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Анотація. 
У статті висвітлено ключові особливості інноватизації та технологізації процесу управління розвитком цифрової 

компетентності керівників закладів загальної середньої освіти.
Авторами було проаналізовано: особливості інформаційно-технологічної цивілізації в контексті розвитку світового 

освітнього процесу; національні та світові напрями розвитку системи підготовки та перепідготовки кадрів; процеси 
модернізації української загальної середньої освіти. 

Визначено необхідність встановлення причиново-наслідкових зв’язків і залежностей, що виявляються у формі про-
відних тенденцій і принципів сучасної освіти, які спрямовані на управління розвитком цифрової компетентності керів-
ників закладів загальної середньої освіти.

Висвітлено актуальність і можливості інноватизації та технологізації процесу управління розвитком цифрової 
компетентності керівників закладів загальної середньої освіти.

Ключові слова: цифрова компетентність; цифровізація; керівники закладів загальної середньої освіти; інноватиза-
ція; технологізація; цифрові технології.
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Потреба у висококваліфікованих керівниках 
у системі освіти зростає в процесі загострення 
соціальних і моральних проблем. З огляду на це, 
актуалізується проблема вдосконалення управ-
лінської діяльності менеджерів освіти, розв’язан-
ня якої дасть змогу забезпечити на практиці збіг 
поставлених цілей управління і досягнутих ре-
зультатів. Разом з тим, урахування визначальних 
особливостей інформаційно- технологічної циві-
лізації в контексті розвитку світового освітнього 
процесу, аналіз процесів модернізації української 
загальної середньої освіти, а також вивчення на-
ціональних і світових напрямів розвитку систе-
ми підготовки та перепідготовки кадрів актуа-
лізує необхідність встановлення причиново- 
наслідкових зв’язків і залежностей, що виявля-
ються у формі провідних тенденцій (порівняно 
стійких напрямів розвитку) і принципів сучасної 
освіти, які спрямовані на управління розвитком 
цифрової компетентності керівників закладів за-
гальної середньої освіти (ЗЗСО).

З гуманізацією освіти, що сприяє самоактуа-
лізації та самореалізації особистості керівників 

ЗЗСО, безпосередньо пов’язані тенденції розвит-
ку інноваційних освітніх технологій. Гуманізація 
освіти означає створення оптимальних умов для 
всебічного розвитку особистості, її професійно-
го та особистісного зростання, що базується на 
інноватизації процесу розвитку фахових компе-
тентностей.

Поняття «інновація» (від лат. in – в, novus – но-
вий) трактують як нововведення, яке визначаєть-
ся як цілеспрямована зміна, що вносить у сере-
довище впровадження нові елементи, які детер-
мінують перехід системи з одного стану в інший. 
Інновація передбачає якісні та кількісні зміни 
об’єкта, що спрямовані на його вдосконалення, 
розширення його функцій або підвищення якості 
продукту, який виробляється системою [3]. 

На сучасному етапі науковці визначають по-
няття «педагогічна інновація» як зміну, спрямо-
вану на підвищення рівня та якості знань учнів, 
розширення спектра цілей, що досягаються в ос-
вітньому процесі за умови скорочення фізичних, 
психічних, тимчасових і економічних витрат, 
збереження і зміцнення фізичного, психічного і 
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морального здоров’я всіх учасників освітнього 
процесу. Так, необхідно розділяти поняття «но-
вовведення» та «інновація». Новація – це той 
конкретний спосіб, елемент, ідея, яка входить 
в інновацію як її органічна складова. Поняття 
«інновація» охоплює не лише саму новацію, а й 
процедуру її впровадження від підготовки до реа-
лізації. Зміст категорії «інноватизація» нині до-
слідники тлумачать як оновлення [2], насичення 
новою інформацією [9] тощо. Досить доречно ре-
зюмує І. Воротникова, яка зазначає, що сучасна 
педагогічна наука має достатній фонд наукових 
фактів, закономірностей, ідей, що необхідні для 
вдосконалення управлінської діяльності керівни-
ків шкіл відповідно до теорії та практики ефек-
тивного менеджменту з використанням цифро-
вих технологій [4]. 

Нині в середовищі організаторів освіти від-
бувається переосмислення та переоцінка своєї 
власної управлінської діяльності, аналіз, оцінка 
й адаптація світового управлінського досвіду 
шляхом зближення основних ідей менеджменту 
в бізнесі й освіті: управлінські рішення значно 
вдосконалюються тоді, коли вони приймаються 
технологічно та на конкретному рівні ієрархії 
управління. Вплив технологізації на вдоскона-
лення управлінської діяльності менеджерів у 
системі загальної середньої освіти сприяє до-
цільній зміні всієї системи діяльності, що при-
водить до якісно нового стану, що є адекватним 
як у контексті загальних об’єктивних тенден-
цій розвитку освіти у світовій спільноті, так і 
соціально- педагогічної своєрідності розвитку 
освітньої системи України. Натомість техноло-
гізація як процес алгоритмізації певних дій за-
безпечує поетапність, системність і структуро-
ваність діяльності.

Узагальнення наукових знань і світового 
досвіду управління розвитком цифрової компе-
тентності на рівні ЗЗСО дає змогу розглядати 
технологізацію як фактор удосконалення управ-
лінської цифрової діяльності менеджерів освіти. 
Технологізація насамперед зумовлена тим, що на 
сьогодні в процес освіти залучені величезні маси 
людей, які в обмежені терміни мають отримати 
досить значний обсяг теоретичних і практичних 
знань, різного роду інформації. Так, директори 
шкіл об’єктивно постають перед необхідністю 
багаторазово взаємодіяти з вчителями, батьками, 
учнями в межах типологічних ситуацій із вико-
ристанням повторюваних операцій, дій і проце-
дур у певній їх послідовності (алгоритмі).

Розглянемо також поняття «технологізація 
управління», «технологічний процес управлін-
ня», «технологія». Так, В. Биков [1] надає таке 
визначення технологізації управління: це процес 
забезпечення всіх функцій управління властивос-
тями технології. Термін «технологізація управ-
ління» синонімічний категорії «технологічний 

процес». Технологічний процес – це впорядкова-
на послідовність взаємопов’язаних дій, що вико-
нуються з моменту виникнення вихідних даних 
до отримання необхідного результату. Саме таке 
визначення ми знаходимо в енциклопедичних 
джерелах.

Загалом, технологія – це сукупність прийомів 
і способів отримання, обробки чи переробки си-
ровини, матеріалів, напівфабрикатів або виробів. 
Технологією зазвичай називають також опис ви-
робничих процесів, інструкцій для впроваджен-
ня, технологічні правила, карти, графіки. Таке ви-
значення знаходимо в напрацюваннях Д. Дзвін-
чука [6].

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авто-
рів, які вивчали проблему застосування педаго-
гічних технологій в освіті дорослих дав змогу 
встановити її найбільш істотні ознаки: цілевід-
повідність, результативність, економічність, ал-
горитмічність, проєктивність, коректованість, 
цілісність, керованість, візуалізація.

Таким чином, технологізація управління роз-
витком цифрової компетентності керівників 
ЗЗСО передбачає: цілевідповідність і результа-
тивність – гарантоване досягнення цілей і ефек-
тивність процесу; економічність – визначення 
якості педагогічних технологій, що забезпечує 
резерв навчального часу, оптимізацію праці ди-
ректорів шкіл і досягнення запланованих ре-
зультатів самонавчання в стислі проміжки часу. 
Наступна група ознак (алгоритмічність, проєкто-
ваність, цілісність і керованість) відображає різні 
аспекти ідеї відтворюваності обраних педагогіч-
них технологій у подібних експериментальних 
умовах. Коректованість передбачає можливість 
постійного оперативного зворотного зв’язку, по-
слідовно зорієнтованого на чітко визначені цілі. 
Візуалізація стосується питань застосування різ-
ної аудіо- , мультимедіа, комп’ютерної техніки, 
а також конструювання та застосування різно-
манітних дидактичних матеріалів, оригінальних 
наочних посібників (електронних підручників 
тощо).

Загальний принцип відбору педагогічних тех-
нологій для цифрової професійної освіти керівни-
ків шкіл полягає в тому, що необхідно відбирати 
такі технологічні рішення, які охоплюють умови 
й алгоритми розвитку універсальних, загальних 
і професійних цифрових компетенцій директорів 
шкіл. Детальний аналіз наукової літератури дав 
змогу встановити, що базовий мінімум педаго-
гічних технологій, необхідний для технологізації 
досліджуваного процесу охоплює технології з: 

– мережевої комунікації, які виступають ба-
зою для реалізації інших педагогічних техноло-
гій цифрової освіти;

– дистанційного навчання, зокрема з викорис-
танням адаптивних систем навчання та комплекс-
ної кейс- технології;
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– «змішаного навчання» (blended learning), 
в тому числі «перевернуте навчання» (flipped 
learning), мобільне навчання;

– організації проєктної діяльності керівників 
ЗЗСО, зокрема мережеві проєкти.

Розглянемо більш детально деякі з них. Дис-
танційне навчання – це технологія побудови ос-
вітнього процесу виключно на основі онлайн- 
курсів, доступ до яких забезпечується за допо-
могою Інтернет- мережі, зокрема через мобільні 
додатки). У процесі дистанційного навчання 
взаємозв’язок «тьютор – керівник ЗЗСО» здійс-
нюється опосередковано, через Інтернет. Дистан-
ційне навчання як одна з технологій управління 
розвитком цифрової компетентності керівників 
ЗЗСО не вимагає особистої присутності того, 
хто навчається та забезпечує доступ управлінців 
до освітніх ресурсів: незалежно від місця знахо-
дження суб’єктів, зокрема в разі хвороби; у зруч-
ний для цих суб’єктів час, зокрема без відриву від 
роботи.

У процесі використання технології дистан-
ційного навчання доцільним видається викори-
стання різних цифрових засобів, зокрема масо-
ві відкриті онлайн- курси, відеолекції, онлайн- 
конференції (для відеодемонстрації, обговорення 
управлінських ситуацій і різних матеріалів), ве-
бінари та персональні віртуальні уроки в режи-
мі реального часу, Інтернет- домашні завдання, 
онлайн- тестування, відеофіксація віддаленого 
демонстраційного іспиту тощо. Важливим еле-
ментом дистанційного навчання постає комуні-
кація тьютора та директорів шкіл, яка забезпечує 
контур зворотного зв’язку, підвищує педагогічну 
результативність процесу управління розвитком 
цифрової компетентності керівників ЗЗСО.

Використання технології дистанційного нав-
чання актуалізується в наукових доробках Г. Ка-
нафоцької, яка стверджує, що ці педагогічні  
інновації є оптимальними для реалізації низки 
програм професійного навчання та додаткової 
професійної освіти [7]. Використання в очному 
освітньому процесі професійної освіти елемен-
тів онлайн- навчання дає змогу забезпечити озна-
йомлювальний рівень освоєння та розвантажити 
очний навчальний процес, сфокусувавши його 
на освоєнні умінь, навичок і компетенцій, які по-
требують живої взаємодії тьютора й управлінця 
один з одним, а також із реальним навчальним і 
виробничим обладнанням. Ефективними засоба-
ми реалізації технологій дистанційного навчання 
Л. Карташова [8] вважає адаптивні системи. Це 
системи онлайн- навчання, що будуть забезпе-
чувати персоналізоване підлаштування процесу 
управління розвитком цифрової компетентності 
керівників ЗЗСО під особливості конкретного ди-
ректора школи (персональна стратегія оволодін-
ня цифровими компетенціями, провідні канали 
сприйняття інформації, логіка побудови програ-

ми, оптимальний темп освоєння курсу, необхідна 
кількість повторень і тренувальних закріплень 
тощо). Аналіз і відтворення різних моделей нав-
чання буде забезпечуватися в межах досліджен-
ня завдяки використанню штучного інтелекту та 
цифрових технологій.

Водночас, до методів реалізації технологій 
дистанційного навчання зараховуємо метод кей-
сів, що розглядається як один із базових мето-
дів організації дистанційного навчання. Кейс- 
технологія заснована на поданні керівникам ЗЗСО 
відомостей про: інформаційні освітні ресурси; 
специфіку застосування цифрових технологій 
в освітній та управлінській діяльності у вигляді 
спеціалізованих наборів навчально- методичних 
комплексів, що призначені для самостійного ви-
вчення (кейсів) з використанням різних видів но-
сіїв інформації. 

До низки технологій управління розвитком 
цифрової компетентності керівників ЗЗСО зара-
ховуємо «змішане навчання» (blended learning). 
Це педагогічна технологія, що припускає поєд-
нання мережевого (онлайн) навчання з очним 
чи автономним варіантами навчання. Викори-
стання «змішаного навчання» позбавлене деяких 
організаційно- технічних переваг дистанційного 
навчання, однак дає змогу подолати його най-
більш серйозні педагогічні недоліки: відсутність 
живого контакту між тьютором і керівниками 
ЗЗСО, а також між директорами шкіл; зниження 
мотивації в управлінців, які не володіють висо-
кою навчальною самостійністю; труднощі в за-
безпеченні повноцінного формування багатьох 
практичних професійних умінь і навичок вико-
ристання цифрових технологій в управлінській 
діяльності.

Становлення та розвиток інформаційної ци-
вілізації зумовили необхідність технологізації 
процесу підвищення кваліфікації управлінських 
кадрів у системі загальної середньої освіти. Тен-
денція технологізації освіти в сучасному світі на-
була глобального характеру. Вона поширюється 
на будь- який освітній процес або його окрему 
ділянку, будучи тим самим елементом раціональ-
ності освітньої траєкторії розвитку. Тенденція 
технологізації управління розвитком цифрової 
компетентності керівників ЗЗСО виявляється в 
можливості технологізувати процес оволодін-
ня директорами шкіл цифровими компетенція-
ми. Важливо, що рівень цифрової компетент-
ності сучасного керівника у сфері застосування 
інформаційних і комунікаційних технологій у 
професійній діяльності визначається викликами 
інформаційного суспільства, зокрема вимогою 
законодавства до надання державних послуг в 
електронному вигляді. На сучасному етапі тех-
нології змінюються лавиноподібно. З огляду на 
це, управління освітньою організацією мають 
здійснювати професіонали, які готові постійно 
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стежити за змінами у сфері освіти й інноваціями 
в усіх сферах життя, готові (в разі необхідності) 
освоювати нове, незалежно від того, якого рівня 
професійного розвитку вони вже досягли.

Таким чином, володіння цифровими ком-
петентностями стає для керівника ЗЗСО най-
важливішою складовою його функціональної 
грамотності, без якої нині неможливим постає 
повноцінне здійснення трудових функцій. Од-
нак процес підготовки керівних кадрів ЗЗСО до 
застосування цифрових технологій в управлінні 
освітньою організацією на практиці пов’язаний з 
цілою низкою проблем, основними з- поміж яких 
є завантаженість керівника, що не дає йому змогу 
повноцінно та систематично підвищувати квалі-
фікацію в системі додаткової професійної осві-
ти, а також нездатність самої системи адекватно 
та гнучко реагувати на освітній запит керівни-
ка. У цьому контексті виникає завдання щодо 
виокремлення та теоретичного обґрунтування 
організаційно- педагогічних умов управління 
розвитком цифрової компетентності керівників 
ЗЗСО безпосередньо в умовах конкретної освіт-
ньої організації (школи).

Отже, можемо дійти висновку, що розроблен-
ня технологій навчання, які забезпечують умови 
повноцінного розвитку особистості на різних ща-
блях системи безперервної освіти, постає мож-
ливим лише через оновлення педагогічних основ 
освітнього процесу, усіх його елементів, що на-
самкінець зумовлює формування різноманітних 
фахових компетентностей управлінців освіти. 
У контексті нашого дослідження технологізація 
управління розвитком цифрової компетентності 
керівників ЗЗСО покликана забезпечити цілісність 
цього розвитку шляхом організації безперервного 
процесу самонавчання. Можливість інноватизації 
та технологізації, а відтак і цифрової трансфор-
мації процесу професійного самовдосконалення 
директорів шкіл у напрямі збагачення цифрових 
компетенцій, буде забезпечуватися різними група-
ми сучасних педагогічних технологій:

– по- перше, інформаційно- комунікаційні тех-
нології (ІКТ) універсального призначення, зокре-
ма офісні програми, графічні редактори, Інтернет- 
браузери, ЗМІ, доповнена реальність тощо;

– по- друге, педагогічні технології (технології 
навчання), зокрема ті, що передбачають викори-
стання ІКТ або засновані на їх використанні;

– по- третє, спеціалізовані цифрові освітні тех-
нології (edtech), наприклад, віртуальні наставни-
ки; тренажери; навчальні ігрові квести в доповне-
ній реальності; ігрові середовища та «сенсоріу-
ми»; «розумні» навчальні посібники – «розумна 
пісочниця», «розумна дошка» тощо;

– по- четверте, виробничі технології (цифрові, 
а також матеріальні та соціальні, або гуманітар-
ні), що забезпечують збагачення фахових цифро-
вих знань, умінь і навичок директорів шкіл.
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Bodom Harret. Innovation and Technologization 
of the Process of Managing the Development of 
Digital Competence of Heads of General Secondary 
Education Institutions.

Summary.
The article highlights the main features of innovation 

and technologicalization of the process of managing the 
development of digital competence of heads of general 
secondary education.

Analyzed: features of information technology 
civilization in the context of the world educational 
process; national and world directions of development 
of the system of training and retraining of personnel; 
processes of modernization of the Ukrainian general 
secondary education.

The need to establish cause-and-effect relationships 
and dependencies, which are manifested in the form of 
leading trends and principles of modern education, aimed 
at managing the development of digital competence of 
heads of general secondary education. Possession of 
digital competencies is becoming the most important 
component of functional literacy, without which it is 
now impossible to fully perform job functions. There is 
a problem of isolation and theoretical substantiation 
of organizational and pedagogical conditions of 
management of development of digital competence of 
heads of establishments of general secondary education 
directly in the conditions of the concrete educational 
organization.

The relevance and possibilities of innovation and 
technologicalization of the process of managing the 
development of digital competence of heads of general 
secondary education institutions are highlighted. The 
possibility of innovation and technologicalization, 
and hence the digital transformation of the process of 
professional self-improvement of school principals in the 
direction of enriching digital competencies, is provided 
by various groups of modern pedagogical technologies.

Key words: digital competence; digitalization; heads 
of general secondary education institutions; innovation, 
technologization; digital technologies.
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