своїй діяльності; 

– розвивати вміння ефективно працювати, бути впевненими в собі; 

– підтримувати  зворотний зв’язок із членами колективу; 

– заохочувати колег до старанної роботи, вимогливо ставитися до 

себе та до інших, конструктивно критикувати; 

– цінувати свій час і час підлеглих; уміти мовчати, говорити, слухати; 

бути привітними, тактовними; 

– вірити в свою справу, бути лідером. 

Наголошуємо на тому, що формування інноваційної культури 

заступника директора з навчально-виховної роботи передбачає постійне 

професійне вдосконалення. Компетентний керівник – це, перш за все, 

культурна людина, яка вміє створювати й постійно збагачувати культурно-

інформаційне та предметно-розвивальне освітнє середовище; уміє 

реалізувати компетентнісні основи й принципи освіти в професійній 

діяльності, працювати зі змістом знань; змінює або переглядає цінності, що 

впливають на вибір змісту освіти; володіє різноманітними педагогічними 

технологіями, уміє надавати їм особистісно-розвивальну спрямованість.  

Заступник директора школи як фахівець має створювати навколо себе, 

учнів, колег, батьків ситуацію успіху. Важливо здійснювати розподіл 

внутрішньої енергії та професійної активності, щоб уникнути педагогічного 

вигорання, накопичувати та впроваджувати цікаві педагогічні ідеї.  
Звертаємо увагу заступників директорів з навчально-виховної роботи 

на те, що високому рівню сформованості інноваційної культури заступника 

директора школи сприяють відвідування лекцій, нарад-навчання, практичних 

занять, тренінгів, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у 

методичних семінарах, вебінарах, «круглих столах», науково-практичних 

конференціях (веб-конференціях), EdCamp, у проєктній діяльності, у фахових 

конкурсах, у проведенні тренінгів, майстер-класів тощо.  

Як і роль керівника закладу освіти, так і роль його заступника, досить 

актуальна у формуванні громадської думки щодо будь-яких змін, а тому 

потрібно розставляти необхідні акценти в соціумі з метою позитивному 

сприянню змін. Особливо важливою є взаємодія з установами, 

підприємцями, які допомагають в оновленні навчально-матеріальної бази 

школи, здійсненні комп’ютеризації, презентації науково-методичних ідей, 



друку збірників; забезпечують підтримку участі педагогічних працівників у 

фахових конкурсах. 
Наголошуємо на необхідності висвітлення результатів діяльності 

заступника директора школи в засобах масової інформації (на шкільному, 

персональному сайтах, блозі; на телебаченні; у фахові газетах, журналах).  

Отже, високі розумові й інтелектуальні здібності, гнучке й незалежне 

мислення, уміння бачити зв’язки, установлювати закономірності між 

явищами, здатність бути критичним до себе й до оточуючих, моделювати 

різні можливі варіанти розв’язання проблем, уміння проявляти фантазію, 

сміливість, нетрадиційний підхід у розв’язанні складної та цікавої  

проблеми – це риси, які свідчать про високу інноваційну культуру 

заступника директора школи, його творчу особистість. Важливо, щоб для 

кожного  управлінця формування інноваційної культури це стало необхідною 

потребою, тоді виникне прагнення ефективно працювати й творити, досягати 

справжньої самореалізації – професійної й особистої. 
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