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ВСТУП 
 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого 
розвитку теорії та практики управління соціально-педагогічними системами в 
контексті завдань, які висувають перед освітою закони України “Про освіту”, 
“Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, Національна доктрина 
розвитку освіти. 

Глобальні зміни у системі загальної середньої освіти України на 
сучасному етапі вимагають нових підходів до управління закладами освіти. 
Зокрема, сучасні вимоги до школи потребують високої професійної 
компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу, а особливо – 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). 

Суспільні процеси, що відбуваються в державі, викликали гостру потребу 
у професійно підготовлених фахівцях, які здатні ефективно працювати в 
сучасних умовах. Процеси гуманізації та демократизації суспільства вимагають 
розвитку їхньої педагогічної майстерності та творчості і підвищують вимоги до 
рівня управлінської культури керівників ЗНЗ, їх компетентності та 
професіоналізму.  

Проте аналіз літературних і нормативних джерел, наукових праць, 
практика з’ясування та оцінювання стану сформованості управлінської 
культури керівників ЗНЗ довели, що остання недостатньо відповідає сучасним 
вимогам та освітнім стандартам. Переважна більшість керівників ЗНЗ не 
акцентують увагу на виявленні власного рівня сформованості управлінської 
культури та її розвитку. Тому пріоритетним для системи підвищення 
кваліфікації є розробка й обґрунтування завдання розвитку управлінської 
культури керівників ЗНЗ під час їхнього навчання в інститутах післядипломної 
педагогічної освіти. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів 
освіти стали особливим напрямом розвитку науки і практики в усіх 
високорозвинутих країнах світу, в тому числі в Україні. 

Глобальні тенденції розвитку освіти в Україні досліджувалися у працях 
С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, В.Г. Кременя, В.І. Лугового, Л.П. Пуховської, 
О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинської та ін. Дослідники відзначають глобальну 
кризу освіти, що супроводжується порушенням гармонії між культурою і 
ментальністю і призводить до руйнації існуючої парадигми освіти, 
дестабілізації освітніх систем і, як наслідок, − зниження соціальної активності 
особистості. Подальший розвиток освіти науковці пов’язують із такими 
факторами, як демократизація, гуманізація, професіоналізм, інтеграція у світову 
культуру, безперервність освіти.  

Тому стратегічними завданнями реформування післядипломної 
педагогічної освіти, як однієї з ланок безперервної педагогічної освіти, є 
створення умов для постійного підвищення освітнього і кваліфікаційного 
рівнів, оновлення професійних та загальноосвітніх знань фахівців, збагачення 
духовного та інтелектуального потенціалу суспільства. 
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У працях українських учених, які досліджують закономірності розвитку 
цієї галузі, зазначається, що система післядипломної педагогічної освіти сприяє 
адаптації до професійної педагогічної діяльності в нових соціально-
економічних умовах, апробує новий зміст освіти й нові педагогічні технології, 
здійснює моніторинг основних показників галузі з метою визначення 
перспектив розвитку і способів управління нею.  

Однією зі складових післядипломної педагогічної освіти є система 
підвищення кваліфікації, яка забезпечує розвиток творчої активності та 
самостійності педагогічних кадрів, створює умови для збагачення досвіду 
творчого застосування нових знань і вмінь у нестандартних ситуаціях, формує 
емоційно-ціннісне ставлення до професійної діяльності на базі нових 
педагогічних потреб. 

У даній системі важливе місце посідають проблеми управління у сфері 
освіти, зокрема наукові основи управлінської діяльності керівника ЗНЗ та 
підвищення його управлінської кваліфікації, які знайшли своє відображення у 
працях Є.С. Березняка, В.І. Бондаря, В.М. Бегея, Л.І. Даниленко, 
Г.В. Єльникової, Л.М. Калініної, Л.М. Карамушки, Н.Л. Коломінського, 
Ю.О. Конаржевського, В.В. Крижка, В.І. Маслова, Н.М. Островерхової, 
Є.М. Павлютенкова, В.С. Пікельної, В.І. Пуцова, М.М. Поташника, 
Т.М. Сорочан, Є.П. Тонконогої, Є.М. Хрикова, Т.І. Шамової та ін. 

Достатньо уваги приділено вітчизняними і зарубіжними вченими 
питанням професійної, у т.ч. педагогічної культури спеціалістів 
(К.А. Абульханова, В.Д. Базилевич, А.В. Барабанщиков, О.В. Бондаревська, 
О.Б. Гармаш, В.М. Гриньова, С.Б. Єлканов, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, 
О. М. Пєхота, М.І. Поночовний, Т.І. Саламатова, В.А. Семиченко, 
В.О. Сухомлинський), як окремий напрям розглядається проблема 
управлінської культури керівників організацій (Б.А. Гаєвський, В.М. Іванов, 
М.І. Кабушкін, О.І. Мармаза, В.І. Новоселов, Л.Е. Орбан-Лембрик, Ю.І. Палеха, 
В.І. Патрушев, Н. Рождественська, О.М. Ярковой та ін.).  

Водночас вивчення теорії та практики підготовки керівних кадрів освіти 
засвідчує, що на сьогодні майже відсутні дослідження, предметом яких є 
теоретичне обґрунтування й апробація змісту та технології розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації в 
інститутах післядипломної педагогічної освіти (ІППО).  

Відповідно до законів України з проблем освіти та сучасних теоретичних 
розробок у галузі управління соціальними системами, керівники ЗНЗ мають 
здійснювати управління на засадах демократизму, гуманізму, системності. 
Проте більшість із них під час навчання на курсах підвищення кваліфікації в 
ІППО демонструють недостатній рівень управлінської культури.  

Таким чином, виникає суперечність між наявним рівнем управлінської 
культури та вимогами, що ставляться суспільством і державою до сучасного 
керівника ЗНЗ. Отже, актуальним є розвиток управлінської культури керівника 
загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації в 
інституті післядипломної педагогічної освіти. 
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Це зумовило визначення мети дослідження, яка полягає у підвищенні 
рівня професійної компетентності керівників ЗНЗ шляхом розробки, 
обґрунтування та експериментальної перевірки моделі розвитку їх 
управлінської культури в процесі підвищення кваліфікації в інституті 
післядипломної педагогічної освіти. 

Об’єкт дослідження: процес розвитку управлінської культури керівника 
загальноосвітнього навчального закладу. 

Предмет дослідження: зміст та технологія розвитку управлінської 
культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі 
підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на тому, що цілеспрямований 
розвиток управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення 
кваліфікації в ІППО набуває ефективності за умов: усвідомлення керівниками 
управлінської культури як невід’ємної складової їхньої професійної 
компетентності; розробки та апробації моделі розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації. 

Для досягнення поставленої мети дослідження було визначено сукупність 
завдань дослідження: 

• здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури щодо 
визначення сутності, структури, критеріїв та шляхів розвитку управлінської 
культури керівника ЗНЗ; 

• проаналізувати досвід розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
у практиці післядипломної освіти; 

• розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель 
розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення 
кваліфікації в закладах післядипломної педагогічної освіти;  

• підготувати методичні рекомендації щодо застосування розробленої 
моделі в закладах післядипломної педагогічної освіти. 

Методологічною основою дослідження є: концептуальні положення 
філософії, педагогіки та психології про культуру, особистість; положення теорії 
наукового пізнання, теорії систем та теорії управління; принципи науковості, 
цілісності, сучасні принципи неперервної освіти на засадах андрагогіки; 
основні положення системного, особистісно-діяльнісного та компетентнісного 
підходів у пізнанні соціальних, педагогічних фактів, явищ, процесів; теоретичні 
положення філософії щодо діяльнісної сутності розвитку особистості у процесі 
професійного зростання; державні документи про освіту в Україні, головні 
положення доктрини розвитку національної освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять:  
• положення філософії і культурології про культуру особистості 

(А.І.Арнольдов, В.П.Андрущенко, В.С.Біблер, В.Е.Давидович, 
А.Г.Здравомислов, І.А.Зязюн, С.Н.Іконнікова, М.С.Каган, Л.Н.Коган, 
В.Г.Кремень, М.Мамардашвілі, М.І.Михальченко, К.М.Хорунженко), розвиток 
професійної культури (К.А.Абульханова, В.Д.Базилевич, О.В.Бондаревська, 
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В.М.Гриньова, С.Б.Єлканов, О.М.Пєхота, М.І.Поночовний, В.А.Правоторов, 
В.О.Сухомлинський); 

• загальні положення теорії менеджменту та соціального управління 
(М.Альберт, Б.А.Гаєвський, Г.А.Дмитренко, М.Мескон, Ф.Хедоурі, Ф.І.Хміль), 
педагогічного менеджменту та менеджменту освітніх інновацій (Л.І.Даниленко, 
В.В.Крижко, В.І.Маслов, Н.М.Островерхова, Є.М.Павлютенков), управлінської 
культури та її складових (М.М.Заренок, В.М.Іванов, М.І.Кабушкін, В.О.Кудін, 
О.І.Мармаза, В.І.Новоселов, Л.Е.Орбан-Лембрик, Ю.І.Палеха, В.І.Патрушев, 
О.М.Ярковой); 

• положення теорії і методики післядипломної педагогічної освіти 
(І.П.Жерносек, Ю.М.Красовицький, С.В.Крисюк, В.В.Олійник, Н.Г.Протасова, 
В.І.Пуцов, В.А.Семиченко, Є.М.Хриков), управління загальноосвітніми 
навчальними закладами та підвищення управлінської кваліфікації їх керівників 
(Є.С.Березняк, В.І.Бондар, В.М.Бегей, Г.В.Єльникова, Л.М.Калініна, 
Л.М.Карамушка, Ю.О.Конаржевський, Н.Л.Коломінський, В.І.Маслов, 
В.С.Пікельна, М.М.Поташник, Т.М.Сорочан, Г.М.Тимошко, Є.П.Тонконога, 
Т.І.Шамова). 

Методи дослідження. Для розв’язання окреслених завдань 
використовувався комплекс методів теоретичного, емпіричного та 
експериментального рівнів: аналіз і синтез, абстрагування й ідеалізація, 
порівняння й конкретизація теоретичних знань, які сприяли розумінню сутності 
управлінської культури, визначенню її складових; спостереження, рейтингова 
оцінка, самооцінка, групові та індивідуальні бесіди, дискусії, анкетування, 
тестування – для визначення рівнів сформованості управлінської культури 
керівника ЗНЗ; педагогічний експеримент, моделювання, вивчення 
документації – для розробки і обґрунтування моделі розвитку управлінської 
культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації; статистична 
обробка даних, графічне відображення результатів – для доведення 
результативності розробленої моделі. 

Організація дослідження.  
На першому етапі (2001-2003 рр.) визначалися вихідні наукові позиції 

щодо сутності, структури, критеріїв та шляхів розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ, принципи, робоча гіпотеза, завдання, методична база 
дослідження; проводився констатувальний експеримент. 

На другому етапі (2003-2004 рр.) здійснювалися розробка й 
обґрунтування моделі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у 
процесі підвищення кваліфікації; проводився формувальний експеримент, 
спрямований на експериментальну перевірку моделі. 

На третьому етапі (2004-2005 рр.) систематизувалися та 
узагальнювалися результати, отримані у процесі науково-теоретичного аналізу 
проблеми та дослідно-експериментальної роботи; формулювалися загальні 
висновки дослідження, розроблялися методичні рекомендації щодо 
практичного застосування розробленої моделі. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  
КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО  

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 

 
1.1. Сутність дефініції «управлінська культура керівника 

загальноосвітнього навчального закладу» 
 

В умовах глибоких соціальних, духовних та економічних зрушень, 
прискорення прогресу знань і вмінь, реформування системи освіти сприяє 
всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
розвитку її талантів, здібностей, задоволенню різноманітних освітніх потреб, 
забезпеченню пріоритетності загальнолюдських цінностей, високих моральних 
якостей. Забезпечення цих умов залежить від педагога, керівника – 
професіонала, здатного вільно орієнтуватися в соціальних і природних умовах, 
розуміти особливості розвитку культури, усвідомлювати роль і місце освітніх 
процесів, систем у світовому культурному просторі, поєднувати глибокі 
теоретичні знання й практичну реалізацію цих процесів, пов’язувати власний 
рівень загальної культури із системою знань, умінь, мотивів та цінностей 
управлінської діяльності. 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що „освіта має 
активно сприяти формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої, 
варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити 
становлення громадянина і патріота” [161, с.4]. 

Модернізація управління освітою передбачає запровадження нової етики 
управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної 
мотивації; впровадження новітніх інформційних комп’ютерних технологій; 
підвищення компетентності управлінців усіх рівнів. Підготовка і професійне 
вдосконалення педагогічних працівників є важливою умовою модернізації 
освіти на сучасному етапі її розвитку. 

Проте якість підготовки до управлінської діяльності переважної 
більшості керівників за багатьма параметрами ще не достатньо відповідає 
сучасним вимогам суспільства і держави. 

У зв’язку з цим актуальною залишається проблема забезпечення 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) професійно підготовленими 
керівними кадрами з високим рівнем загальної культури та управлінської, 
зокрема. 

Сьогодні в Україні і в світі все більше зростає роль культури особистості, 
бо саме однією із головних причин „застою і деградації в усіх сферах”, є 
низький рівень культури в усіх її аспектах – культури праці, культури 
управління, політичної культури, моральної культури, художньої культури 
тощо [87, с.47]. 
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Для розкриття структури і змісту управлінської культури керівника ЗНЗ 
розглянемо систему наукових поглядів щодо визначення місця даного виду 
культури в професійній і загальній культурі будь-якої особистості, в тому числі 
педагогічного працівника. 

Поняття „культура” в науці розуміється як сукупність матеріальних та 
духовних цінностей [3; 4; 6; 35; 58; 145; 244; 246; 254], спосіб діяльності [9; 28; 
38; 43; 53; 82; 153; 160; 236; 258], творчий вияв особистості [8; 18; 36; 71; 99; 
126; 127; 139; 227]. У давнину поняття “культура” означало “обробку ґрунту, 
культивацію”. Вперше його у переносному значенні відносно впливу на 
людський розум застосував давньогрецький філософ Цицерон, який писав, що 
„культура – це обробка, вдосконалення душі” [105, с. 115; 228, с. 427]. 

З часом у романських та інших мовах цей термін застосовують для 
розкриття понять “виховання”, “освіта”, “вміння”, “розвиток”. Поняття 
„культура” набуло більш узагальненого значення в наш час і характеризується:  

− сукупністю матеріальних і духовних цінностей, створених людством 
протягом його історії [5; 7; 73; 253]; 

− певною сукупністю соціально набутих та таких, що транслюються з 
покоління в покоління значимих символів, ідей, цінностей, звичаїв [248]; 

− системою вірувань, традицій, норм і правил поведінки, завдяки яким 
люди організують свою життєдіяльність [248]; 

− сукупністю практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, 
які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і 
втілюються у результатах продуктивної діяльності [27; 37; 201]; 

− рівнем освіченості, вихованості людей, а також рівнем оволодіння 
якоюсь галуззю знань або діяльності [27; 37; 201]; 

− сферою духовного життя суспільства, що охоплює насамперед 
систему виховання, освіти, духовної творчості (особливо мистецької), а також 
установи й організації, що забезпечують їхнє функціонування (школи, вищі 
навчальні заклади, клуби, музеї, театри, творчі спілки, товариства тощо) [37; 
201]. 

Аналізуючи ці визначення, ми відмічаємо, що більшість дослідників 
розглядає культуру особистості з трьох сторін: ціннісної, діяльнісної й 
особистісної. Зокрема:  

- за ціннісного підходу, культура характеризується як сукупність 
матеріальних і духовних цінностей, створених людством;  

- за діяльнісного – специфічним способом організації і розвитку 
людської життєдіяльності;  

- за особистісного – процесом розвитку сутнісних сил людини та її 
творчої самореалізації. 

Розглянемо їх сутність. 
Під матеріальною культурою розуміється сукупність надбань 

суспільства в галузі техніки, виробничих відносин, матеріальних цінностей 
[201, с.163]. Вона характеризується фізичними об’єктами, створеними руками 
людей (їх називають артефактами – від лат. аrtefactum – штучно створене, - 
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процес чи утворення, що не властиве природі і виникає зазвичай у ході її 
перетворення): книга, храм, машини, будинок, прикраси тощо. Артефакти 
відрізняються тим, що вони створені людиною, несуть на собі певне символічне 
значення, виконують певну функцію і являють собою відому цінність для групи 
чи суспільства [120, с. 32-34]. 

Матеріальна культура характеризує “перетворювальну діяльність людини 
з точки зору її впливу на розвиток суспільства, розкриваючи, в якій мірі вона 
дає можливість застосувати її здібності, творчі можливості, дарування” [105, 
с.119-120]. 

Духовна культура характеризується сукупністю надбань суспільства в 
галузях науки, мистецтва і літератури, філософії, моралі, освіти тощо. Вона 
залежить від матеріальних умов, але не змінюється автоматично слідом за 
своєю матеріальною основою; характеризується відносною самостійністю [201, 
с.163]. 

Нематеріальна, духовна культура являє собою норми, правила, зразки, 
еталони, моделі поведінки, закони, цінності, символи, знання, ідеї, звичаї, 
традиції, мову. Вони є результатом діяльності людини, але створеними не 
руками, а розумом і почуттями. Нематеріальні об’єкти не можна почути, 
побачити, вони існують у свідомості людини і підтримуються її спілкуванням 
[120, с. 32-34]. 

Духовна культура являє собою духовний світ кожної окремої особи та її 
діяльності щодо створення духовних “продуктів” (творчість учених, 
письменників, художників тощо); продукти духовної діяльності (духовні 
цінності, наукові результати, книги, закони, звичаї тощо). Сфера духовної 
культури включає просвіту, освіту, мову і писемність, фольклор, народне 
мистецтво тощо [105, с. 117-118].  

На думку В.П.Андрущенка та М.І.Горлача, у духовному значенні 
культура складається з таких основних елементів, як: пізнавальний; знаково-
символічний (знання, оформлені у певних поняттях і уявленнях, зафіксованих у 
мові); ціннісно-пізнавальний (дозволяє суб’єкту усвідомлювати свої потреби й 
інтереси, задовольняти їх у результаті ціннісного ставлення до предметів 
оточуючого світу); традиційний (соціологічна і культурна спадщина, яка 
передається з покоління у покоління і зберігається у певній спільноті) [228, с. 
437]. 

Функціями культури є: пізнавальна, комунікативна, регулятивна, 
прогностична, ціннісно-орієнтаційна, які характеризують діяльність людини 
[88, с. 188-220]. 

У межах діяльнісного підходу багатьма вченими наголошується, що 
культура є специфічним способом людської діяльності і характеризується: 

− продуктами матеріальної та духовної праці в системі соціальних норм, 
духовних цінностей, сукупності ставлення людей до природи, до самих себе, а 
також їх відношень між собою (В.Є.Давидович [43], Ю.О.Жданов [43], 
Е.С.Маркарян [143], О.І.Мармаза [144]); 
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− процесом творчої діяльності (К.А.Абульханова–Славська [1], 
Е.А.Баллер [10], А.К.Бичко [20], Г.А.Заїченко [245], Н.С.Злобін [74-75], 
М.С.Каган [87], Е.В.Соколов [223]); 

− перетворенням, покращенням, яке приводить людину в процесі 
доцільної діяльності до задоволення своїх матеріальних і духовних потреб 
(В.Н.Іванов, В.І.Патрушев [80]; С.Н. Іконникова [82]; Л.Н.Коган [97]); 

− способом становлення людини як особистості (В.Горський [38]; 
Л.Н.Коган [98], Ю.Р.Вишневський [100]; Л.В.Сохань, В.А.Тихонович [133]). 

Рівень культури життя особистості визначає система основних потреб, 
моральних принципів, стратегія життєздійснення, яка спрямована на 
досягнення повноти життя, його цілісності, освоєння загальнолюдських 
цінностей [196, c.11]. 

Життєтворчість – особлива й вища форма прояву творчої природи 
людини. Це духовно-практична діяльність особистості, спрямована на творче 
проектування та здійснення її життєвого проекту. Вона передбачає 
самовдосконалення особистості, набуття нею якостей, необхідних для 
самостійної і творчої побудови свого життя – інтелектуальних, емоційно-
вольових, морально-психологічних [202, c.158]. 

Життєдіяльність особистості – це організація процесу життя на основі 
соціальних форм і способів діяльності, спілкування, поведінки, що склалися 
історично; це відтворення особою свого життя включенням його у соціальні 
процеси. Дане поняття охоплює у часі весь плин життя особистості: її 
становлення, розвиток, зміни. Поняття життєдіяльності особистості відбиває 
єдність прояву особистості в різних видах діяльності [202, c.35]. 

Семенов В.С., вказуючи на нерозривність розвитку культури та людини, 
стверджує, що з філософської точки зору культура є “особливий діяльнісний 
спосіб оволодіння людиною світом, включаючи весь зовнішній світ – природу 
та суспільство, – так і внутрішній світ самої людини в смислі її формування та 
розвитку” [212]. Це дає підстави розглядати культуру також з позицій 
особистісного підходу. 

Зокрема, Е.С.Маркарян стверджував думку про взаємозв’язок типу 
людської особистості та типу культури суспільства: культурна діяльність є не 
тільки способом формування визначеного типу людської особистості, а й 
суспільства в цілому, бо саме тип культури суспільства визначає в кінцевому 
результаті і тип особистості [141; 142, с.112]. 

Культуру особистості визначають як соціально обумовлений рівень 
творчої, свідомої діяльності людини як зрілої, опредмеченої в цінностях, 
традиціях, нормах, які передаються з покоління в покоління як історичний 
досвід людства, так і теперішній [248, с. 235]. 

Найважливішими психологічними характеристиками особистості, на 
думку В.А.Семиченко, є її стійкість, мінливість; єдність та активність [215, с. 9-
11]. 

У структурі особистості теоретики виділяють систему регуляції, 
стимулювання, стабілізації та індикації. А саме: 



 

 12

- система регуляції забезпечує постійну взаємодію зовнішніх і 
внутрішніх причин та умов прояву і розвитку психічної діяльності; регуляцію 
людиною своєї поведінки (пізнання, спілкування, праці); 

- система стимулювання включає відносно стійкі психологічні 
утворення: темперамент, інтелект, знання і відношення; 

- система стабілізації. Її зміст складають спрямованість, здібності, 
самостійність та характер; 

- система індикації поєднує якості, що мають найбільшу соціальну 
значимість – гуманізм, колективізм, оптимізм та працелюбство [215, с. 13-17]. 

Ми погоджуємося з таким визначенням поняття „культура особистості” 
і характеризуємо його як багатоаспектне утворення, яке має свою структуру, а 
саме: три складові (особистісна, мотиваційно-ціннісна, діяльнісна); їх 
характерні ознаки (тип особистості, матеріальні і духовні цінності, спосіб 
організації діяльності, життєдіяльність) та показники (система регуляції, 
стимулювання, стабілізації, індикації; надбання в галузі техніки, виробничих 
відносин, матеріальних цінностей; надбання в галузі науки, мистецтва, 
літератури, філософії, моралі, освіти; ставлення до природи, суспільства, 
соціальних норм поведінки; творчість, активність). 

Культура органічно поєднана з діяльністю особистості, тому це дозволяє 
розглядати їх у діалектичній взаємозалежності. Взаємозв’язок культури з 
діяльністю характеризується так, що будь-які досягнення в діяльності 
впливають на розвиток культури особистості і навпаки, відсутність загальної 
культури відобразиться на рівні її професійної діяльності, в т.ч. управлінської. 

Питання культури, у т.ч. у сфері освіти розглядали такі вчені, як: 
Г.А.Дмитренко [56], Г.В.Єльникова [63], І.В.Іванова [84], Марк Е.Генсон [140], 
Н.Костильова [118], А.П.Мар’яненко, А.А.Погорадзе [191], О.Я.Савченко [210], 
М.В.Туленков [239], Г.Тульчинський [240], Г.Хофстеде [249], В.М.Шепель 
[260-261], Н.Ю.Щербаков [147].  

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу, ми застосували такі 
наукові підходи при визначенні поняття “управлінська культура”, як: ціннісний 
(аксіологічний), який дозволив у певних умовах удосконалювати та розвивати 
ціннісні орієнтири особистості керівника; особистісний та діяльнісний, які 
сприяють розвитку творчих здібностей особистості та її професійних знань й 
умінь. 

Особистісний і ціннісний підходи характеризують особистісну культуру 
спеціаліста, а діяльнісний – професійну (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Модель структури загальної культури особистості 
 
Професійна культура розглядається вченими, як система соціальних 

якостей, що безпосередньо забезпечує рівень трудової та професійної 
діяльності [79; 130; 134; 136; 196; 211]. За енциклопедичним словником з 
культурології професійна культура характеризує „рівень і якість професійної 
підготовки, причому на якість професійної культури впливає стан суспільства. 
В свою чергу рівень професійної культури є важливим показником розвитку 
того чи іншого суспільства” [248, с. 402]. У зв’язку з цим, для підтримки 
високої професійної культури необхідні відповідні навчальні заклади, які дають 
кваліфіковану освіту. 

У законі України „Про загальну середню освіту” визначено загальні 
посадові вимоги до керівника ЗНЗ: „Посаду керівника ЗНЗ незалежно від 
підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є 
громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або 
магістра, стаж роботи не менше трьох років, що успішно пройшла атестацію 
керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти 
України” [69, ст.24, ч.2]. 
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У зв’язку з тим, що будь-який керівник ЗНЗ за цим законом є 
педагогічним працівником, він має володіти педагогічною культурою. 

Розглянемо управлінську культуру керівника ЗНЗ через його педагогічну 
культуру, яка характеризується функціями передачі знань, умінь, навичок і 
формування на цій основі світогляду учнів, розвитку їх інтелектуальних сил і 
здібностей, емоційно-вольової й дійово-практичної сфер; забезпечення 
адекватної поведінки в суспільстві; формування естетичного ставлення до 
дійсності; зміцнення здоров'я учнів та розвитку їх фізичних сил і здібностей 
[206, с. 15]. 

Педагогічна культура – це не лише результат і якісна характеристика 
професійно-педагогічної діяльності та особистісної культури особистості, що 
вказує на рівень його духовного розвитку, сформованість педагогічних знань, 
умінь, навичок, а також здібностей та почуттів до педагогічної діяльності, але й 
сам процес перетворення як вихователя, так і вихованця [25, с.3]. На думку 
М.М.Букача, педагогічна культура фахівця найбільш повно може бути розкрита 
через результат професійно-педагогічної діяльності, аналіз якісних 
характеристик та змін, які відбуваються в його особистісній культурі. 

Основою педагогічної культури вчителя дослідник вважає “не лише 
професійно-педагогічну діяльність, а ще й процеси, які пов'язані з емоційною 
сферою, а саме: почуття любові, співпереживання, прагнення прийти на 
допомогу, підтримати людину в тяжку хвилину. А отже, підґрунтям, на якому 
має формуватися педагогічна культура вчителя, є, в першу чергу, духовна 
культура особистості, в основі якої знаходиться емоційна та інтелектуальна 
сфера людини, а потім вже професійно-педагогічна діяльність” [25, с.3]. 

У педагогічному словнику (за ред. М.Д.Ярмаченка) [181, с. 358] 
педагогічна культура вчителя розглядається як інтегративна сукупність 
фізичних, інтелектуальних, загальнокультурних і моральних якостей, 
професійних знань і вмінь, необхідних для успішної навчальної та виховної 
роботи. Умовно в ній виділяється три групи характеристик: 

− загальнолюдські якості (добре здоров’я, інтелектуальний розвиток, 
належний рівень розвитку мовлення); 

− професійні якості (любов до дітей, професійна компетентність, знання 
теорії та історії педагогіки, основ психології, методичні уміння, що включають 
педагогічну техніку, знання досягнень педагогічної науки та практики, уміння 
застосовувати їх у практичній діяльності, тактовність, прагнення до 
самовдосконалення, вміння організувати самоосвіту тощо); 

− моральні якості (духовність, моральна чистота, доброзичливість, 
чулість та людяність, чесність і правдивість, організованість і відповідальність) 
[181, с. 358]. 

Погоджуючись з цим поглядом, розглянемо педагогічну культуру як 
“…синтез педагогічних переконань і майстерності, педагогічної етики і 
професійно-педагогічних якостей, стилю навчально-виховної роботи і 
відношення викладача до своєї справи і до самого себе” [11, с. 30]. Відзначаючи 
інтегративність культури і характеризуючи її через розвиток усього 
суспільства, А.В.Барабанщиков і С.С.Муцинов наголошують, що вихідним є 
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поняття “загальна культура”, а “педагогічна культура” є специфічним її виявом 
в умовах педагогічного процесу” [12, с. 35]. Автори визначають педагогічну 
культуру як складне явище, яке включає нове педагогічне мислення і 
особистісні якості, професійну спрямованість, позицію, сукупність професійних 
знань, умінь і навичок педагога. Вони виділяють дві групи компонентів 
педагогічної культури: першу групу складають особистісні якості особистості 
(педагогічна спрямованість, психолого-педагогічна ерудиція, інтелігентність, 
гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей, педагогічний 
оптимізм); до другої групи відносяться компоненти, пов’язані з її практичною 
діяльністю (педагогічна майстерність, опора на наукові положення та 
передовий педагогічний досвід, почуття нового і творчий пошук у навчально-
виховній і організаційній роботі, педагогічне дійове спілкування і поведінка, 
активна спрямованість на самовдосконалення) [12]. 

На думку С.Б.Єлканова педагогічна культура не є сумою певних ознак, її 
підґрунтям є світоглядні, моральні, естетичні, інтелектуальні та інші 
компоненти загальної культури вчителя; вона є результатом індивідуальної 
самовиховуючої творчості [59, с.20]. 

У своїх дослідженнях І.А.Зязюн наголошує на важливості таких 
компонентів педагогічної культури, як професіоналізм, особистісні якості, які 
складають поняття „педагогічна майстерність вчителя” [180, с. 14], 
визначаючи останнє як „...комплекс властивостей особистості, що забезпечує 
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній 
основі” [180, с. 30]. 

Значна увага в сучасних дослідженнях приділена вивченню педагогічної 
культури майбутнього вчителя. Зокрема, Г.Ф.Бєлоусова стверджує, що 
педагогічна культура майбутнього вчителя – це сутнісна характеристика 
особистості і діяльності педагога як суб’єкта педагогічної діяльності і виховних 
відносин; це – “володіння необхідними для успішної діяльності особистісними 
якостями, професійними знаннями й уміннями, активною педагогічною 
позицією, творчим досвідом вирішення завдань навчання і виховання учнів” 
[14, с. 36]. 

Гармаш О.Б. відзначає, що педагогічна культура являє собою інтегральне, 
системне, динамічне утворення особистості вчителя, яке визначає тип, стиль і 
способи його професійної поведінки та діяльності. Для нас особливо цікавою є 
та сторона розмірковувань, де автор відзначає, що педагогічна культура 
поєднує в собі високий рівень загального і професійного розвитку вчителя: 
його психолого-педагогічну компетентність, професійно-етичну вихованість, 
мотиваційно-цілісне ставлення до педагогічної діяльності [33, с. 4-5]. У зв'язку 
з цим зазначимо, що педагогічна культура поєднує в собі систему знань, умінь 
та навичок, систему цінностей та мотивів педагога, які реалізуються через його 
професійну поведінку, стиль, педагогічний такт, функції і методи діяльності. 

Ми погоджуємося з думкою вчених, які відзначають, що педагогічна 
культура є інтегральною соціальною якістю особистості, яка передбачає 
наявність певного рівня психолого-педагогічної підготовки (знань, умінь) і 
певних особистісних якостей (педагогічна спрямованість, моральна 
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вихованість, педагогічний такт, культура мови тощо) [40; 121; 124; 218, с. 52]; 
синтезу високого професіоналізму у внутрішніх властивостях педагога, 
володіння методикою викладання і наявністю культуротворчих здібностей [77; 
206, с. 4]. Учитель, який володіє педагогічною культурою, має добре розвинуте 
педагогічне мислення і свідомість, володіє значним творчим потенціалом. 

Проте, як зазначає С.Ф.Клепко, педагогу потрібне не просте засвоєння 
культурологічних схем, а розвиток універсальних здібностей та їх спеціалізація 
[95, с. 14]. 

Доповнюють попередні думки дослідників сучасні вітчизняні вчені, а 
саме: Т.В.Іванова, розглядає педагогічну культуру як складову духовної і 
соціальної культури та інтегровану підсистему в цілісній соціальній системі 
[81, с. 38]; І.Ф.Ісаєв дає визначення професійно-педагогічній культурі як 
інтегративній якості особистості педагога-професіонала, умову й передмову 
ефективної педагогічної діяльності, показник професійної компетентності, мету 
професійного самовдосконалення [83, с. 30]; М.І.Скрипник наголошує на 
педагогічній культурі вчителя як інтегративній якості, що характеризує 
оптимальне поєднання когнітивної (наявність професійних знань), емотивної 
(специфіка почуттів і засобів їх вираження у різноманітних ситуаціях 
об’єктивної реальності) та діяльнісної (створення педагогом нових цінностей) 
складових, розвиток яких здійснюється у процесі професійної діяльності 
вчителя [220, с. 32-33]. 

На думку Е.Ю.Захарченка, педагогічна культура пройшла певні етапи 
розвитку разом з розвитком культури та цивілізації й розглядається в декількох 
аспектах: 

- як частина соціальної практики у сфері взаємовідносин поколінь, де 
накопичуються певні традиції, норми взаємовідносин, опосередковуються 
вимоги релігії, моралі, формується національний стрижень; 

-  як область людських знань, що включає педагогічні концепції, теорії, 
норми, цінності, ідеї; 

- як діяльність учителя – суб’єкта педагогічної культури, продукту своєї 
епохи, який увібрав в себе весь досвід попередніх поколінь в області теорії та 
практики [72, с. 69-70]. 

Характер прояву педагогічної культури у вказаних аспектах дозволяє 
розглядати її як частину загальнолюдської культури, в якій закладені 
особливого роду цінності соціально-педагогічної практики, педагогічної теорії 
та способи педагогічної діяльності. 

Педагогічна культура також може бути представлена як сукупність 
досягнень соціальної практики, педагогічних поглядів, ідей, теорій, способів 
педагогічної діяльності. Причому, це явище залежить від: ситуації у 
суспільстві; політики в області освіти; особливостей соціального замовлення на 
той чи інший тип особистості; моральних відносин; релігійного фону 
суспільства; стану інформаційних систем та їх змісту; доступності педагогічної 
інформації тощо [72, с. 69-73]. Автор наголошує, що типи педагогічної 
культури можуть складатися і під впливом зусиль окремих педагогів, які 
відображають ці типи у своїх педагогічних системах: Яснополянська школа 
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гармонії правди, краси і добра Л.М.Толстого; педагогіка колективного 
виховання А.С.Макаренка; соціальна педагогіка С.Т.Шацького, творення 
педагогічного колективу, методика виховання колективу В.О.Сухомлинського 
та ін. 

Видатний педагог В.О.Сухомлинський багато уваги приділяв 
педагогічній культурі вчителя, яка характеризується вмінням педагога 
орієнтуватися в складних питаннях педагогічної науки і практики [232, с. 483]. 

В основі педагогічної культури лежить цілісне уявлення про педагогічну 
дійсність, в епіцентрі якої знаходиться особистість дитини. В залежності від 
того, яка роль надається дитині, які цілі та методи педагогічної взаємодії з нею 
здійснюються, який її образ проектується, формується той чи інший тип 
педагогічної культури. А отже, педагогічна культура реально існує у виховних 
та моральних традиціях суспільства, які відображають ставлення дорослих до 
дітей і прийняті у суспільстві способи їх соціалізації; у педагогічних теоріях; 
цілісних педагогічних системах; моделях педагогічної діяльності в особистості 
вчителя-вихователя [72, с. 69-73].  

Виходячи з розуміння культури як частини загальнолюдської, в якій 
найбільш повно виражені духовні та матеріальні цінності освіти й виховання, а 
також способи творчої діяльності, необхідні для обслуговування історичного 
процесу зміни поколінь, соціалізації особистості, здійснення навчально-
виховних процесів [23, с. 39], О.В.Бондаревська виділяє ряд суттєвих ознак 
особистісно орієнтованої педагогічної культури. Це: 

• гуманістична позиція вчителя по відношенню до дітей і його здатність 
бути вихователем; 

• психолого-педагогічна компетентність і розвинуте педагогічне 
мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають з позицій учня; 

• освіченість у сфері предмета, що викладає, вміння працювати зі 
змістом та технологіями навчання, надаючи їм особистісної направленості; 

• досвід творчої діяльності, вміння обґрунтувати власну педагогічну 
діяльність як особистісно орієнтовану систему (дидактичну, виховну, 
методичну), здатність розробити авторський освітній проект; 

• культура професійної поведінки, способи саморозвитку, вміння 
саморегулювати власну діяльність, готовність спілкуватися зі школярами [23, с. 
40]. 

У сучасних вітчизняних дослідженнях педагогічну культуру розглядають 
як систему і, в той же час, як елемент педагогічної системи, особистісне 
утворення. Так, В.М.Гриньова наголошує, що педагогічна культура 
представляє собою діалектичну інтегровану єдність педагогічних цінностей, 
між якими існують певні зв’язки і відношення, що формуються, реалізуються і 
вдосконалюються у різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності й 
спілкування, визначаючи характер і рівень останніх [39, с. 123]. 

Аналізуючи педагогічну культуру, дослідники виокремлюють в ній 
інноваційну педагогічну культуру, під якою розуміють такий рівень 
професійності, який виявляється у здатності об’єктивно оцінювати нові ідеї, у 
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готовності творчо оцінювати і використовувати у своїй роботі все нове, 
прогресивне. Дослідники О.Аматьєва та Н.Гавриш вважають, що освоюючи 
новаторську ідею (систему), приймаючи її, педагог доповнює нововведення, 
збагачує його власними знахідками. Інноваційну культуру презентують такі 
особистісні характеристики, як креативність, відкритість до пошуку й 
експерименту, прагнення до постійного самовдосконалення, активність, 
ініціативність та компетентність [2, с. 11-13]. 

Узагальнюючи сказане, визначимо, що педагогічна культура – це 
система професійних знань і вмінь, особистісних якостей, мотивів та цінностей, 
які реалізуються у різноманітних видах професійної діяльності та спілкування 
педагога.  

Вона є родовим поняттям по відношенню до управлінської культури, яка 
є видовим поняттям і характеризується системою управлінських знань та вмінь, 
професійних й особистісних якостей, видів мотиваційно-ціннісної сфери 
керівника, які забезпечують якісне виконання ним управлінських функцій.  

Оскільки у сучасних дослідженнях поруч із поняттям „управлінська 
культура” розглядаються такі поняття, як: „культура управління”, „культура 
управлінської праці”, „культура менеджменту”, здійснимо їх порівняльний 
аналіз. 

Аналізуючи поняття „культура управління”, В.І.Новоселов характеризує 
його сукупністю вимог, що висуваються до зовнішньої сторони процесу 
управління; вимог, що обумовлені нормами і принципами моралі, етики і 
естетики, права; принципами організації й техніки управління [163, с. 4]. 

На думку Б.А.Гаєвського та Ю.І.Палехи “…управлінська культура 
керівника (його особиста віра, цінності та стиль) багато в чому визначає 
культуру організації” [31, с. 60]. Ми погоджуємося з думкою науковців, які 
наголошують, що від управлінської культури керівника залежить організаційна 
культура організації; в свою чергу організаційна культура і створений стиль 
роботи принципово впливають на вироблення у керівника тієї чи іншої 
культури управління [31, с. 63]. 

Культура управління має вияв не тільки через виконання функцій 
керівником, а й через його взаємодію з підлеглими [71, с. 6]. Тому, проявом 
культури управління є стиль спілкування керівника з працівниками. Одним із 
пріоритетних стилів управління науковці визначають демократичний [71, с. 8].  

“Культура управління – не просто компонент системи управління, – 
вважає М.М.Заренок, – це соціальне явище, яке має суттєвий вплив на всі 
сторони суспільного життя”. Причому дослідник зазначає: низька культура 
управління сприяє зниженню загальних результатів діяльності, перешкоджає 
мобілізації колективу і реалізації творчих резервів праці, стає “головним 
гальмом” раціоналізації управління [71, с. 88]. У ході узагальнення, автор 
виокремлює такі групи елементів культури управління, як: соціальна 
спрямованість; особиста культура керівника та стиль його керівництва; 
морально-психологічний клімат; умови організації управлінської праці; 
порядок проведення масових і організаційно-управлінських заходів; організація 
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роботи з листами, зверненнями, пропозиціями й заявами працюючих; участь 
підлеглих в управлінні [71, с. 89].  

Палеха Ю.І. і Кудін В.О. аналізують зміст терміну “культура 
управління” з урахуванням основних тенденцій розвитку управлінського 
знання – це теорія:  

- того, як краще, з урахуванням економічних чи інших тенденцій 
розвитку об'єкта управління застосувати адекватну йому та достатньо 
ефективну управлінську систему, структуру; 

- раціональної організації роботи апарату управління, прищеплення 
йому найбільш ефективних засобів, форм і методів його праці, розкриття ролі 
культурного елементу в ньому; 

- управління як важливої соціальної функції – свідомого й владного, із 
застосуванням новітніх досягнень культури організації, впливу як на окремих 
людей, так і на всю людську спільноту, що проводиться задля досягнення чітко 
визначеної конкретної мети; 

- закономірностей комплексного, системного підходу до рішення 
управлінських проблем. Вона займається управлінням на універсальному 
організаційному баченні об'єкта управління. Перед нею стоїть завдання 
створити такий управлінський світогляд для кожного керівника, який здатний 
піднести його до висот сучасної професійної культури [179, с. 34]. 

На думку авторів культура управління передбачає: планування людських 
ресурсів даної організації; формування кадрового складу; організацію праці; 
розподіл функціональних обов'язків; оцінку діяльності; охорону праці й 
здоров'я працюючих; формування системи комунікації у середині організації; 
ведення інформаційно-аналітичної роботи щодо кадрів [179, с. 35].  

Палеха Ю.І. визначає основні чинники, що впливають на культуру 
управління. Це: 

- рівень загальної культури розвитку країни, її матеріальне і духовне 
становище у конкретний період розвитку, що визначає організаційну культуру 
конкретної системи управління, її суб’єктів; 

-  рівень розвитку конкретного об’єкта управління, стан його 
потенціалу, зв’язки із зовнішнім середовищем, стан технології, його 
конкурентоспроможність, здатність впливати на систему управління завдяки 
власним досягненням у виробництві, культурі; 

- стан правової забезпеченості виробництва, всіх видів суспільно 
корисної діяльності, адекватність правових норм країни і потреб конкретної 
організації, можливості спиратися на правовий базис країни і визначеного 
об’єкта управління; 

- система зовнішніх зв’язків; 
- організаційно-правовий і організаційно-культурний порядок на 

підприємстві, в установі чи навчальному закладі, рівень його культури; 
- програми розрахункової ефективності праці управлінського 

персоналу, їх місце і роль у підвищенні продуктивності праці через культуру 
постановки справи, культуру управлінських комунікацій, через систему 
управлінських рішень [178, с. 112]. 
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Культура управління є важливою сферою впливу на свідомість, вчинки 
підлеглих, їхні помисли і бажання; одним із найважливіших чинників успіху в 
управлінні. Автори наголошують, що справжня висока культура управління, як 
і культура особистості – це гармонія знань і морально-етичних якостей, які 
залежать від інтелектуально-культурних якостей особистості управлінця [179, 
с. 35]. 

Варто підкреслити, що залежно від структури об'єкта управління, 
організаційної культури та її субкультур виокремлюють терміни: “культура 
управління виробництвом”, “культура організації управління”, “культура 
управління суспільством”, “культура соціального управління” тощо [179, с. 35].  

Виокремлюють також і навчально-інформаційну культуру керівника ЗНЗ 
як ступінь психологічного, соціального та професійного розвитку; система 
знань, переконань, цінностей, принципів і способів управлінського досвіду; яка 
визначає рівень оволодіння керівником процесом управління [169, с. 65]. 

Хміль Ф.І. аналізує поняття „культура менеджменту”, як „сукупність 
досягнень в організації та здійсненні процесу менеджменту, налагодженні 
управлінської праці, використанні техніки в менеджменті, а також вимог, які 
висуваються до системи менеджменту і працівників, зумовлених нормами й 
принципами суспільної моралі, етики, естетики, права [247, с. 488]. Причому 
автор пояснює, що культура менеджменту формується з культури працівників 
менеджменту, культури процесу менеджменту, культури умов праці, культури 
документації, які є взаємопов’язаними і взаємозалежними. 

У роботах О.І.Мармази культура управління освітнім процесом 
розглядається як сукупність певних стандартів внутрішньошкільного 
управління, організації управлінської діяльності, використання технічних 
засобів, а також додержання вимог щодо підлеглих з урахуванням норм та 
принципів етики, моралі, естетики та права [144, с. 20]. Автор трактує культуру 
управління освітнім процесом як сукупність таких елементів, як: особиста 
культура управлінських кадрів, якість керівництва процесом та умов праці, 
культура роботи з документами та інформацією. Дослідниця наголошує на 
органічному поєднанні та залежності всіх елементів, але визначальним вважає 
особисту культуру управлінців, яка має такі складові, як: рівень загальної 
культури; наявність моральних, ділових та особистих якостей, знання передової 
практики управління; вміння застосовувати управлінську техніку та технологію 
[144, с. 20].  

Ми погоджуємося з думкою про те, що культура управління існує як 
система знань про процеси управління, структури управлінських систем, 
форми, методи і принципи управлінської діяльності [179, с. 36-37].  

Ярковой О.М. розглядає управлінську культуру як творчу самореалізацію 
етично-моральних переконань та ідеалів адекватно до правових норм 
управлінської діяльності [265, с. 8]. 

Єльникова Г.В. вважає, що „культурно працювати” – це значить уміти 
правильно розставити кадри на вирішальних ланках, працювати творчо, з 
перспективою, завжди бачити кінцеву мету і вибирати найбільш раціональні 
методи її досягнень [60, с. 103]. Дослідниця виокремлює такі різновиди 
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культури, як: загальна, політична, правова, естетична та культура спілкування 
[63]. Крім того, в управлінській діяльності керівника виокремлює власне 
культуру адміністративного апарату, яка складається з ділових якостей, високої 
професійної підготовки і педагогічної майстерності, безконфліктного 
спілкування, знання теоретичних основ управління, оволодіння новими 
методами і прийомами роботи з членами педагогічного колективу; культуру 
процесу управління; культуру роботи з документами; культуру умов праці [60, 
с. 106-109]. 

Щодо видів культури, то виділяють такі: культура праці, культура 
спілкування, культура мови, моральна, політична, наукова, національна 
культура [43, с.145], а також правова, естетична, загальнолюдська [15, с. 6; 16, 
с. 48-58]. В.К.Мельник у структурі професійної компетентності керівника ЗНЗ 
виокремлює такі види культури, як: правова, психолого-педагогічна, 
управлінська та організаційна [154, с. 82]. М.І.Кабушкін виокремлює такі 
основні елементи культури управлінської праці, як: особистісна культура, 
культура утримання робочого місця, раціональний розподіл часу; культура 
роботи з листами, проведення масових заходів, прийому відвідувачів, культура 
мовлення, організаційна культура [86, с. 189]. В цілому культура праці 
розуміється як складова частина культури народу, яка визначається культурним 
рівнем працівника, його професіоналізмом, компетентністю, дотриманням 
дисципліни, норм і правил роботи, формами спілкування з іншими людьми 
[230, с. 113]. Крижко В.В. та Павлютенков Є.М. характеризують культуру 
влади, рольову культуру та культуру особистості [129]. У дисертації Кот Г.М. 
розглянуто психологічну культуру керівника ЗНЗ [119]. Такі види культури, як: 
інформаційна, організаційна, економічна, соціально-психологічна, правова і 
технічна розглянуті у дослідженнях співвітчизника Яркового О.М. [266, с. 22-
23] та зарубіжних учених Е.І.Комарова та А.І.Войтенко [157, с. 264-265]. 

Інші автори розглядають моральну етичну культуру особистості 
керівника, яка виявляється на трьох рівнях: 1) культура моральної свідомості; 
2) культура моральних почуттів; 3) культура поведінки [54, с. 10]. 

Проведений нами аналіз структури і змісту поняття „управлінська 
культура” дозволяє певним чином охарактеризувати та розмежувати 
управлінську культуру від поняття „культура управління”. А саме:  

- управлінська культура – це різновид професійної культури, який 
складається з політичної, правової, адміністративної, менеджерської, 
організаційної, соціально-психологічної, інформаційної, комунікативної та 
економічної культур і є інтегральним утворенням щодо системи знань і вмінь, 
особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються під час управління 
[115, с. 88]; 

- культура управління – це сукупність досягнень в організації і 
здійсненні процесів управління, організації управлінської праці, реалізуючих 
методів і стилів керівництва, використанні техніки управління, а також 
задоволення вимог, що ставляться перед системою управління та до 
працівників, обумовлених нормами і принципами моралі, етики, естетики, 
права [175, с. 226].  
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Отже, культура управління ЗНЗ – це здійснення керівником 
управлінської діяльності через систему взаємозв’язків із колективом, виконання 
своїх обов’язків, які проявляються в реалізації управлінських функцій. 

Зокрема: 
- політична – веденням інформаційно-політичної роботи; політично-

дипломатичною і представницькою функціями [45]; 
- правова – охороною праці та здоров’я працюючих; функціями 

коригування й регулювання [176]; 
- адміністративна – розподілом обов’язків, оцінкою діяльності; 

функцією прийняття управлінських рішень, обліку і контролю, у т.ч. й 
функціями моніторингу, діагностування [65; 209]; 

- менеджерська культура керівника ЗНЗ, на наш погляд, забезпечується 
реалізацією таких управлінських функцій як планування та формування 
кадрового складу, запровадження інноваційних процесів [46]; 

- організаційна – раціональною організацією праці, функцією 
організації, планування і прогнозування [186; 207]; 

- соціально-психологічна – створенням належних умов праці; функцією 
координації [235]; 

- інформаційна – функцією планування та контролю щодо збирання, 
обробки та передачі інформації [91]; 

- комунікативна – організацією ефективної взаємодії між учасниками 
навчально-виховного процесу [94; 171]; 

- економічна – функцією фінансового розподілу та контролю [149; 172; 
247]. 

Управлінська культура є складовою професійної компетентності, яка 
визначається сукупністю знань, необхідних для даної педагогічної 
спеціальності або посади; умінь і навичок, необхідних для успішного 
виконання функціонально-посадових обов’язків; професійних, ділових і 
особистісних якостей для більш повної реалізації власних сил, здібностей і 
можливостей при виконанні функціонально-посадових обов’язків; загальної 
культури, необхідної для формування гуманістичного погляду, духовно-
ціннісних орієнтирів, моральних і етичних принципів особистості; мотивації 
професійної діяльності [156, с. 50-51]. 

Розглянемо детальніше поняття „управлінська культура керівника ЗНЗ”, 
структуру якого ми представили у вигляді рисунка (див. рис. 1.2.). 

Схарактеризуємо структурні компоненти управлінської культури 
керівника ЗНЗ (когнітивно-операційний, особистісний, мотиваційно-
ціннісний). 

Когнітивно-операційний компонент управлінської культури керівника 
ЗНЗ включає систему знань та вмінь, необхідних для професійного управління.  

Маслов В.І. за кожною функцією управлінської діяльності керівника ЗНЗ 
визначає обсяг необхідних знань, які класифікує на методологічні і нормативні, 
загальнотеоретичні (психолого-педагогічні), організаційно-методичні і 
конкретно-посадові [151, с.65]. 
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Рис. 1.2. Управлінська культура керівника ЗНЗ: компоненти, види, рівні 
 
Управлінські вміння за цільовими ознаками дослідники групують у 

діагностико-прогностичні, організаційно-регулятивні, контрольно-коригуючі 
(В.І.Бондар [24], В.І.Маслов [149], Л.А.Пермінова [183]). 

Особистісний компонент управлінської культури керівника ЗНЗ являє 
собою систему професійних та особистісних якостей, які забезпечують 
демократичний стиль керівництва. 

Ці якості нами були відібрані в ході теоретичного аналізу поглядів 
науковців на основні професійні якості керівника ЗНЗ (Додаток А). 

Виявилося, що найчастіше дослідниками визначалися такі якості, як: 
організаторські здібності (9 виборів), комунікативність (8 виборів), професійна 
компетентність (7 виборів), здатність до ризику (6 виборів), висока особиста 
культура (5 виборів), співпраця з підлеглими, творчість, відповідальність, 
повага до людей (4 вибори), а також: ерудиція, інтелект, демократичність, 
гуманність, принциповість, чесність (3 вибори), уважність, ввічливість, 
толерантність, володіння собою (2 вибори), тактовність (1 вибір). 

Управлінська культура керівника ЗНЗ 

Види: 

політичний, 
правовий, 

адміністративний, 
менеджерський, 
організаційний, 

соціально-психологічний, 
інформаційний, 
комунікативний, 
економічний 

Рівні: 

високий, середній, низький 

Компоненти: 

Когнітивно-операційний (система 
знань та вмінь) 

Особистісний (система професійних 
та особистісних якостей) 

Мотиваційно-ціннісний (система 
мотивів та цінностей) 



 

 24

У результаті здійсненого теоретичного аналізу якості, необхідні 
сучасному керівникові для ефективного управління закладом, об’єднані нами у 
три групи: професійні, особистісні, ділові. 

До професійних якостей нами віднесено: професіоналізм, ерудиція, 
демократичність і гуманність. Особистісні якості включають: високу культуру, 
повагу та довіру до людей, чесність, уважність, охайність, ввічливість. Ділові 
якості представлені такими характеристиками, як: комунікативність, 
організованість, принциповість, володіння собою, творчість, відповідальність, 
співпраця, тактовність, толерантність, здатність до ризику. 

До особистісних якостей керівника ЗНЗ віднесені такі, що забезпечують 
йому відповідний стиль управління (авторитарний, демократичний, 
ліберальний). Питання стилю керівництва керівника ЗНЗ розглядалися вченими 
такими, як: Л.М.Карамушка [92], Н.Л.Коломінський [102], В.В.Крижко [177], 
Є.М.Павлютенков [177], В.С.Лозниця [137], М.М.Мескон, М.Альберт, 
Ф.Хедоури [158] та ін.  

У типології К.Левіна (K. Levin) [268; 269] визначаються відмінності між 
демократичним, авторитарним та ліберальним стилями управління. 
Авторитарний керівник намагається сконцентрувати у своїх руках всю владу, 
покладаючись на законні повноваження, вплив, який базується на винагороді та 
примусі. Демократичний керівник делегує владні повноваження 
співробітникам, сприяє їх участі в управлінні і, впливаючи на підлеглих, 
покладається на референтну та експертну владу. Ліберальний керівник висуває 
низькі вимоги до підлеглих, головними засобами впливу є прохання, 
інформування [172, с. 170-171]. 

Основними якостями демократичного стилю керівництва є: співпраця; 
колегіальність у прийнятті рішень; партнерство та рівноправність учасників 
комунікативного процесу; врахування потреб та інтересів кожного працівника; 
переконання, пояснення, особистий приклад; чітка система стимулювання; 
дотримання етики службових відносин; самокритичність, адаптація до 
соціальних змін, підвищення власного творчого потенціалу. 

Авторитарному стилю керівництва притаманні прямо протилежні 
характеристики: одноосібність у прийнятті управлінських рішень; забезпечення 
„залізної дисципліни”; демонстрація постійної вимогливості; несприятливий 
клімат у колективі; „зверхність” у спілкуванні з працівниками; агресивність; 
жорсткі адміністративні методи; не врахування індивідуальних особливостей 
працівників; командно-наказові методи управління; не бажання впроваджувати 
нововведення; відсутність системи стимулювання, порушення етики службових 
відносин. 

Ліберальний стиль керівництва характеризується відсутністю чітко 
вираженого впливу на колектив: байдужість до налагодження міжособистісних 
стосунків, формування психологічного клімату в колективі, до впровадження 
нововведень; керівник не враховує індивідуально-психологічні особливості 
працівників; переважає пасивне невтручання, спостереження „збоку” [94, с. 82-
87]. 
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У результаті теоретичного аналізу основних особистісних і професійних 
якостей, які забезпечують відповідний стиль управління, нами зроблено 
висновок, що авторитарний стиль характеризують жорсткість, одноосібність, 
самостійність, офіційність; демократичний – підтримка, колегіальність, 
врівноваженість, демократичність; ліберальний – байдужість, відособленість, 
пасивність.  

При відборі найхарактерніших якостей керівника ЗНЗ, що забезпечують 
ефективність управління, ми визначили ті, що забезпечують демократичний 
стиль управління ЗНЗ. 

Розглянемо якості керівника ЗНЗ через призму видів управлінської 
культури. А саме: політичну культуру, як вид управлінської, характеризують 
такі якості: національна свідомість, громадянська позиція, демократичність; 
правову – любов до дітей, повага та довіра до особистості, толерантність; 
адміністративну – вимогливість до інших, професіоналізм, охайність; 
менеджерську – творчість, єдність слова і діла, здатність до ризику; 
організаційну – вимогливість до себе, організованість, співпраця; соціально-
психологічну – гуманність, ввічливість, тактовність; інформаційну – інтелект, 
принциповість, працелюбство; комунікативну – володіння собою, висока 
культура, комунікативність; економічну – відповідальність, чесність, уважність. 

Мотиваційно-ціннісний компонент управлінської культури керівника 
ЗНЗ передбачає наявність у нього системи мотивів та цінностей, необхідних 
для забезпечення культури управління.  

У дослідженні Л.А.Пермінової виділено сім груп мотивів управлінської 
діяльності керівника ЗНЗ: соціальні, моральні, естетичні, пізнавальні, творчі, 
матеріальні й престижні [183, с. 91]. 

До соціальних належать такі мотиви: можливість принести користь 
нашому суспільству; сприяння розвитку та становленню особистості та інші. 
Моральні мотиви сприяють розумінню належності до колективу, можливість 
брати активну участь у його діяльності; розвиток духовних здібностей 
особистості та інші. Естетичні мотиви дозволяють відчути радість та 
задоволення від праці; вони сприяють усвідомленню краси праці. Пізнавальні 
мотиви дають змогу використовувати власні здібності та постійно 
самовдосконалюватися. Творчі мотиви дають для керівника широкі можливості 
для творчості, дають змогу йти на ризик заради успіху. Матеріальні мотиви 
допомагають зрозуміти престижність управлінської діяльності і полягають у 
забезпеченні стабільного майбутнього, добре оплачуваній роботі. На кінець, 
престижні мотиви забезпечують широке підвищення кваліфікації та 
професійне зростання, розуміння високого престижу діяльності серед друзів, 
знайомих, інших людей.  

В основі управлінської діяльності будь-якого керівника ЗНЗ лежать 
мотиви різних груп, які мають взаємодоповнювати один одного. Причому, сам 
керівник має орієнтуватися, які мотиви на сьогодні є пріоритетними, і саме 
вони мають першочергове значення. 

До найважливіших цінностей керівника ЗНЗ нами віднесено: сенс життя, 
добро, красу, справедливість, істину й свободу. Особливо важливими є 
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моральні цінності в управлінській діяльності керівника, які зумовлюють його 
повсякденні вчинки, адже поведінка керівника має бути орієнтиром для 
підлеглих. Серед моральних якостей виокремлено загальні, конкретні й 
специфічні. До загальних відносяться: патріотизм, гуманізм, справедливість; до 
конкретних – совість, професійна чесність, людяність, принциповість; до 
специфічних – скромність, відповідальність, щедрість, оптимізм, 
великодушність. 

Кожен структурний компонент управлінської культури керівника ЗНЗ 
реалізується через систему управлінських функцій. 

У теорії управління закладами освіти управлінські функції класифіковані 
по-різному:  

- традиційні й інноваційні: прийняття управлінського рішення, 
планування й організація, координування, коригування й регулювання, облік і 
контроль (традиційні); прогностична, політико-дипломатична, менеджерська, 
представницька, консультативна (інноваційні) [187, с. 107-108];  

- адміністративно-командні, інформаційно-аналітичні, соціально-
орієнтовані [80]. 

До основних напрямів діяльності керівника відносять: політичний, 
правовий, адміністративний, організаційний, менеджерський [248], а також: 
соціально-психологічний, інформаційний, економічний, комунікативний. 
Кожний з напрямів діяльності керівника ЗНЗ розглядається нами через вид 
управлінської культури. 

Схарактеризуємо основні види управлінської культури керівника ЗНЗ. 
Політична культура керівника характеризується знаннями основ 

політики в галузі освіти і культури; змісту і форм застосування державно-
громадської моделі управління закладом; основних законів налагодження 
зовнішніх зв’язків школи з іншими організаціями. Керівник ЗНЗ має володіти 
вміннями застосовувати основні форми адміністративного і державно-
громадського управління закладом; налагоджувати партнерські стосунки з 
іншими організаціями; представляти школу, педагогічний колектив на всіх 
рівнях, а також забезпечувати незалежність закладу від ідеологічного впливу 
будь-яких партій, релігійних общин. Необхідною вимогою сформованості 
політичної культури є наявність у керівника ЗНЗ таких мотивів та цінностей, 
як: бажання представляти школу, педагогічний колектив на всіх ієрархічних 
рівнях, виступати на конференціях, семінарах, симпозіумах; налагоджувати 
зовнішні зв’язки, партнерські стосунки; приносити користь суспільству. 

Правова культура керівника характеризується знаннями юридичних 
основ управління, а саме: основ трудового законодавства, законів та інших 
нормативних документів про освіту, нормативних документів з техніки 
безпеки; прав та обов’язків керівника і працівників закладу; основних форм та 
методів використання влади керівником; уміння аналізувати нормативні 
документи; контролювати виконання трудового законодавства; дотримуватися 
санітарно-гігієнічного режиму, вимог протипожежної безпеки у закладі. 
Основними мотивами та цінностями правової культури виступають: 
можливість створювати умови для забезпечення поваги до особистості дитини, 
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педагога у навчальному закладі; впливати на формування свідомості учнів, 
учителів, як громадян України, сприяти становленню їх національної 
свідомості; контролювати виконання трудового законодавства, інших 
нормативних документів у закладі. При цьому керівнику мають бути 
притаманні такі якості, як: повага та довіра до особистості, толерантність, 
любов до дітей. 

Адміністративна культура – це, перш за все, культура ведення 
документації. Керівник має знати: вимоги до ведення документації; методи та 
етапи розробки управлінських рішень; види і форми контрольної звітності; 
методи і форми проведення контролю. Уміння керівника виявляються у вмінні 
готувати документи за результатами вивчення стану роботи кадрів; здійсненні 
диференційованого підходу до оцінки роботи кадрів у процесі контролю за їх 
діяльністю; контролювати дотримання правил діловодства у закладі; 
розробляти нові управлінські рішення; гнучко реагувати на документи; 
проводити контроль та здійснювати контрольну звітність. Керівник має 
керуватися такими мотивами та цінностями, як: можливість здійснювати 
прийом відвідувачів; приймати важливі самостійні рішення; здійснювати 
оцінку роботи кадрів у процесі контролю за їх діяльністю. Для цього йому 
необхідні такі якості: вимогливість до інших, професіоналізм, охайність. 

Організаційна культура керівника ЗНЗ полягає у знанні ним 
організаційної структури управління у сучасному суспільстві, організаційно-
регулятивних основ та форм управління; основ раціональної організації 
управлінської праці; змісту і форм організаційної культури, методів її 
формування та розвитку. Тому керівник ЗНЗ має вміти організовувати роботу 
щодо введення в практику навчання досягнень сучасної дидактики і психології 
навчання; здійснювати педагогічну діагностику; ставити конкретні педагогічні 
задачі щодо організації діяльності учнівського та педагогічного колективів; 
утримувати порядок на робочому місці; формувати організаційну культуру; 
організовувати ефективну роботу педагогічних працівників. Відповідно, у 
нього мають бути сформовані такі мотиви та цінності управлінської діяльності: 
можливість володіти методами впливу на працівників; формувати та розвивати 
організаційну культуру школи; раціонально організовувати та проводити 
управлінські заходи (наради, засідання, збори). Основними якостями тут є: 
вимогливість до себе, організованість, співпраця. 

Менеджерська культура керівника характеризується наявністю знань і 
вмінь з основ управління, різноманітних форм методичної роботи з 
педагогічними кадрами; принципів підбору, навчання, підготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів; змісту і технології атестації педагогічних кадрів; форм і 
методів формування, розвитку та організації роботи педагогічного колективу. 
Цей вид культури вимагає наявності у керівника таких умінь: встановлювати 
рівень педагогічної майстерності вчителів; здійснювати диференційований 
підхід до оцінки роботи кадрів; прогнозувати і здійснювати підготовку авторів 
кращого педагогічного досвіду; застосовувати форми внутрішньошкільного 
керівництва колективом; володіти методами діагностики; регулювати 
діяльність колективу, здійснювати його розвиток; раціонально здійснювати 
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підбір та розподіл кадрів; стимулювати професійну діяльність педагогів; 
запроваджувати інноваційні процеси у діяльність школи. Мотиви та цінності 
управлінської діяльності тут полягають у можливості допомагати у розвитку 
творчого потенціалу педагогічних кадрів; здійснювати підбір і розподіл кадрів; 
керувати навчально-виховним процесом. Особливостями менеджерської 
культури є наявність таких якостей, як: творчість, єдність слова і діла, здатність 
до ризику. 

Соціально-психологічну культуру визначають такі характеристики, як: 
знання керівником психології міжособистісних стосунків; особливостей 
утримання приміщень школи та дотримання умов праці; особливостей 
створення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі; основ 
конфліктології; формування іміджу закладу та свого власного; соціально-
психологічних аспектів управління. Керівник має вміти здійснювати 
диференційований підхід; використовувати залежно від ситуації засоби впливу 
на працівників; управляти конфліктами; підтримувати (створювати) 
сприятливий мікроклімат в колективі, імідж закладу та свій власний. Мотивами 
тут виступають наступні характеристики: можливість формувати позитивний 
імідж закладу та свій власний; престиж; врегулювання конфліктів у колективі; 
створення сприятливого мікроклімату в колективі. Основними якостями тут є: 
гуманність, ввічливість, тактовність. 

Інформаційна культура керівника ЗНЗ характеризується знаннями та 
застосуванням інформації в управлінні, її видів, методів обробки і 
використання; засобів застосування технічних засобів в управлінні; організації 
системи інформаційного забезпечення у закладі. Керівник повинен вміти 
організовувати систему збирання інформації; аналізувати й оцінювати 
отриману інформацію; застосовувати соціально-психологічні та математичні 
методи досліджень; налагоджувати ефективну інформаційну систему в закладі. 
Мотивами та цінностями управлінської діяльності керівника виступають 
наступні: використання технічних засобів в управлінні школою; доступ до 
мережі Інтернет; застосування різноманітних методів збору інформації; 
можливість налагодження ефективної інформаційної системи школи. Якостями, 
необхідними для реалізації інформаційної культури керівника, є: інтелект, 
принциповість, працелюбство. 

Комунікативна культура керівника ЗНЗ виражається у знаннях ним 
мовного етикету, основ ефективного спілкування, ведення переговорів та 
прийому відвідувачів; змісту ділового одягу тощо. Керівник має вміти слухати 
співрозмовника; контролювати себе під час розмови; дотримуватися правил 
мовного етикету у спілкуванні; вести переговори; влаштовувати прийом 
відвідувачів; вести розмови по телефону; спілкуватися через візитки; підбирати 
одяг. Основними мотивами та цінностями виступають: можливість знаходити 
спільну мову з людьми; необхідність володіти собою у будь-яких 
управлінських ситуаціях; використовувати власні здібності; постійно 
самовдосконалюватися. Про наявність комунікативної культури свідчать такі 
якості, як: володіння собою, висока культура, комунікативність. 
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Економічна культура може бути представлена знаннями керівника з 
основ фінансово-господарської діяльності, економічних основ управління та 
маркетингу. Керівник має вміти контролювати фінансово-господарську 
діяльність школи; підтримувати та зміцнювати матеріальну базу; контролювати 
розподіл фінансів; знаходити вигідне економічне партнерство та зв’язки; 
знаходити додаткові надходження; представляти освітні послуги. Основними 
мотивами та цінностями для керівника виступають: можливість знаходити 
вигідне економічне партнерство та зв’язки; представляти освітні послуги; 
контролювати фінансово-господарську діяльність закладу; підтримувати та 
зміцнювати матеріально-технічну базу школи. Для економічної культури 
необхідними якостями виступають: відповідальність, чесність, уважність [111, 
с. 46]. 

Зауважимо, що перелік основних знань і вмінь керівника ЗНЗ нами 
розглянуто через основні види управлінської культури (Додаток Б). 

За структурними компонентами управлінської культури, які 
розглядаються нами через її види, формується загальний рівень управлінської 
культури керівника ЗНЗ, а саме: високий, середній чи низький. Сформованість 
у керівника ЗНЗ системи мотивів та цінностей, а також наявність необхідних 
професійних та особистісних якостей забезпечує якість управління ЗНЗ. Тому 
ми розглядаємо управлінську культуру керівника ЗНЗ як інтегральне 
утворення, яке поєднує у собі систему знань і вмінь, особистісних якостей, 
мотивів і цінностей, що реалізуються в управлінській діяльності [115, с. 88]. 
Структура і зміст управлінської культури керівника ЗНЗ є складовою його 
загальної культури та професійних компетентностей і виступає складним 
ціннісним утворенням, яке характеризується не лише особистою, духовною і 
матеріальною культурами, а й задоволенням в управлінській праці, знаннями в 
галузі педагогіки, психології, управління соціальними системами, 
професійними вміннями ефективного управління.  

 
 
1.2. Аналіз стану розвитку управлінської культури 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів  
 

Розвиток управлінської культури керівників ЗНЗ здійснюється в системі 
післядипломної педагогічної освіти. 

Нормативно-правовий статус післядипломної освіти визначено законом 
України „Про освіту”: „Післядипломна освіта забезпечує одержання нової 
кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі 
освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь за 
спеціальністю, професією [70, ст. 47, п.1]. 

Водночас у законі України „Про вищу освіту” підкреслено, що 
„післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної 
підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її 
професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на 
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основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного 
досвіду [68, ст. 10, п.1]. 

Однією з форм післядипломної освіти є підвищення кваліфікації, яке у 
сучасних дослідженнях визначається, як цілісна система оновлення, 
поглиблення й розширення професійної компететнтності фахівців, підвищення 
їх інтелектуального і культурного потенціалу [156, с. 34]. 

Проблеми підготовки педагогічних працівників та керівників закладів 
освіти в системі післядипломної освіти розкриваються в сучасних дослідженнях 
вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: В.І.Бондаря [24], В.Г.Воронцової 
[30], Л.І.Даниленко [46], В.В.Дивака [51], Г.А.Дмитренка [55], Г.В.Єльникової 
[61], Б.М.Жебровського [64], Л.М.Калініної [91], Н.Л.Коломінського [101], 
М.Ю.Красовицького [122], Н.В.Кузьміної [132], В.І.Лугового [138], 
В.В.Олійника [164-168], О.І.Мармази [146], В.І.Маслова [151], В.К.Мельник 
[155], О.М.Пєхоти [184], Н.Г.Протасової [200], В.І.Пуцова [205], 
В.А.Семиченко [213], Т.М.Сорочан [225], Т.І.Сущенко [234] та ін.  

Питанням управління та вдосконалення управлінської діяльності 
керівника значну увагу приділяють: Є.С.Березняк [17], Ю.В.Васильєв [26], 
Б.А.Гаєвський [32], О.І.Зайченко [67], Л.М.Карамушка [92], Н.Л.Коломінський 
[103], Ю.А.Конаржевський [104], В.В.Крижко [128], В.І.Маслов [148], 
Павлютенков Є.М. [128], Пікельна В.С. [189], Г.В.Федоров [241], Є.М.Хриков 
[251-252], П.В.Худомінський [173], А.І.Чміль [255], Т.І.Шамова [29; 257], 
В.В.Шаркунова [259]. 

У нашому дослідженні перевага віддається аналізу проблеми розвитку 
управлінської культури керівника ЗНЗ в процесі підвищення кваліфікації в 
ІППО, зокрема шляхом її діагностування. 

Діагностування (від „діа” – „прозорий” та „гнозис” – „знання”) в 
буквальному перекладі означає прояснення, розпізнавання; отримання 
інформації про стан та розвиток контрольованого об’єкта, його відхилення від 
норми. 

Діагностування перебуває у нерозривному зв’язку з прогнозуванням та 
проектуванням, які логічно завершують ланцюжок дослідницької процедури 
[188, с. 10]. 

Підласий І.П. визначає діагностику як систему технологій, засобів, 
процедур, методик і методів висвітлення обставин, умов та факторів 
функціонування педагогічних об’єктів, перебігу педагогічних процесів, 
встановлення їх ефективності та наслідків у зв’язку із заходами, що 
передбачаються або здійснюються [188, с. 10]. 

Нами використано педагогічне діагностування з метою виявлення 
критеріїв розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ в інституті 
післядипломної педагогічної освіти під час підвищення кваліфікації. 

Констатувальний експеримент проводився впродовж 2002-2003 рр. у 
Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського (ПОІППО). У ньому взяли участь слухачі курсів 
підвищення кваліфікації: 742 вчителя, 241 заступник директора ЗНЗ, 211 
директорів ЗНЗ. 
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Метою було виявлення практичного стану справ з обраної проблеми 
шляхом діагностування стану управлінської культури керівників ЗНЗ в ІППО; 
визначення рівнів її сформованості за розробленою авторською методикою, а 
також шляхом порівняння науково-методичних та адміністративних документів 
обласних і Центрального ІППО. 

У ході констатувального експерименту з’ясовано важливість розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ для покращання ефективності їхньої 
управлінської діяльності та виявлено професійні знання та вміння за видами 
управлінської культури, покращення яких потребують керівники ЗНЗ – слухачі 
курсів підвищення кваліфікації в ІППО. 

Для цього нами здійснювалося цілеспрямоване спостереження та 
анкетування. 

У ході експерименту використовувалися різні методи: 
- спостереження, інтерв’ювання, опитування, тестування, порівняльний 

аналіз даних з метою виявлення закономірностей та тенденцій розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ в ІППО; 

- опитування, тестування, самооцінка з метою вивчення особливостей 
управлінської культури керівників ЗНЗ та її розвитку у курсовий та 
міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації; 

- вивчення та узагальнення науково-методичних матеріалів 
забезпечення курсового підвищення кваліфікації з метою оцінки стану розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ в ІППО. 

За результатами дослідження на даному етапі роботи був зроблений 
загальний висновок про стан розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ 
та визначено її роль і місце в системі підвищення кваліфікації.  

Аналіз результатів анкетування керівників ЗНЗ, спостереження за їхньою 
навчальною діяльністю дозволили виявити якісний і кількісний стан розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ під час проходження курсів підвищення 
кваліфікації в ІППО, виокремити недоліки та розробити модель розвитку 
управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації в 
ІППО.  

Для вивчення проблеми дослідження нами була розроблена анкета для 
керівників ЗНЗ (директорів і заступників директорів) та вчителів „Управлінська 
культура керівника ЗНЗ”(Додаток В).  

Проаналізуємо результати опитування за кожним із запропонованих 
запитань анкети. 

У результаті вивчення розуміння різними респондентами поняття 
„управлінська культура” виявилося, що воно є неточним, неповним, причому 
кожна категорія респондентів вкладає у визначене поняття своє розуміння. 

Так, більшість учителів (31%) у сутність поняття „управлінська культура 
керівника ЗНЗ” включають мистецтво спілкування керівника з різними 
категоріями співрозмовників, у тому числі з підлеглими.  

Друга група вчителів (29,5%) вважають, що управлінська культура 
керівника ЗНЗ полягає у умінні керувати колективом; 18% – у рівні його 
особистісної культури; 11,5% – у взаємовідносинах з підлеглими; 6,5% –у 
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системі знань, необхідних для ефективного керівництва ЗНЗ; 3,5% – у стилеві 
керівництва. 

Заступники директорів ЗНЗ розуміють дане поняття, як: вміння успішно 
виконувати управлінські функції (18,4% опитаних); професіоналізм (14,9%); 
співробітництво (14,9%); стиль керівництва (12,9%). Інші думки розподілилися 
таким чином: загальна культура керівника (10,8%); особистісні якості (5,4%); 
знання, необхідні для успішного керівництва ЗНЗ (5,4%). Респонденти 
наголошують і на важливості таких особливостей: дотримання керівником 
норм етики та моралі (4,1%), поведінки (4,1%), взаємовідносин (3,7%), іміджу 
(3,7%), мистецтва спілкування (1,7%).  

Що ж до самих директорів ЗНЗ, то, відповідаючи на запитання “Ваше 
розуміння змісту поняття “управлінська культура керівника ЗНЗ”, більшість із 
них (53,6%) наголошує на важливості вмінь та навичок керівника; 23,2% – на 
стилеві спілкування з підлеглими й іншими людьми (партнерами, спонсорами, 
громадськістю); 23,2% – на ролі особистісних якостей, рівні особистої 
культури. 

У таблиці 1.1 узагальнено результати опитування респондентів на предмет 
розуміння ними поняття „управлінська культура керівника ЗНЗ” (табл. 1.1 ). 

 
Таблиця 1.1 

Визначення респондентами пріоритетних складових управлінської 
культури керівника ЗНЗ 

Респонденти Рангове  
місце Вчителі Заступники директорів ЗНЗ  Директори ЗНЗ  

1 2 3 4 
І Стиль спілкування Професійні знання та 

вміння 
Професійні 

знання та вміння 
ІІ Професійні знання 

та вміння 
Співпраця Стиль 

спілкування 
ІІІ Особиста культура 
 
Як бачимо з таблиці 1.1, всі категорії респондентів виокремлюють 

поняття “особиста культура”; щодо вчителів, то вони розглядають управлінську 
культуру як мистецтво спілкування; заступники директорів та директори – як 
професійну компетентність керівника (знання та вміння). 

Як важливу складову управлінської культури директори ЗНЗ 
виокремлюють стиль спілкування, вчителі – професійні знання та вміння. 

Аналіз анкетних даних підтвердив наше узагальнення щодо трьох 
підходів до визначення управлінської культури керівника, а саме: професійно-
діяльнісного, особистісного та мотиваційно-ціннісного.  

Аналізуючи в цілому стан управлінської культури керівників ЗНЗ, ми 
виходили з того, що управлінську культуру керівника можна розглядати через 
призму виконання ним своїх посадових обов’язків. Для цього респондентам було 
запропоновано оцінити якість виконання керівником професійних обов’язків за 
такими параметрами: А – “З покладеними обов’язками завжди успішно 
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справляється”; Б – “В цілому справляється, хоча бувають зриви”; В – “Іноді не 
справляється, але з об’єктивних причин”; Г – “Старається, проте не все і не завжди 
в нього виходить”; Д – “З обов’язками не справляється” (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 
Оцінка виконання керівниками ЗНЗ професійних обов’язків 

Відповіді респондентів ( у %) № 
п/п 

Варіанти 
відповідей вчителі заступники 

директорів ЗНЗ директори ЗНЗ 

1. А 27,6 16,6 16,6 
2. Б 45,4 36,5 39,8 
3. В 8,5 35,7 35,5 
4. Г 18,5 11,2 8,1 
5. Д -  - - 

 
Як видно з таблиці 1.2, більшість респондентів (45,4% учителів; 36,5% 

заступників директорів, 39,8% директорів) оцінили виконання професійних 
обов’язків керівника, обравши варіант Б – “в цілому справляється, хоча 
бувають зриви”, що свідчить про недостатній рівень управлінської культури. 

Достатньо вагомий відсоток респондентів обрали варіант В – „іноді не 
справляється, але з об’єктивних причин” (35,7% заступників директорів та 
35,5% директорів), що пояснює завантаженість керівників невідкладними 
справами. 

Варіант Д („з обов’язками не справляється”) не обрав ніхто з 
респондентів. 

Ці результати дали можливість зробити висновок, що більшість 
керівників ЗНЗ не достатньо справляються з функціональними обов’язками і 
потребують поглиблення теоретичних знань і практичних умінь управління 
ЗНЗ шляхом підвищення кваліфікації в ІППО. 

Відповіді на запитання: „Які причини, на Вашу думку, заважають 
якісному виконанню керівниками своїх обов’язків?” розподілилися так: „мало 
часу на виконання управлінських справ” погодилися 55% директорів, „мало 
часу для самоосвіти”: 31,7% директорів (табл. 1.3). 

 

Таблиця 1.3 
Причини, що заважають якісному виконанню функціональних 

обов’язків керівниками ЗНЗ  
Респонденти (у %) № 

п/п 
Варіанти 
відповідей вчителі заступники 

директорів директори 

1. Не бажання працювати 4 2,1 - 
2. Мало часу на виконання 

справ 
34,5 41,1 55 

3. Мало часу для 
самоосвіти 

18 40,2 31,7 

4. Інші причини 43,5 16,6 13,3 
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Ми також встановили, що існують й інші причини, що заважають 
якісному виконанню обов’язків керівником – це: 

- несвідоме ставлення до своїх обов’язків; 
- невміння вибирати правильну позицію при конфлікті між учнем та 

вчителем;  
- відсутність досвіду керівництва; 
- непорозуміння з вищим керівництвом;  
- слабке матеріальне забезпечення;  
- домашні обставини;  
- власні особистісні характеристики. 
Визначення показників, за якими можна знайти рівень управлінської 

культури, як бачимо з відповідей респондентів, різний. 
Переважна більшість опитаних учителів (39,5%) вважають, що 

управлінську культуру керівника ЗНЗ бажано визначати за стилем його 
спілкування; 19% – за компетентністю; 17% – за тактовністю; 13 % – за стилем 
керівництва; 11,5% – за рівнем особистої культури (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 
Показники визначення управлінської культури керівника ЗНЗ 

Респонденти (%) № 
п/п 

Показники визначення 
управлінської культури вчителі заступники 

директорів директори 

1. Професіоналізм  - 31,5  10 
2. Компетентність  19 26,1 31,3 
3. Культура спілкування  39,5 18,7 27 
4. Стиль керівництва  13 13,3 13,7 
5. Авторитет  - 10,4 - 
6. Тактовність  17 -  
7. Особиста культура  11,5 - 18 

 

Більшість заступників директорів ЗНЗ вважають, що управлінську 
культуру керівника бажано визначати за рівнем професіоналізму (31,5%) та 
компетентності (26,1%); за рівнем культури (18,7%), стилем керівництва 
(13,3%), авторитетом керівника серед колег, учнів і батьків (10,4 %). 

Директори ЗНЗ на перше місце ставлять управлінські вміння, такі як: 
вміння розбиратися в людях, бізнесі; вміння повести за собою, захистити 
підлеглих; вміння переконувати, ставити мету, спілкуватися (31,3%). 

Інша група респондентів вважає, що критерієм визначення управлінської 
культури може слугувати культура спілкування (27%), високий рівень 
особистої культури (18%) та стиль керівництва (13,7%). Серед респондентів є й 
такі, які одними з головних критеріїв вважають якість навчально-виховного 
процесу в ЗНЗ, рівень досягнень педагогічного колективу та закладу в цілому, а 
також відгуки підлеглих, батьків і учнів (10%). 

Про необхідність подальшого розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ свідчать і такі експериментальні дані: причини низької 
управлінської культури керівників ЗНЗ респонденти вбачають у 
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некомпетентності (22,5% учителів, 31,1% заступників директорів, 24,6% 
директорів); негативних рисах характеру (18% учителів, 15,8% заступників 
директорів, 17,1% директорів); непрофесіоналізмі (16% учителів, 23,6% 
заступників директорів, 33,2% директорів) (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 
Причини низької управлінської культури керівників ЗНЗ 

Респонденти (%) 
№ 
п/п 

Причини низької управлінської 
культури керівників ЗНЗ вчителі 

заступники 
директорів 

ЗНЗ 

директори 
ЗНЗ 

1.  Некомпетентність  22,5 31,1 24,6 
2.  Негативні риси характеру  18 15,8 17,1 
3.  Непрофесіоналізм  16 23,6 33,2 
4.  Не бажання вдосконалюватися, 

працювати творчо  
16 13,3 - 

5.  Низький рівень особистої 
культури  

27,5 - - 

6. Низький рівень культури 
спілкування  

- 16,2 8,5 

7. Авторитарний або ліберальний 
стиль керівництва  

- - 16,6 

 

Аналіз та підрахунки статистичних даних дозволили нам виокремити 
основні причини низької управлінської культури керівників ЗНЗ: 
некомпетентність (26,1% від загальної кількості опитаних); непрофесіоналізм 
(24,3%); негативні риси характеру (17%). 

Це означає, що в умовах підвищення кваліфікації необхідно особливо 
посилити роботу над удосконаленням компетентності керівників, розвитку 
їхніх особистісних якостей, покращенню мотивації до управлінської діяльності 
та розвитку системи цінностей, необхідних для якісного управління 
загальноосвітнім навчальним закладом. 

Опитування вчителів – слухачів курсів підвищення кваліфікації ІППО на 
предмет виявлення наявного у їхньому педагогічному колективі соціально-
психологічного клімату за методикою Р.Х.Шакурова [256] показало, що за 5-ти 
бальною шкалою його було оцінено у 3,7 бала, що є недостатнім. 

Важливою є оцінка стилю керівництва як одного з вагомих показників 
управлінської культури керівника ЗНЗ. 

Респондентам (заступники директорів та директори ЗНЗ здійснювали 
самооцінку власного стилю керівництва) було запропоновано визначити стиль, 
який переважає в управлінській діяльності керівників ЗНЗ. У процесі 
опитування були виявлені такі результати: авторитарний стиль керівника 
визначають 26,5% опитаних учителів, 30,7% заступників директорів та 33,2 % 
директорів ЗНЗ; демократичний стиль – 48% учителів, 54,4% - заступників 
директорів, 53,1% директорів; ліберальний – 25,5% учителів, 14,9% заступників 
директорів, 13,7 % директорів (див. табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 
Стиль керівництва, що переважає в управлінській діяльності 

керівників ЗНЗ 
Самооцінка (%) № 

п/п Стиль керівництва 
Оцінка 

вчителями 
(%) 

заступники 
директорів директори 

1. Авторитарний 26,5 30,7 33,2 
2. Демократичний 48 54,4 53,1 
3. Ліберальний 25,5 14,9 13,7 

 

Як видно з таблиці 1.6, більшість респондентів визначають стиль 
керівництва переважно як демократичний (48% учителів, 54,2% заступників 
директорів та 52,9% директорів), проте, на думку більшості, достатньо вагомим 
ще залишається авторитарний і ліберальний. 

Треба зауважити, що „чистий” стиль у природі не зустрічається, а існує 
авторитарно-демократичний або демократично-авторитарний. Найкращим 
вважається оптимальний стиль, який є дієвим у конкретній ситуації, з 
урахуванням потреб, інтересів, індивідуальних особливостей підлеглих, рівня 
розвитку закладу і колективу [106]. Тобто, оптимальним залишається 
використання позитивних елементів усіх відомих стилів [117]. А це означає, що 
сучасний керівник має будувати свої взаємовідносини з усіма учасниками 
навчально-виховного процесу на принципах демократичності, толерантності, 
поваги та уваги до особистості, урахування її потреб, проблем, інтересів тощо.  

Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення 
кваліфікації має будуватися і бути націленим на зростання демократичності, 
гуманності, поваги та уваги до людини, ввічливості, розвитку моральних 
якостей та загальнолюдських цінностей в управлінській діяльності. 

Вивчення думок респондентів щодо шляхів розвитку управлінської 
культури довели, що вагомим показником є спеціальна освіта, якою є курси 
підвищення кваліфікації (41% учителів, 31,9% заступників директорів і 32,7% 
директорів) (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 
Шляхи розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ 

Респонденти (%) № 
п/п Шляхи розвитку вчителі заступники 

директорів директори 

1. Спеціальна освіта – курси 
підвищення кваліфікації 

41 31,9 32,7 

2. Робота над собою, самоосвіта 31,4 33,2 30,8 
3. Обмін досвідом, спілкування 

з колегами 
12,9 15,8 10,4 

4. Науково-методичне 
забезпечення  

-  8,7 20,9 

5. Участь у семінарах, 
конференціях 

14,7 10,4 5,2 
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На основі здійсненого аналізу можна виділити такі основні шляхи 
розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ, як: спеціальна освіта (35,2% 
респондентів); самоосвіта (31,8%); обмін досвідом (13%); участь у семінарах, 
конференціях (10,1%), науково-методичне забезпечення (9,9 %). 

Результати відповідей респондентів на запитання: “Назвіть Ваші 
пропозиції щодо розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ на курсах 
підвищення кваліфікації” висвітлено у таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 
Основні види навчальних занять з розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ на курсах підвищення кваліфікації в ІППО 

Респонденти (%) № 
п.п. 

Форми та методи розвитку 
управлінської культури керівника 

ЗНЗ 
вчителі заступники 

директорів 
директори 

1. Семінарські та практичні заняття 20,5 27 42,6 
2. Лекції 24,2 13,3 15,2 
3. Круглі столи з обміну досвідом 15,8 16,6 13,3 
4. Ділові та рольові ігри 14,9 13,3 14,2 
5. Тренінги 13,9 12 14,7 
6. Робота з методичною 

літературою 
6,8 11,2 - 

7. Дискусії, дебати 3,9 6,6 - 
 

Аналіз результатів експерименту дозволяє зробити такі висновки: розвиток 
управлінської культури керівника ЗНЗ на курсах підвищення кваліфікації в ІППО 
здійснюється більш ефективно, якщо використовуються такі форми та методи 
роботи зі слухачами – керівниками ЗНЗ: семінарські та практичні заняття (30%); 
лекції (17,9%); “круглі столи” (15,2%); ділові та рольові ігри (14,1%); тренінги 
(12,9%); робота з літературою (6,3%); дискусії, дебати (3,5%). 

Нами визначено, що управлінська культура керівника ЗНЗ включає такі 
основні компоненти: 

а) когнітивно-операційний – система знань та вмінь, необхідних для 
ефективного управління; 

б) особистісний – система професійних та особистісних якостей, 
необхідних сучасному керівникові; 

в) мотиваційно-ціннісний – система мотивів та цінностей управлінської 
діяльності. 

Структурні компоненти управлінської культури керівника ЗНЗ тісно 
пов’язані між собою і тому лише комплексне їх застосування забезпечує 
ефективність управління. 

У ході констатувального експерименту кожна із складових управлінської 
культури перевірялася нами за розробленою методикою. 

Когнітивно-операційний компонент управлінської культури перевірявся 
за допомогою анкети „Визначення рівня управлінської культури керівника ЗНЗ 
за когнітивно-операційним компонентом” та методики її обробки (Додаток Д). 
Технологія розрахунків рівня управлінської культури керівника ЗНЗ полягає у 
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наступному: керівники мають із трьох можливих відповідей вибрати одну 
правильну. 

Якщо 12-16 відповідей правильні (69–100% від загальної кількості), то 
рівень управлінської культури є високим, якщо правильних відповідей – 6–11 
(до 69%), то рівень управлінської культури – середній; якщо правильних 
відповідей менше 6 (31%) – низький. Кожна правильна відповідь дорівнює 
одному балові. Відповідно, якщо слухачем набрано 12–16 балів, це відповідає 
високому рівню управлінської культури за когнітивно-операційним 
компонентом; 6–11 балів – середньому; від 0 до 5 – низькому. 

Попереднє вивчення рівня сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ за когнітивно-операційним компонентом у групах заступників 
директорів і директорів ЗНЗ показало, що середній арифметичний бал дорівнює 
5,1 (kк=0,32), що відповідає низькому рівню сформованості управлінської 
культури у визначеній групі респондентів (рис. 1.3). 

Як видно з рисунка 1.3., переважна більшість респондентів дали 
правильні відповіді на запитання з політичного, правового та інформаційного 
видів управлінської культури; частково правильними виявилися відповіді на 
запитання з менеджерського, соціально-психологічного та економічного видів 
культури. Виявлено також, які види управлінської культури потребують 
подальшого розвитку. 
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Рис. 1.3. Результати діагностування керівників ЗНЗ за когнітивно-операційним 

компонентом управлінської культури (констатувальний експеримент) 
 

Це: адміністративний, організаційний, комунікативний, а також 
менеджерський, соціально-психологічний та економічний. 

Правильні відповіді на всі запитання анкети складають 46 %, що свідчить 
про недостатній рівень професійної компетентності більшості респондентів.  

Узагальнено за когнітивно-операційним компонентом управлінської 
культури більшості респондентів притаманний низький рівень управлінської 
культури (59,9%) 
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Високий рівень управлінської культури за даним компонентом не 
виявлено; 40,1% мають середній рівень і тому потребують його покращання під 
час курсового підвищення кваліфікації в ІППО.  

Щодо особистісного компонента управлінської культури керівника ЗНЗ, 
то, аналізуючи психолого-педагогічну літературу з проблеми виокремлення 
основних якостей, необхідних керівникові ЗНЗ, ми визначили десять таких, що 
найчастіше називалися вченими (Додаток А). Ними виявилися: професійність, 
компетентність, тактовність, толерантність, відповідальність, вимогливість, 
комунікативність, гуманність, організованість і чесність. 

У ході констатувального експерименту ми запропонували респондентам 
(учителям, заступникам директорів ЗНЗ, директорам ЗНЗ) їх проранжувати і 
отримали такі результати: 

− вчителі визначили якості керівника ЗНЗ у такій вагомості: тактовність 
(25%), толерантність (18,5%), вимогливість (15,5%), гуманність (11,5%), 
комунікативність (7,5%), організованість (6,0%), чесність (5,5%), стриманість 
(5%), інше – 5,5%; 

− заступники директорів ЗНЗ визначили: компетентність (41,1%), 
відповідальність (26,1%), гуманність (15,3%), працьовитість (5,4%), 
стриманість (5%), тактовність (5%), інші – 2,1%; 

− директори ЗНЗ: професійна компетентність (30,8%), тактовність 
(28,4%), комунікативність (22,7%), гуманність (10%), світоглядність (5,2%), 
інше –2,9%. 

Узагальнені дані наведені нами в таблиці 1.9. 
Таблиця 1.9 

Пріоритетні особистісні якості сучасного керівника ЗНЗ 
Респонденти Рейтингове 

місце вчителі заступники директорів директори 
І Тактовність Компетентність Професійність 
ІІ Толерантність Відповідальність Тактовність 
ІІІ Вимогливість Гуманність Комунікативність 

 

Як бачимо з табл. 1.9., важливими якостями на думку вчителів і 
директорів ЗНЗ є тактовність. Такий вибір респондентами не є випадковим, 
оскільки вчителі вважають, що тактовний керівник зберігає добрі стосунки у 
колективі, створює сприятливий мікроклімат у ньому. Керівники, обравши цю 
якість, демонструють увагу до потреб учителя, а також знання його потреб та 
інтересів, врахування їх у професійній діяльності.  

Аналізуючи зв’язок особистісних якостей керівника ЗНЗ з аспектами його 
управлінської культури, відмітимо, що тактовність віднесена нами до соціально-
психологічного виду управлінської культури; компетентність – до 
інформаційного, професійність – адміністративного, відповідальність – 
економічного, вимогливість – організаційного (Додаток Е). Інші види 
управлінської культури респонденти не виокремили як вагомі. Це стосується 
якостей політичного, правового і менеджерського видів управлінської культури. 
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Також у ході діагностування здійснювалася оцінка вчителів та самооцінка 
керівниками власних якостей. 

У результаті виявилося, що більшості керівників притаманні такі якості, 
як: відповідальність (83,2%), охайність (78,2%), ввічливість (78,2%), чесність 
(78,2%), гуманність (78,3%), повага та довіра до людей (73,2%), тактовність 
(69,9%), співпраця (65%), демократичність (63,3%), толерантність (61,7%), 
професіоналізм (55,1%) (табл. 1.10). 

Частково притаманними – здатність до ризику (71,7%), ерудиція (69,9%), 
висока культура (63,3%), володіння собою (60%), творчість (60%), принциповість 
(56,7%), уважність (55,1%), комунікативність (51,8%) та організованість (51,8%). 

Частина опитаних вважає, що їм не притаманні такі якості, як: здатність до 
ризику (9,9 %); комунікативність (3,3 %), організованість (3,3%), принциповість 
(3,3%), володіння собою (3,3%), висока культура (1,7%), уважність (1,5%), 
творчість (1,7%), відповідальність (1,8%), співпраця (1,8%) [109, с. 35]. 

Таблиця 1.10 
Самооцінка якостей, необхідних для ефективного управління ЗНЗ 

Самооцінка (у %) Види 
якостей 

особистості 

№ 
п/п 

Професійно-
особистісні якості притаманні частково 

притаманні 
не 

притаманні
1 2 3 4 5 6 

Професійні 1 Професіоналізм 55,1 44,9 - 
2. Ерудиція  30,1 69,9 - 
3. Демократичність  63,3 36,7 - 

 

4. Гуманність  78,3 21,7 - 
5. Висока культура 35 63,3 1,7 
6. Повага та довіра 

до людей 
73,2 26,8 - 

7. Чесність  78,2 21,8 - 
8. Уважність  43,4 55,1 1,5 
9. Охайність  78,2 21,8 - 

Особистісні  

10. Ввічливість  78,2 21,8 - 
11. Комунікативність  44,9 51,8 3,3 
12. Організованість  44,9 51,8 3,3 
13. Принциповість  40 56,7 3,3 
14. Володіння собою  36,7 60 3,3 
15. Творчість  38,3 60 1,7 
16. Відповідальність  83,2 15 1,8 
17. Співпраця  65 33,2 1,8 
18. Тактовність  69,9 30,1 - 
19. Толерантність 61,7 38,3 - 

Ділові  

20. Здатність до 
ризику 

18,4 71,7 9,9 

 

Тому особлива увага під час розвитку управлінської культури керівника 
ЗНЗ в ІППО має спрямовуватись на розвиток особистісних та ділових якостей, 
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а саме: здатності до ризику, високої загальної культури, володіння собою, 
творчості, принциповості, уважності, комунікативності, організованості, а 
також професійних – ерудованості. 

Зауважимо, що самооцінка директорами та їх заступниками власних 
якостей дещо не співпадає з оцінкою, яку здійснювали вчителі (табл. 1.11). 

Таблиця 1.11 
Оцінка якостей, необхідних для управління ЗНЗ 

Оцінка учителів   
Види 

 
№ 
п/п 

 
Професійно-

особистісні якості 
притаманні частково 

притаманні 
не 

притаманні
1 2 3 4 5 6 

1. Професіоналізм  63,3 35,2 1,5 
2. Ерудиція  43,7 52 4,3 
3. Демократичність  24 56,3 19,7 

Професійні  

4. Гуманність  60,6 33,8 5,6 
5. Висока культура 29,5 59,2 11,3 
6. Повага та довіра 

до людей 
36,6 52,2 11,2 

7. Чесність  48 35,2 16,8 
8. Уважність  46,5 50,7 2,8 
9. Охайність  80,3 15,5 4,2 

Особисті  

10 Ввічливість  56,3 39,5 4,2 
11 Комунікативність  73,2 24 2,8 
12 Організованість  59,2 35,2 5,6 
13 Принциповість  49,3 47,9 2,8 

Ділові  

14 Володіння собою  40,8 49,3 9,9 
15 Творчість  45,1 49,3 5,6 
16 Відповідальність  64,8 32,4 2,8 
17 Співпраця  35,2 50,7 14,1 
18 Тактовність  50,7 38 11,3 
19 Толерантність 36,6 53,5 9,9 

 

20 Здатність до 
ризику 

38,1 38 23,9 

 

Як видно з таблиці 1.11, особливо значними виявилися відхилення в 
оцінці за такими якостями, як: демократичність (39,3%); повага та довіра до 
людей (36,6%); чесність (30,2%); співпраця (29,8%); толерантність (25,1%); 
ввічливість (21,9%); тактовність (19,2%); відповідальність (18,4%).  

Перевірка рівня сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ за 
особистісним компонентом здійснювалася нами за анкетою (Додаток Е). 

Перед кожним респондентом (керівником ЗНЗ) ставилось завдання 
оцінити кожну якість від 1 до 3 балів за кожним видом управлінської культури. 
Потім скласти отримані дані та співставити їх з еталонною величиною. 
Високий рівень визначався так: якщо за всіма видами слухач набирає 
максимально можливий бал (3·3·9 = 81), то це є верхньою межею високого 
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рівня, тобто 100%; 54 бали становить 66%, і це є верхня межа середнього рівня. 
Відповідно, 55 – 81 бал відповідають високому рівню управлінської культури. 
Низький рівень дорівнює 27 балам (33% від загальної кількості), середній 
рівень знаходиться в межах від 28 до 54 балів. 

Як видно з рис. 1.4., керівники оцінили власні якості за видами 
управлінської культури таким чином:  

а) як такі, що чітко виражені: політичний (національна свідомість, 
громадянська позиція), правовий (любов до дітей, повага та довіра до 
особистості), адміністративний (вимогливість до інших, охайність),  
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де: 1 – політична культура; 2 – правова; 3 – адміністративна; 4 – менеджерська; 5 – 
організаційна; 6 – соціально-психологічна; 7 – інформаційна; 8 – комунікативна; 9 – 
економічна культура. 

 

Рис. 1.4. Результати діагностування керівників ЗНЗ за особистісним 
компонентом управлінської культури (констатувальний експеримент) 

 

менеджерський (єдність слова і діла), організаційний (вимогливість до 
себе, співпраця), соціально-психологічний (гуманність, ввічливість, 
тактовність), інформаційний (працелюбство), економічний (відповідальність, 
чесність) та комунікативний (комунікативність) види; 

б) не повністю вираженими виявилися такі: політичний 
(демократичність), правовий (толерантність), адміністративний (вимогливість 
до інших, професіоналізм), менеджерський (творчість, здатність до ризику), 
організаційний (організованість), інформаційний (інтелектуальність, 
принциповість), економічний (уважність), комунікативний (володіння собою, 
висока культура) види культури. 

Особливо помічена тенденція до розвитку адміністративного, 
менеджерського, інформаційного та комунікативного видів управлінської 
культури. 
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Загальний рівень управлінської культури керівників ЗНЗ за особистісним 
компонентом в середньому дорівнює 48,7 бала (kо=0,62), що відповідає 
середньому її рівню. 

За особистісним компонентом управлінської культури у більшості 
респондентів (94,4%) переважає середній рівень її сформованості. 

Наступною групою характерних показників розвитку управлінської 
культури керівника ЗНЗ є його мотиви і цінності. 

Мотивацію часто визначають як „внутрішній стан, що спонукає до 
активності чи руху (звідси „мотивація”) та скеровує поведінку в напрямі 
досягнення цілей” [267]. 

У широкому розумінні під мотивом розуміють сукупність зовнішніх і 
внутрішніх факторів, пов’язаних із задоволенням певної потреби індивіда, які 
обумовлюють міру прояву і направленості його активності [214, с. 34]. 

Найважливішим компонентом мотиваційної сфери особистості керівника 
виступають потреби, а саме: досягнення успіху, влади; відчуття соціальної 
значущості своєї діяльності, участі у вирішенні загальнонаціональних завдань, 
в доведенні цінності особистості; самоствердження через власну справу; 
розвитку [171, с.182 – 183]. 

Зіставлення провідних мотивів керівників з успішністю управлінської 
діяльності висвітлює різні мотиви для різних рівнів сформованості 
управлінської діяльності: нижчий рівень сформованості діяльності 
характеризується мотивацією, спрямованою лише на досягнення життєвого 
комфорту; середній рівень досягнень в управлінні відзначається перевагою 
потреби в безпеці, збереженні статусу в управлінській ієрархії; вищому рівню 
сформованості управлінської діяльності відповідає домінуюча потреба в 
самоактуалізації, найповнішій реалізації своїх можливостей, постійному 
самовдосконаленні, супроводжувана почуттям обов’язку [171, с.183]. 

На думку Л.Е.Орбан-Лембрик потреби, мотиви і цілі – це психологічна 
основа ціннісних орієнтацій особистості керівника. Ціннісні орієнтації 
виражають стан мотиваційної сфери особистості, забезпечують вибірковість 
сприймання життя керівником. Вони є критерієм, який визначає сенс його 
життя [171, с.183].  

Отже, мотиви, потреби і цілі є основними складовими мотиваційної 
сфери особистості керівника. Чим більше у керівника різних мотивів, потреб і 
цілей, тим більш розвинутою є його мотиваційна сфера [171, с.186].  

У дослідженнях В.А.Семиченко [214; 229] зазначається, що мотиваційна 
сфера професійної діяльності містить декілька груп мотивів: мотиви розуміння 
призначення професії; мотиви власне професійної діяльності: процесуальні і 
результативні; мотиви професійного спілкування: престижу професії в 
суспільстві, соціального співробітництва і міжособистісного спілкування в 
професійній діяльності; мотиви прояву особистості в професії: розвитку, 
індивідуалізації і самореалізації особистості в професії; зовнішні мотиви: 
заробіток, санітарно-гігієнічні умови, матеріально-технічна база, організація 
праці та ін. [214, с. 102].  
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Ознаками зрілої мотиваційної сфери автор визначає: множинність, 
різноманітність побуджень, наявність у ній таких збудників, як смисли, цілі, 
мотиви, інтереси та ін., що підтримує та зміцнює мотивацію в різних умовах і 
обставинах трудової діяльності; якість і наявність необхідних параметрів 
кожного зі збудників, наприклад, дієвості, усвідомленості, стійкості; 
ієрархічність, підпорядкування, виділення головних домінуючих збудників; 
переважання конструктивної спрямованості мотиваційної сфери праці за 
відсутності деструктивної мотивації, яка гальмує професійну діяльність; 
гнучкість, здатність до змін залежно від умов праці, соціальних відносин у 
суспільстві, логіки саморозвитку людини  і т. ін. [214, с. 107].  

Ознаками недостатності мотиваційної сфери професійної діяльності є: 
бідність мотиваційної сфери, присутність лише окремих побуджень, до того ж 
часто несуттєвих, вторинних щодо базових суспільних або особистісних 
цінностей; втрата базових ціннісних орієнтирів, дискредитація попередніх 
мотивів праці, їх підпорядкування другорядним мотивам; домінування мотивів 
зовнішніх щодо професійної діяльності (заробіток, престиж, пільги) над 
внутрішніми (інтерес до змісту діяльності); незрілість спонукань (нестійкість, 
неусвідомленість, невпорядкованість); конфлікти між окремими побудниками, 
мотивами; несприятлива динаміка мотивації, її згасання, втрата інтересу до 
професії, емоційне “вигорання” як втрата праці в цілому або окремих його 
аспектів емоційної привабливості; неадекватність мотиваційної сфери 
фактичному змісту праці, що сприяє виникненню і посиленню “хибних 
смислів”, нереальних цілей; штучне стимулювання інтересу до праці, коли 
природні стимули втратили силу [214, с. 107-108]. 

Процес навчання, самовдосконалення, набуття професійних навичок і 
вмінь сприяє розвиткові та трансформації мотиваційної сфери кадрів 
управління; відбувається трансформація загальних мотивів особистості у 
трудові; змінюється система професійних мотивів; намагання досягти успіху 
співвідноситься з успішністю [171, с. 186].  

Мотиви за своїм змістом можуть бути пов’язані з діяльністю: суспільства 
в цілому; освітніх організацій; безпосередньо самого керівника. Відповідно до 
цього виділяють такі групи мотивів: соціальні, управлінські (власне 
управлінські і професійні) й особистісного розвитку [94, с. 44]. Групу 
соціальних мотивів складають: причетність до однієї із найвідповідальніших і 
престижніших видів діяльності в суспільстві; реальний внесок у підвищення 
якості вітчизняної освіти; можливість впливати на формування свідомості 
учнів, учителів, батьків як громадян України, сприяти становленню їх 
національної свідомості. 

До власне управлінських мотивів віднесені: відповідність здібностей 
керівника змісту управлінської діяльності; різноманітність і самостійність 
постановки та вирішення управлінських проблем; створення педагогічного 
колективу однодумців та ін. 

Педагогічні мотиви складають: потреба займатися педагогічною 
діяльністю; можливість створювати умови для забезпечення поваги до 
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особистості дитини, задоволення її розвитку; можливість сприяти гуманізації 
навчання і виховання дітей та ін. 

Мотиви особистісного розвитку стосуються особистості та діяльності 
самого керівника і включають наступні: необхідність постійного самопізнання 
та самоаналізу своєї діяльності; можливість реалізувати свій творчий потенціал; 
необхідність володіти собою у будь-якій ситуації та ін. [94, с. 44-46]. 

На думку Л.М.Карамушки, окрему групу мотивів складають мотиви 
зовнішньої привабливості управлінської діяльності, до яких віднесено: широкі 
соціальні контакти та зв’язки; ненормований робочий день; велика відпустка 
(влітку); робота не викликає особливої фізичної перевтоми та ін. [94, с. 47]. 

В основі управлінської діяльності керівника ЗНЗ лежать різні групи 
мотивів, які складають його мотиваційну сферу.  

У філософії вважається, що „об’єднані в єдиний комплекс потреби, 
інтереси й емоційні переживання” [85, с. 224] утворюють єдиний феномен 
цінності. Причому, „якщо мати на увазі саме загальне розуміння цінностей, то 
можна сказати, що цінність – це поняття, яке вказує на культурне, соціальне або 
особистісне значення (значимість) явищ і факторів дійсності” [85, с. 228]. 
Цінності завжди є людськими і мають соціальний характер. 

При визначенні цінності можна виходити з формули: об’єкт тоді має 
цінність, якщо до нього виявляють певний інтерес [85, с. 229]. 

На думку В.В.Ільїна та Ю.І.Кулагіна цінності особистості стверджують 
систему її світоглядних орієнтирів, під якими розуміється сукупність 
найважливіших якостей внутрішньої структури особистості, які є для неї особливо 
значимими. Дані ціннісні орієнтації утворюють певну основу свідомості і 
поведінки особистості, безпосередньо впливають на її розвиток [85, с. 230]. 

Так, до вищих цінностей, на думку авторів, відносять: сенс життя, добро, 
красу, справедливість, істину, свободу тощо [85, с. 231]. 

Моральні цінності керівника зумовлюють його повсякденні вчинки. 
Поведінка керівника має бути реально сприйманим моральним орієнтиром для 
підлеглих. Уміння та звички керівника, що становлять основу реальних 
вчинків, є індикаторами його моральних позицій та переконань [171, с. 304]. 
Саме тому, на думку дослідника, оцінюють керівника не за етичною освітою, а 
за моральними вміннями і звичками. Моральне обличчя керівника утворюють 
загальні, конкретні та специфічні моральні якості, до яких відносять: 
патріотизм, гуманізм, справедливість, совість, моральна воля, професійна 
чесність, організованість, товариськість, мужність, принциповість, скромність, 
відповідальність, щедрість, оптимізм, великодушність [171, с. 306]. 

Цінності є визначальним елементом, ядром культури, своєрідним 
соціальним механізмом, що відтворює, зберігає, захищає, розвиває і передає все 
корисне, чим збагатилося суспільство. До них належать: уявлення про добро і 
зло, красиве й потворне, істинне і облудне, справедливе й несправедливе. 

В управлінській діяльності керівника цінності виявляються в одній із 
трьох форм: 

1. Цінності як суспільний ідеал, як вироблене суспільною свідомістю і 
переконанням абстрактна уява про атрибути необхідного в різних сферах 
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суспільного життя. Вони можуть бути як загальнолюдськими, „вічними” 
(істина, краса, добро, достаток), так і конкретно-історичними (матріархат, 
суспільний устрій, демократія тощо).  

2. Цінності як об’єкти матеріальної та духовної культури, зразки 
людських вчинків, що уособлюють конкретне втілення суспільних ціннісних 
ідеалів (етичних, культурних, естетичних, політичних, правових тощо). 

3. Соціальні цінності, які, переломлюючись через призму індивідуальної 
життєдіяльності, входять у психологічну структуру індивіда у формі особистісних 
цінностей і стають одним із джерел мотивації поведінки [171; 184]. 

Палеха Ю.І. звертає увагу на те, що у свідомості індивіда особистісні 
цінності відображаються у формі ціннісних орієнтацій і можуть служити 
важливим фактором соціальної регуляції взаємовідносин людей і поведінки 
індивіда. Ціннісні орієнтації формуються в процесі соціалізації і можуть бути 
виявлені в цілях, ідеалах, переконаннях, інтересах та інших проявах дій та 
поведінки особистості [178, с. 37]. 

Ціннісні орієнтації формуються в процесі засвоєння і набуття 
соціального та професійного досвіду, можуть виявлятися в конкретних цілях, 
ідеалах, переконаннях, інтересах. В управлінській діяльності керівника його 
особистісні цінності відображаються у формі ціннісних орієнтацій і є важливим 
чинником регуляції відносин із співробітниками [171, с. 334].  

Так, на запитання анкети „Чи вважаєте Ви за необхідне розвивати 
управлінську культуру?” відповідь „так” обрали майже всі опитані керівники 
ЗНЗ (91,6%), та 8,4% респондентів обрали варіант відповіді „не знаю”.  

У табл. 1.12. ми узагальнили думки респондентів стосовно мети розвитку 
власного рівня управлінської культури (табл. 1.12). 

Таблиця 1.12 
Мета розвитку управлінської культури  

Респонденти (у %) № 
п/п 

Варіанти відповідей 
заступники 

директорів ЗНЗ 
директори 

ЗНЗ 
1. Підвищення професійного рівня  33,6 30,8 
2. Підвищення загальнокультурного 

рівня 
26,5 27 

3. Забезпечення успіху в роботі школи 17,8 23,7 
4. Налагодження стосунків у колективі 22,8 9 
5. Покращення особистісних якостей  16,6 11,8 
6. Не знаю 5,4 6,6 

 

Як бачимо з таблиці 1.12, більшість керівників ЗНЗ вважають, що метою 
розвитку управлінської культури є підвищення професійного (33,6% опитаних 
заступників директорів та 30,8% директорів) та загальнокультурного (26,5% 
заступників директорів та 27% директорів) рівнів. Далі відповіді керівників ЗНЗ 
розподілилися так: заступники директорів вважають, що метою має бути 
налагодження стосунків у колективі, згуртованість колективу (22,8%), а 
директори наголошують на забезпеченні успіху в роботі школи (23,7%); 16,6% 
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заступників директорів та 11,8% директорів ЗНЗ вказують на потребу 
покращення особистісних якостей.  

Виявлення мотивів, які переважають в управлінській діяльності 
керівників, здійснювалося за допомогою анкети (Додаток Є), в якій керівникам 
пропонувалося здійснити вибір серед різноманітних видів мотивів. У результаті 
виявилося, що переважна більшість керівників у своїй управлінській діяльності 
керуються соціальними та пізнавальними мотивами, частково – моральними; 
викликають сумнів престижні мотиви, та частково – творчі й естетичні. На 
останньому місці слухачами поставлено матеріальні мотиви (табл. 1.13). 

Таблиця 1.13 
Мотиваційна сфера керівників ЗНЗ 

№ 
п/п 

Судження про управлінську 
діяльність: 

Типи 
мотивів 

Перева-
жають, 

% 

Викли-
кають 

сумнів, % 

Не 
спрацьо-
вують, % 

1 Приносить користь нашому 
суспільству 

Соціальні 68,4 28,1 3,5 

2 Сприяє розвитку та становленню 
особистості 

Соціальні 65 28,3 6,7 

3 Дозволяє бути завжди у 
колективі, брати участь у його 
діяльності 

Моральні 73,2 20 6,8 

4 Сприяє розвитку духовних 
здібностей 

Моральні 38,3 40 21,7 

5 Дозволяє відчути радість від 
праці 

Естетичні  31,6 46,7 21,7 

6 Сприяє усвідомленню краси 
праці 

Естетичні 20 43,3 36,7 

7 Дозволяє використовувати 
власні здібності 

Пізнавальні 63,3 26,7 10 

8 Дозволяє постійно 
самовдосконалюватися 

Пізнавальні 65 26,8 8,2 

9 Дає широкі можливості для 
творчості 

Творчі 41,6 43,4 15 

10 Дає змогу йти на ризик заради 
успіху 

Творчі 13,3 36,7 50 

11 Добре оплачується Матеріальні  5,1 1,8 93,1 
12 Забезпечує стабільне майбутнє Матеріальні 3,3 38,3 58,4 
13 Має високий престиж серед 

друзів, знайомих 
Престижні 16,6 58,4 25 

14 Забезпечує швидке підвищення 
кваліфікації та професійне 
зростання 

Престижні  20 68,4 11,6 

 

Керівникам було запропоновано виявити власні цінності, якими вони 
керуються в управлінській діяльності (Додаток Ж). 
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Важливими цінностями, на думку респондентів, є: активне, діяльне життя 
(78,1%); щасливе сімейне життя (71,5%); фізичне та психічне здоров’я (64,4%); 
щастя інших (64,4%); життєва мудрість (57,5 %). 

На останньому місці знаходяться такі цінності: пізнання (95,6%); краса 
природи та мистецтва (92,9 %); свобода (85,8%); розваги (78,8%), впевненість у 
собі (78,8%); матеріальне забезпечене життя (78,5 %); продуктивне життя 
(64,4%), розвиток (64,4%); творчість (56,8 %) (табл. 1.14). 

Таблиця 1.14 
Цінності управлінської діяльності керівників ЗНЗ 

№ 
п/п 

Цінності Важливі 
(у %) 

Менш 
важливі 

(у %) 

Не 
важливі 

(у %) 
1 2 3 4 5 

1. Здоров’я (фізичне та психічне). 64,4  26,8 8,8 
2. Цікава робота. 17,7 71 11,3 
3. Активне, діяльне життя. 78,21 15,5 6,4 
4. Щасливе сімейне життя. 71,5  21,7  6,8 
5. Матеріально забезпечене життя (відсутність 

матеріальних труднощів). 
16,4  5,1 78,5 

6. Наявність хороших і вірних друзів. 24,8 57,5  17,7 
7. Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий 

глузд, досягнутий життєвим досвідом). 
57,5  22,3  20,2 

8. Суспільне визнання (повага оточуючих, 
колективу, товаришів по роботі) 

13,3  78,8  7,9 

9. Кохання (духовна та фізична близькість із 
коханою людиною). 

19,9 64,6 15,5 

10. Насолоди (життя повне насолод, розваг, 
приємного проведення часу). 

6,7  43,1  50, 2  

11. Розваги (приємне проведення часу, відсутність 
обов’язків). 

7,9 13,3  78,8 

12. Творчість (можливість творчої діяльності). 20,2  23  56,8  
13. Краса природи та мистецтва. 2,7  4,4  92,9  
14. Продуктивне життя (максимально повне 

використання своїх можливостей, сил і 
здібностей). 

22,1  13,5  64,4  

15. Щастя інших (благополуччя, розвиток та 
вдосконалення інших людей, всього народу, 
людства в цілому). 

64,4  22,1  13,5  

16. Впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода 
від внутрішніх протиріч, сумнівів). 

13,3  7,9 78,8 

17. Свобода (самостійність, незалежність у 
судженнях, вчинках). 

9,3  4,9  85,8  

18. Розвиток (робота над собою, постійний фізичний 
та духовний саморозвиток). 

23 12,6 64,4 

19. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, 
кругозору, загальної культури, інтелектуальний 
розвиток). 

3,1  1,3 95,6 
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Зауважимо, що такі важливі цінності, як творчість, краса природи та 
мистецтва, продуктивне життя, розвиток, пізнання, свобода та впевненість у 
собі, виявилися на останніх місцях і тому потребують подальшого розвитку у 
процесі підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної 
освіти. 

Для визначення рівня сформованості управлінської культури керівників 
ЗНЗ за мотиваційно-ціннісним компонентом нами розроблена анкета для 
керівників ЗНЗ „Визначення рівня управлінської культури керівника ЗНЗ за 
мотиваційно-ціннісним компонентом” та методика її обробки (Додаток З). 

За цією анкетою керівники ЗНЗ оцінювали важливість мотивів і 
цінностей в балах від 1 до 3: максимальна оцінка – 3 бали, мінімальна – 1 бал. 
Шкала вимірювання була застосована та ж сама, що і при визначенні 
управлінської культури за особистісним компонентом (рис.1.5.). 

У ході констатувального експерименту визначено, що керівники ЗНЗ в 
середньому мають рівень управлінської культури за мотиваційно-ціннісною 
ознакою такий, що дорівнює 48,7 бала (kм= 0,55). Це відповідає середньому 
рівню управлінської культури. 

Як видно з рис. 1.5, недостатньо розвиненими виявилися мотиви 
політичного виду управлінської культури, зокрема – налагодження зовнішніх 
зв’язків, партнерських стосунків з різноманітними організаціями; правового – 
контроль за виконанням трудового законодавства; адміністративного – 
здійснювати прийом відвідувачів; організаційного – формувати та розвивати 
організаційну культуру школи, раціональна організація та проведення 
управлінських заходів; інформаційного – налагодження ефективної  
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де: 1 – політична культура; 2 – правова; 3 – адміністративна; 4 – менеджерська; 5 – 
організаційна; 6 – соціально-психологічна; 7 – інформаційна; 8 – комунікативна; 9 – 
економічна культура. 

 

Рис. 1.5. Результати діагностування керівників ЗНЗ за мотиваційно-
ціннісним компонентом управлінської культури 

інформаційної системи ЗНЗ, застосування соціально-психологічних та 
математичних методів дослідження; використання ЕОМ в управлінні, доступ до 
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мережі Інтернет; економічного – знаходження вигідного економічного 
партнерства та зв’язків, представлення освітніх послуг.  

Виявлені мотиви та цінності управлінської діяльності, яким респонденти 
не надають належної уваги, мають бути розвинуті під час навчання на курсах 
підвищення кваліфікації в ІППО. Тому, потребують перегляду відповідні 
навчальні плани і програми, до яких необхідно включити визначене коло 
питань. 

Особлива увага має бути приділена тим аспектам, які отримали в анкеті 
найбільший бал. Це: бути корисним суспільству і державі; сприяти 
становленню національної свідомості учасників навчально-виховного процесу; 
приймати самостійні рішення; здійснювати підбір і розстановку кадрів; 
формувати і розвивати організаційну культуру школи; створювати сприятливий 
мікроклімат у колективі; створювати ефективну інформаційну систему школи; 
здійснювати фандрайзинг, володіти собою у будь-яких ситуаціях. 

Рівні сформованості управлінської культури за мотиваційно-ціннісним 
компонентом розподілилися таким чином: високому відповідає 11,1% 
опитаних; середній переважає у 72,2%; низький – у 16,7%. 

Для аналізу результатів констатувального експерименту нами введено три 
рівні управлінської культури: високий, середній, низький. Схарактеризуємо їх 
особливості. 

Високий рівень сформованості управлінської культури властивий 
керівникам, які продемонстрували наявність відповідних управлінських знань і 
необхідних вмінь під час тестування за когнітивно-операційним компонентом. 
Для них характерною є стійка мотивація до управлінської діяльності; 
першочерговими є пізнавальні, соціальні, моральні та естетичні мотиви; високо 
розвинена система ціннісних орієнтацій (мотиваційно-ціннісний компонент). 
Яскраво вираженою є система особистісних якостей таких, як: професіоналізм, 
демократичність, гуманність, повага та довіра до людини, чесність, високий 
рівень загальної культури, організованість, відповідальність, комунікативність, 
толерантність, здатність до ризику тощо (особистісний компонент). Ці 
керівники користуються у своїй управлінській діяльності переважно 
демократичним стилем керівництва, працюють над створенням у педагогічному 
колективі сприятливого соціально-психологічного клімату; розвивають 
педагогічний колектив, даючи змогу кожному проявити власну творчість та 
ініціативність. Вміло управляють конфліктами. У спілкуванні демонструють 
витримку і терпимість, повагу і увагу, ввічливість і чесність. Це керівники, які 
вчасно реагують на зміни, готові до нововведень, прагнуть забезпечити 
ефективність в управлінні ЗНЗ. 

Високий рівень управлінської культури зумовлює успішність професійної 
діяльності, дозволяє керівнику реалізувати свій особистісний потенціал в 
умовах творчої праці. Для закладу освіти високий рівень управлінської 
культури керівників є гарантією успішності навчально-виховного процесу, 
результативності педагогічної діяльності, конкурентоспроможності у сфері 
освітніх послуг. 
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Для середнього рівня сформованості управлінської культури 
характерним є достатній рівень знань і умінь, властива, проте не стійка, 
мотивація до управлінської діяльності. У них не чітко виражені особистісні 
якості, які необхідні для успішного управління. Стиль керівництва має ознаки 
авторитарно-демократичного або ліберального. Система цінностей стосується в 
основному пізнання, активного діяльного життя, свободи та впевненості у собі. 
А такі важливі цінності як творчість, щастя інших, продуктивне життя, не 
вважаються головними в житті.  

За низького рівня управлінської культури слухачам притаманний 
недостатній рівень управлінських знань та умінь; орієнтація переважно на 
„жорсткий”, авторитарний стиль керівництва або на „потуральницький” – 
ліберальний, що поєднується із небажанням працювати, песимістичним 
настроєм, в цілому – низьким рівнем мотивації до управлінської діяльності. 
Основними цінностями вони вважають здоров’я (що в цілому є позитивним), 
суспільне визнання, свободу, проте таких переваг управлінської діяльності, як: 
пізнання, продуктивне життя, розвиток, творчість, активне діяльне життя та ін., 
не спостерігається. Крім того, критичне, негативне сприйняття таких мотивів 
управлінської діяльності, як престижні, матеріальні, естетичні, творчі тощо. 
Щодо особистих якостей, то потребують вдосконалення такі, як: здатність до 
ризику, відповідальність, володіння собою, співпраця тощо. За такого 
керівництва у педагогічних колективах виникають конфлікти, стиль 
спілкування між керівником та учасниками навчально-виховного процесу 
встановлюється негативний, часто характеризується тиском керівника, 
неповагою до підлеглих, що супроводжується такою ж позицією підлеглих. 
Соціально-психологічний клімат у колективі є переважно несприятливим або 
нейтральним, що впливає на ефективність діяльності кожного працівника, а 
отже й закладу.  

Підсумовуючи результати обробки матеріалів констатувального 
експерименту, відмітимо, що за когнітивно-операційним компонентом він 
визначений низький, за особистісним – середній, за мотиваційно-ціннісним – 
середній, що свідчить про необхідність покращення усіх цих компонентів у 
ході навчання на курсах підвищення кваліфікації в ІППО. Узагальнений 
показник сформованості управлінської культури за цими компонентами є 
середнім (Кс=0,49). 

В цілому учасники констатувального експерименту продемонстрували 
володіння такими видами управлінської культури, як: політичний, правовий, 
соціально-психологічний, економічний. 

Недостатньо вираженими виявилися адміністративний, менеджерський, 
організаційний, інформаційний та комунікативний види управлінської 
культури. 

Також нами було розроблено анкету „вхідного” діагностування (Додаток 
І), у ході проведення якої вивчалися потреби та інтереси слухачів курсів з 
питань основ управління ЗНЗ за видами управлінської культури. 

Як виявилося, керівники ЗНЗ потребують поглиблення знань з правового, 
інформаційного, економічного, політичного, соціально-психологічного та 
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комунікативного видів культури, які сьогодні є актуальними для ефективного 
функціонування закладу освіти (відповіді на 1 і 2 запитання анкети). 

На запитання про застосування форм роботи на курсах підвищення 
кваліфікації, слухачі відповіли таким чином: 32,1% віддають перевагу 
колективним; 53,1% – груповим і 14,8% – індивідуальним. Такі відповіді 
слухачів свідчать про те, що більшість керівників прагнуть працювати у групах, 
де є можливість спільно обговорити певні проблеми та вирішити поставлені 
завдання. 

Наступні запитання (4 і 5) сприяють виявленню досвіду роботи 
керівників з тих чи інших питань управлінської практики або навпаки проблем, 
які потрібно вирішити. Це дозволяє спланувати таким чином роботу слухачів на 
курсах ПК, щоб кожен мав змогу одержати відповіді на свої запитання та 
поділитися досвідом з проблеми. Зазвичай така форма роботи, як „круглий 
стіл” дозволяє обговорити питання передового педагогічного досвіду. 

Останнє запитання анкети допомагає визначити зацікавленість керівників 
ЗНЗ у проходженні курсового підвищення кваліфікації. У нашому випадку 
більшість керівників високо оцінили власний рівень мотивованості щодо цього 
– за 5-бальною шкалою 5 балів обрали 27% опитаних респондентів, 4 бали – 
55,8%. Низькою виявилася мотивація до підвищення власного рівня 
кваліфікації у 10,6% опитаних (оцінка 3) та 6,6% (оцінка 2). Таким чином, 
можемо стверджувати, що в цілому слухачі курсів ПК прагнуть покращення 
власного рівня професійної компетентності та управлінської культури. 

На наступному етапі констатувального експерименту нами було 
проаналізовано плани і програми курсів підвищення кваліфікації керівних 
кадрів освіти 27 ОІППО та ЦІППО. Виявлено, що проблемам управлінської 
культури приділяється незначна увага. Зокрема, робота спрямована за такими 
напрямами: проблеми адаптивного управління школою (Херсонський ОІППО); 
використання активних форм навчання з метою професійного зростання; 
удосконалення діагностики керівних і педагогічних кадрів; створення системи 
цілеспрямованого фахового зростання керівників закладів освіти і резерву 
керівних кадрів за умови координації рай (міськ) методичних служб, обласних 
ІППО та ЦІППО (Хмельницький ОІППО); широке впровадження 
моніторингових досліджень якості й доступності освіти (Тернопільський, 
Львівський, Херсонський ОІППО, Харківський ОНМІБО); гуманізація 
післядипломної освіти педагогів (Дніпропетровський ОІППО); підвищення 
інформаційної компетентності педагогів (Харківський ОНМІБО); 
інформатизація управлінської діяльності керівників ЗНЗ; навчання керівних 
кадрів з проблем використання інформаційних технологій в управлінській 
діяльності; виявлення якості професійного зростання освітян протягом 
курсового навчання (Київський ОІППО); моніторинг в управлінні; атестація 
педагогічних кадрів та закладів освіти (ЦІППО). 

Обласні ІППО приділяють увагу розвитку професійної компетентності 
керівників закладів освіти, а саме: науково-методичний супровід розвитку 
педагогічних систем закладів освіти (Луганський, Чернігівський ОІППО); 
розвиток професіоналізму вчителів та керівних кадрів; актуалізація творчого 



 

 53

потенціалу педагогічних працівників (Луганський ОІППО); вдосконалення 
управлінських знань та вмінь (Херсонський ОІППО). 

Психологічним основам управлінської діяльності керівника ЗНЗ значна 
увага приділена в ЦІППО, а саме: проблемам соціально-психологічного 
клімату, формування ефективного стилю керівництва і спілкування та ін. 

Також виявлено питання впливу на мотиваційну сферу слухачів 
(Чернівецький ОІППО). 

У Полтавському ОІППО розглядаються такі теми, як: документаційне 
забезпечення сучасного ЗНЗ; фінансування та господарська діяльність закладу; 
нормативні документи про освіту; реформування сучасної школи; фахові 
питання з предметів. Мало уваги приділено питанням розвитку педагогічного 
колективу, підтримці сприятливого мікроклімату у ньому, мотивації керівників 
ЗНЗ до ефективної управлінської діяльності; розвитку мотиваційно-ціннісної 
сфери керівника та його особистісних якостей. 

Відсутні цілеспрямовані курси ПК керівників ЗНЗ в ІППО, в результаті 
яких значна увага приділялася б не лише когнітивно-операційному, а й 
особистісному і мотиваційно-ціннісному компонентам управлінської культури. 

Тому виникає потреба у створенні відповідної моделі розвитку 
управлінської культури керівника ЗНЗ в ІППО під час підвищення кваліфікації. 

 
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 
В умовах сучасного реформування освітньої галузі потребує розвитку 

рівень управлінської культури керівників ЗНЗ в системі післядипломної 
педагогічної освіти, яка забезпечує умови для задоволення освітніх і 
професійних потреб освітян. 

Виявлено, що існує проблема у підготовці висококваліфікованих 
керівників ЗНЗ із високим рівнем управлінської культури. 

У сучасних дослідженнях культура особистості характеризується за 
трьома підходами: ціннісним – як сукупність матеріальних та духовних 
цінностей; діяльнісним – як специфічний спосіб діяльності; особистісним – як 
процес розвитку сутнісних сил людини та її творчої самореалізації. 

Культура особистості є багатоаспектним утворенням і складається з 
особистісної, мотиваційно-ціннісної і діяльнісної складових. 

У ході теоретичного аналізу виявлено, що культура особистості тісно 
пов’язана з її професійною діяльністю, оскільки має вплив на розвиток 
особистості у процесі професійного зростання, і навпаки, рівень її культури 
впливає на результативність професійної діяльності. 

Професійну культуру керівника ЗНЗ складають педагогічна та 
управлінська складові. 

Педагогічна культура виявляється у системі професійних знань і вмінь, 
особистісних якостей, мотивів та цінностей, які реалізуються у різноманітних 
видах професійної діяльності та спілкування педагога. 
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Управлінська культура є видовим поняттям по відношенню до 
педагогічної культури і характеризується системою знань і вмінь, професійних і 
особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються під час управління. 

Управлінська культура керівника ЗНЗ є складовою культури управління 
закладом освіти. Культура управління ЗНЗ – це здійснення керівником 
управлінської діяльності через систему взаємозв’язків із колективом, виконання 
своїх обов’язків, які проявляються в реалізації управлінських функцій. 

У результаті проведеного теоретичного аналізу виокремлено основні 
компоненти управлінської культури: когнітивно-операційний, особистісний, 
мотиваційно-ціннісний та їхні складові, а саме: когнітивно-операційний 
компонент складає система управлінських знань та вмінь, необхідних для 
професійного керівництва; особистісний – система професійних та 
особистісних якостей, які забезпечують демократичний стиль керівництва; 
мотиваційно-ціннісний – система мотивів і цінностей, необхідних для 
ефективної управлінської діяльності. 

За основними напрямами професійної діяльності сучасного керівника ЗНЗ 
визначено такі основні види управлінської культури, як: політичний, правовий, 
адміністративний, менеджерський, організаційний, соціально-психологічний, 
інформаційний, комунікативний, економічний. 

За основними видами і структурними компонентами управлінської 
культури формується загальний рівень управлінської культури керівника ЗНЗ, а 
саме: високий, середній, низький, який характеризує якість управління 
закладом. 

Для визначення якісно-кількісного стану проблеми розвитку 
управлінської культури керівника ЗНЗ під час курсового підвищення 
кваліфікації в ІППО, розроблено анкету для вчителів і керівників 
„Управлінська культура керівника ЗНЗ”. 

Результати опитування респондентів різних груп (вчителів, заступників 
директорів та директорів ЗНЗ) показали: більшість керівників ЗНЗ не достатньо 
справляються зі своїми функціональними обов’язками і потребують 
покращання власного рівня управлінської культури; розуміння ними поняття 
„управлінська культура” є неточним; основними причинами низького рівня 
управлінської культури респонденти визначають некомпетентність (26,1% від 
загальної кількості опитаних) і непрофесіоналізм (24,3%); достатньо вагомими 
у використанні залишаються авторитарний і ліберальний стилі керівництва. 

У ході констатувального експерименту перевірявся рівень сформованості 
управлінської культури керівників ЗНЗ за розробленою нами методикою. 

Виявлено, що за когнітивно-операційним компонентом середній 
арифметичний бал дорівнює 5,1, що відповідає низькому рівню сформованості 
управлінської культури (kк=0,32). За цим компонентом особливо потребують 
розвитку такі види управлінської культури слухачів курсів підвищення 
кваліфікації, як: адміністративний, організаційний, комунікативний, 
менеджерський, соціально-психологічний та економічний. 

Ранжування особистісних якостей сучасного керівника ЗНЗ 
респондентами показало, що пріоритетними є такі, як: тактовність, професійна 
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компетентність, толерантність, відповідальність, вимогливість, гуманність, 
комунікативність. 

У результаті оцінки респондентами якостей, притаманних сучасному 
керівнику ЗНЗ виявилося, що потребують розвитку такі, як: здатність до 
ризику, висока загальна культура, володіння собою, творчість, принциповість, 
комунікативність, організованість, ерудованість. 

Рівень сформованості управлінської культури за особистісним 
компонентом в середньому дорівнює 48,7 бала, що відповідає середньому 
рівню (kо=0,62), причому потребують розвитку особистісні якості 
адміністративного, менеджерського, інформаційного і комунікативного видів 
управлінської культури. 

Щодо провідних мотивів управлінської діяльності, то виявлено, що 
більшість керівників ЗНЗ у своїй діяльності переважно керуються соціальними 
та пізнавальними мотивами; недостатньо важливими для себе вважають 
престижні, творчі й естетичні мотиви. 

Подальшого розвитку в процесі підвищення кваліфікації в ІППО 
потребують такі цінності керівника, як: творчість, продуктивне життя, 
розвиток, пізнання, свобода та впевненість у собі. 

За мотиваційно-ціннісним компонентом середній бал складає 48,7, що 
відповідає середньому рівню сформованості управлінської культури (kм=0,55), 
зокрема потребують подальшого розвитку такі її види, як: політичний, 
правовий, адміністративний, організаційний, інформаційний, економічний. 

Загальний рівень сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ 
виявився середнім (Кс = 0,49) і потребує покращання у процесі підвищення 
кваліфікації в ІППО, особливо за такими видами, як: адміністративний, 
менеджерський, організаційний, інформаційний, комунікативний. 

Основними шляхами розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
визначено: навчання на курсах підвищення кваліфікації в ІППО (35,2% 
респондентів), самоосвіта (31,8%), обмін досвідом (13%), участь у науково-
методичних семінарах, конференціях (10,1%); науково-методичне забезпечення 
(9,9%).  

Аналіз планів і програм курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в 
ЦІППО та обласних ІППО дозволяє стверджувати, що проблемі розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ приділяється недостатньо уваги. 

Таким чином, в результаті проведеного теоретичного і практичного 
вивчення стану проблеми розвитку управлінської культури виявлено потребу у 
розробці та апробації моделі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у 
процесі підвищення кваліфікації, яка сприятиме покращанню рівня 
сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ. 
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РОЗДІЛ 2 
 

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  
УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
 
2.1. Концептуальні засади моделі розвитку 

управлінської культури керівника загальноосвітнього 
навчального закладу 

 
Аналіз психолого-педагогічної та соціально-філософської літератури з 

проблем розвитку управлінської культури, вивчення управлінської діяльності й 
особистісних характеристик керівників ЗНЗ як фактора відображення їхньої 
управлінської культури; планів та програм підвищення кваліфікації в 
інститутах післядипломної педагогічної освіти та проведений констатувальний 
експеримент засвідчили недостатню теоретичну і практичну розробленість 
даної проблеми. 

У зв’язку з потребою суспільства у висококваліфікованих керівниках з 
високим рівнем управлінської й особистісної культури і, в той же час, 
невідповідністю більшості опитаних керівників ЗНЗ цим вимогам, нами 
розроблена і апробована модель розвитку управлінської культури керівника 
ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації, метою якої є обґрунтування та 
узагальнення структури управлінської культури керівника ЗНЗ, опису її 
складових і взаємозв’язків між ними та визначення місця у змісті підвищення 
кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти. Передумовою 
створення моделі став аналіз праць вітчизняних та зарубіжних учених з 
проблем моделювання педагогічних процесів і об’єктів (В.І.Бондар, 
Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникова, Л.М.Калініна, Н.В.Кузьміна, В.І.Маслов, 
В.В.Олійник, В.С.Пікельна, С.О.Сисоєва, Р.Х.Шакуров та ін.). 

Модель (від лат. modulus – міра, зразок) – це схема зображення чи опис 
якогось явища та процесу у природі та суспільстві [221, с. 318]; моделювання – 
метод дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; побудова і вивчення 
моделей реально існуючих предметів та явищ і об’єктів, що конструюються для 
визначення або покращення їхніх характеристик, раціоналізації способів їх 
побудови, управління ними [243, с. 373]. 

У нашому дослідженні моделювання розглядається як метод дослідження 
управлінської культури керівника ЗНЗ, а модель – як метод пізнання, 
узагальнення та систематизації елементів об’єкта дослідження у процесі 
підвищення кваліфікації; як системне явище, яке відображає, по-перше, суттєві 
властивості і відносини оригінала, по-друге – у точно вказаному стилі змінює 
цей оригінал, водночас з вивченням оригінала надає про нього нову інформацію 
[217, с.27]. 
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Модель розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі 
підвищення кваліфікації включає концептуальну, змістову, технологічну і 
діагностико-корекційну складові (рис. 2.1.). 

Кожна складова моделі є невід’ємною її частиною і характеризується 
сукупністю відповідних заходів, форм і методів навчання на курсах підвищення 
кваліфікації в ІППО, а саме: концептуальна – розробкою концепції організації 
навчального процесу в ІППО з підвищення рівня управлінської культури 
керівника ЗНЗ під час курсової підготовки; змістова – розкриттям змісту 
навчального плану підвищення кваліфікації, який передбачає навчання за всіма 
видами управлінської культури (правовим, політичним, адміністративним, 
менеджерським, соціально-психологічним, організаційним, інформаційним, 
комунікативним, економічним); в т.ч. запровадження авторського спецкурсу з 
розвитку управлінської культури керівника; технологічна – застосуванням 
активних форм, методів і засобів навчання на курсах підвищення кваліфікації з 
розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ; діагностико-корекційна – 
методикою діагностування рівня сформованості управлінської культури 
керівника ЗНЗ та розробкою індивідуальної програми розвитку його 
управлінської культури у міжкурсовому періоді ПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.1. Структура моделі розвитку управлінської культури керівника 

ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації 
Усі складові розробленої нами моделі є взаємообумовленими і 

взаємозалежними між собою, зокрема: розроблена у діагностико-корекційній 
складовій методика визначення рівня сформованості управлінської культури 
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керівника ЗНЗ впливає на вибір пріоритетних наукових підходів та принципів; 
при формуванні змісту навчальних планів і програм підвищення кваліфікації 
керівників ЗНЗ підбираються відповідні форми, методи і засоби навчання. 

Базова концептуальна складова є сталою і може змінюватися лише за 
умов зміни парадигми освіти, виникнення нових перспектив її розвитку; 
змістова, технологічна і діагностико-корекційна складові є похідними і 
залежними від базової складової (див. рис. 2.1.). 

Розглянемо базову складову моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ. 

Концепція організації навчального процесу в ІППО спрямована на 
розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ під час курсової підготовки і 
ґрунтується на принципах андрагогіки, інноватики, варіативності, 
неперервності, гуманізації, демократизації, регіональності, інформаційності. 

Ці принципи нами виокремлені в ході теоретичного аналізу наукової 
літератури та нормативних документів, що забезпечують систему 
післядипломної педагогічної освіти України. 

Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти передбачено 
модернізацію управління галуззю шляхом його демократизації і гуманізації і, 
відповідно, поставлено ряд вимог до сучасного керівника, серед яких основне – 
високий рівень його управлінської культури. Відомо, що основними причинами 
низького рівня управлінської культури керівників ЗНЗ є, насамперед, 
недостатній рівень знань з управління школою, низька вмотивованість щодо 
розвитку власного рівня професійної компетентності й особистісної культури, а 
також до покращення ефективності роботи закладу і його працівників. 

В законі України „Про освіту” зазначається, що “освіта – основа 
інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку 
суспільства і держави. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, 
демократизму, національної свідомості, взаємоповаги між національностями і 
народами” [70, с.1]. 

У Державній національній програмі „Освіта” (Україна ХХІ століття) 
визначаються стратегічні завдання реформування післядипломної освіти, серед 
яких: створення умов для постійного підвищення освітнього і кваліфікаційного 
рівнів, оновлення професійних та загальноосвітніх знань громадян, збагачення 
духовного та інтелектуального потенціалу суспільства [50, с.40].  

Система підвищення кваліфікації має ряд переваг у порівнянні з базовою 
професійною освітою: вона більш інтенсивна і гнучка щодо асиміляції в умовах 
соціально-економічних та техніко-технологічних процесів; має безпосередній 
двосторонній зв’язок з практикою, що дозволяє в оптимально стислі строки 
отримати освітній результат; забезпечує вертикальну інтеграцію між окремими 
етапами освіти (дошкільною, шкільною, післяшкільною, післядипломною), 
горизонтальну – між різними рівнями та предметами всередині окремих етапів; 
контингент, що навчається, здатний критично оцінювати технології та 
інновації, може безпосередньо брати участь в їх апробації, розвитку і реалізації; 
вдосконалює вміння вчитися з акцентуацією на особистий та професійний 
розвиток [154, с.82]. 
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Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається, як 
правило, у двох основних напрямах – особистісного і професійного зростання 
[124, с.29]. Головною метою цього процесу визначено приведення професійної 
компетентності педагогічних працівників у відповідність з визначеними 
стандартами, розвиток творчого потенціалу, педагогічної майстерності, 
підвищення інтелектуального й загальнокультурного рівнів.  

У роботах Н.М.Бібік [21], Л.І.Даниленко [45; 46], А.М.Зубка [76], 
Н.І.Клокар [96], С.В.Крисюка [124; 125], В.В.Олійника [166; 168], О.М.Пєхоти 
[185], Н.Г.Протасової [199], Л.П.Пуховської [203], В.А.Семиченко [213], 
Т.І.Сущенко [234] та ін. йдеться про розвиток системи ПК як основної 
складової системи післядипломної педагогічної освіти. 

Згідно положення про атестацію педагогічних працівників, один раз на 
п’ять років вони проходять підвищення кваліфікації в ОІППО, проте 
цілеспрямоване ПК керівників ЗНЗ здійснюється лише в ЦІППО. Хоча і в 
ЦІППО, і в ОІППО навчання керівників закладів освіти не є обов’язковим для 
отримання відповідного атестаційного рівня, який би впливав на соціальний 
статус педагогічного працівника та давав би відповідний соціальний захист. 
Тому важливим для нас є вивчення робіт Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникової, 
Л.М.Калініної, В.І.Маслова, В.К.Мельник, Т.М.Сорочан, які загострюють 
питання організації ПК керівників ЗНЗ в ІППО як обов’язкове. 

В їхніх роботах важливе місце відведено визначенню пріоритетних 
наукових підходів і принципів організації навчального процесу в ІППО. 
Зокрема, Н.Г.Протасова у своєму дослідженні основними принципами 
функціонування і розвитку системи ПО визначила такі, як: 
загальнометодологічні (соціально-економічної детерміновості, системності, 
наступності, послідовності, науковості, прогностичності) та андрагогічні 
(індивідуального розвитку, вікового підходу, рівнево-кваліфікаційний, 
створення умов та свободи вибору, стимулювання самоосвіти, розвитку 
творчого потенціалу та ін.) [199; 266]. Л.І.Даниленко виокремлює принцип 
інноваційності, як такий, що допомагає сформувати у керівників ЗНЗ готовність 
до впровадження інноваційних процесів у роботу закладу [46]. Т.М.Сорочан 
розробила питання розвитку професіоналізму керівника ЗНЗ [224; 225], 
В.К.Мельник наголошує на принципах неперервності підвищення 
управлінської кваліфікації керівника ЗНЗ [156]; С.В.Крисюк, В.І.Маслов, 
В.В.Олійник розробили принцип неперервності професійної освіти [124; 125; 
149; 150; 166]. 

Аналізуючи роботи науковців, ми виокремлюємо наступні принципи: 
андрагогіки, інноваційності і варіативності, неперервності, гуманізації і 
демократизації, регіональності, інформаційності. 

Розглянемо зміст концепції організації навчального процесу в ІППО, в 
основу якої покладена мета: підвищити рівень сформованості управлінської 
культури керівників ЗНЗ. 

Для цього схарактеризуємо кожний науковий підхід і принципи 
організації ПК та їх вплив на зміну структури навчального процесу та форм, 
методів і засобів навчання. 
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1. Принцип андрагогіки. Вплив даного принципу відобразився на 
організації структури навчального плану ПК: він є диференційований 
(інваріантна, варіативна складова) та професійно орієнтований (спецкурси). 

Протасова Н.Г. вважає, що андрагогічний принцип ґрунтується на 
принципі індивідуального розвитку, врахування вікових, освітніх та життєвих 
потреб, наявних і прихованих здібностей та можливостей, індивідуальних 
особливостей і досвіду, психіки і фізіології; задоволення освітніх потреб 
дорослих, підвищення операційності отриманої освіти під час вирішення 
життєвих проблем, досягнення індивідуальних цілей, самореалізація 
особистості; спільна діяльність у навчальному процесі [199]. В цілому принцип 
андрагогіки, на думку автора, ґрунтується на чотирьох основних положеннях: 

− провідна роль у власній освіті належить самому фахівцеві;  
− навчання має виходити з індивідуальних особливостей того, хто 

навчається, відповідати його індивідуальним освітнім потребам та стимулювати 
зростання цих потреб;  

− у процесі навчання слід використовувати внутрішні сили особистості, 
спиратися на природне прагнення людини до саморозвитку, 
самовдосконалення, активізувати суб’єктивну сферу фахівця; 

− навчальний процес відбувається у спільній діяльності тих, хто навчає, 
з тими, хто навчається [199, с.10].  

Семиченко В.А. наголошує на важливості врахування андрагогічних 
підходів у навчанні дорослих, які мають специфічні особливості: наявність 
професійних знань та вмінь, досвіду роботи тощо [216]. 

Нами враховано принцип андрагогіки у навчальному процесі в ІППО, 
який забезпечується: 

− демократизацією та гуманізацією відносин під час навчального 
процесу; 

− стратегією постійного розвитку особистості, навчання впродовж 
життя; пріоритетом творчої особистості керівника – професіонала; 

− мотивацією до підвищення загальнокультурного рівня та ціннісної 
сфери керівника; 

− використанням індивідуального та особистісно орієнтованого підходів 
до людини; увагою до потреб, інтересів та проблем особистості кожного 
керівника; 

− створенням оптимальних умов для творчого розвитку кожної 
особистості; задоволенням потреб керівників у постійному підвищенні 
кваліфікації; 

− активним включенням слухачів у роботу над проблемою; 
− комплексним використанням традиційних та інноваційних форм, 

методів та засобів навчання; 
− проектуванням подальшого розвитку управлінської культури на основі 

розробки навчальних планів та програм ПК керівників ЗНЗ; 
− встановленням відповідності керівника ЗНЗ сучасним вимогам, рівню 

управлінської культури та атестаційної категорії; 
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− наступністю та безперервністю процесу розвитку УК у курсовий та 
міжкурсовий періоди ПК; 

− систематичністю та послідовністю впровадження моделі розвитку УК 
керівника ЗНЗ у процес ПК в ІППО. 

2. Принцип інноваційності полягає у постійному внесенні змін у 
навчальний процес шляхом запровадження у варіативну складову навчального 
плану спецкурсів і спецсемінарів з освітніх інновацій.  

Тенденції розвитку України в руслі демократизації та гуманізації держави 
зумовили необхідність розгортання інноваційних процесів у системі освіти, які 
характеризуються розробкою і здійсненням нових концепцій, наукових 
принципів, підходів до освіти, модернізацією змісту, форм та методів їх 
реалізації [187, с. 7]. 

До управлінських інновацій належать сучасні економічні, психологічні, 
діагностичні, інформаційні технології, що дають змогу створити відповідні 
умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського 
рішення [172, с. 99]. 

У сукупності управлінських інновацій, що впроваджуються у ЗНЗ, 
виділяються: модернізовані зміст, форми й методи управлінської діяльності 
керівника школи [44], громадсько-державні, регіональні, модульні, проектні 
моделі управління [172, с. 99]. 

Даниленко Л.І. зазначає, що, по-перше, будь-яка освітня інновація 
обов’язково вносить якісну зміну до кінцевого результату освітнього процесу; 
по-друге, будь-яка освітня інновація потребує додаткових інтелектуальних і 
часових затрат учасників освітнього процесу [47, с.32]. Застосування принципу 
інноваційності допоможе забезпечити якісні зміни та покращити результати в 
процесі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ. Крім того, 
впровадження спецкурсів та семінарів з менеджменту інновацій допоможуть 
керівникам ознайомитися з існуючими інноваціями (дидактичними, виховними, 
управлінськими), сформувати у них готовність до впровадження інноваційних 
процесів у закладах освіти та покращити знання стосовно управління ними. 

3. Принцип варіативності полягає у тому, що гнучкість та варіативність 
форм, методів, засобів і змісту навчання забезпечує якісне зростання 
професійного рівня спеціаліста з урахуванням його запитів, потреб та 
соціально-економічних умов функціонування системи післядипломної освіти. 

Варіативна складова змісту навчання на курсах підвищення кваліфікації 
формується з гнучких варіативних курсів, спецкурсів, що враховують 
регіональні можливості та інноваційні освітні технології [187, с.11]. 

Варіативність змісту навчального плану підвищення кваліфікації 
керівників ЗНЗ забезпечується наступним чином. Так, до соціально-
гуманітарного модуля можуть бути включені спецкурси та факультативи за 
бажанням та потребами слухачів, такі як: інформаційні сервіси Інтернет, 
методи інтерактивного обміну інформацією, Інтернет-технології тощо. До 
професійного модуля за результатами діагностування, пропозиціями слухачів 
та можливостями ІППО включаються спецкурси, семінари та лекції щодо 
поглиблення професійної компетентності керівників. 
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Принцип варіативності допомагає більш ефективно відреагувати на 
освітні потреби слухачів відповідно до їхнього рівня управлінської культури, 
вікового та статевого складу, стажу керівної роботи тощо. 

4. Принцип гуманізації забезпечує введення людського фактора у 
процес професійного, культурного, особистісного розвитку працівників. 

Питання гуманізації управлінської діяльності керівника ЗНЗ розкрито 
Л.А.Онищук [170]. 

Науковці характеризують процес здійснення гуманізації управління 
навчально-виховним процесом у ЗНЗ як такий, який передбачає, перш за все, 
формування гуманних стосунків між його учасниками (вчителями, учнями, 
батьками учнів тощо). Гуманні відносини передбачають самореалізацію 
особистістю таких складових як гуманні мотиви, гуманні якості, гуманні 
переконання. Основними критеріями гуманних відносин виступають 
взаємодопомога, дружба, доброзичливість, уміння слухати та вислуховувати, 
терпимість та терпеливість у спілкуванні, гуманні мотиви пов’язані з бажанням 
творити людям добро (альтруїзм) [176]. 

Гуманізм у діяльності керівника школи проявляється у людських 
стосунках з підлеглими, учнями та їх батьками; у доброзичливому до них 
ставленні; в умінні прислухатися до всіх проблем; у терплячому ставленні до 
кожного учасника навчально-виховного процесу. Особливістю характеру 
гуманного керівника виступають посмішка, гумор, оптимістичний настрій [44, 
с. 26]. 

Формуванню моральних рис та якостей особистості присвячено багато 
праць В.О.Сухомлинського. Зокрема, відомий педагог стверджував, що 
гуманність, чуйність до людини, готовність прийти їй на допомогу – це риси 
людяності, порядності, які мають бути надбанням, особистим моральним 
багатством кожного вихованця [233, с. 442-448]. 

У Національній доктрині розвитку освіти наголошується, що освіта має 
гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях 
українського народу, його традиціях і духовності [161, с. 4]. 

ХХІ століття вимагає, щоб Україна, як і кожна держава окремо, а також і 
всі суспільства разом, створювали необхідні умови – інтелектуальні, 
економічні, соціальні, політичні, моральні, – які б підвищували педагогічну 
мотивацію і високо поціновували гідність педагога, науковця, інтелектуала... 
тільки за такої умови освітнє середовище може формувати і розвивати сучасну 
демократичну особистість, удосконалювати ідеали та цінності відкритого 
громадянського суспільства, постійно розвивати та збагачувати людську 
солідарність [123, с.19]. 

Таким чином, у процесі розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ 
під час навчання на курсах ПК викладачі мають забезпечувати атмосферу 
взаємної довіри, поваги до особистості кожного слухача, толерантності, 
готовності прийти на допомогу, створення ситуації успіху для кожного та ін., 
що сприятиме більш результативному проходженню керівниками курсового ПК 
та, відповідно, покращення ними власного рівня управлінської культури за 
визначеними критеріями, пошук подальших шляхів її розвитку. 
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5. Принцип демократизації передбачає активну участь усіх учасників 
освітнього процесу у здійсненні взаємодії: вільний обмін думками, зіткнення 
точок зору, ініціативність, активність тощо. 

Освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи 
суспільства – відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, 
толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, 
консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення 
соціальної нерівності. У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що 
держава сприяє становленню демократичної системи навчання та виховання 
[161, с.4]. 

У роботах В.М.Бегея [13], Л.І.Даниленко [44; 45], В.Г.Кременя [123], 
Н.М.Островерхової [176], М.М.Поташника [195], О.В.Сухомлинської [231] та 
інших дослідників наголошується на необхідності впровадження 
демократичних засад у професійну діяльність педагога та керівника 
загальноосвітнього навчального закладу.  

Кремень В.Г. вважає, що „...найголовнішим завданням реформування, 
модернізації освіти, що вже впевнено відбувається в нашій країні, є 
демократизація відносин між учасниками навчального процесу” [123, с. 3]. 

Поташник М.М., розглядаючи шляхи оптимізації управлінської діяльності 
керівників шкіл на демократичних засадах, наголошує: „В умовах демократизації 
успіх особливо залежить від компетентності керівника, від його інтелекту, 
загальної культури, ерудиції, від його авторитету, який треба набувати, 
завойовувати і відстоювати демократичними засобами” [194, с. 14-15]. 

Науково-педагогічні основи підвищення ефективності 
внутрішньошкільного управління навчально-виховним процесом у 
загальноосвітній школі на демократичних засадах у своїй монографії розглядає 
В.М.Бегей, особливу увагу приділяючи теоретичному обґрунтуванню типів 
керівників шкіл, їхніх якостей, стилю та методів роботи, демократизації 
методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконаленню методів аналізу та 
оцінки внутрішньошкільного управління на основі вимог нормативно-
комплексного підходу [13]. 

Островерхова Н.М. та Даниленко Л.І. вважають, що демократизація школи 
передбачає демократизацію управлінської діяльності її керівників, педагогічних та 
учнівських колективів, формування демократичного стилю керівництва, наявність 
та ефективність функціонування колегіальних органів управління, учнівського 
самоврядування, співробітництва, співтовариства [176, с. 29]. 

Даниленко Л.І. визначає такі шляхи здійснення демократизації 
управління діяльністю школи, як: відмова від командно-адміністративного 
стилю та методів керівництва педагогічним та учнівським колективами; 
глибока повага і довіра до вчителів, учнів, батьків; терпимість до незвичного, 
нового, заохочення ініціативи і новаторства, підтримка талантів; оволодіння 
культурою спілкування, суперечок, диспуту, опонування; суворе дотримання 
законів, правових та моральних норм поведінки; забезпечення авангардної ролі 
керівників школи, здатних забезпечити умови для розвитку творчого 
потенціалу педагогічного та учнівського колективів, оптимальних умов праці; 
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розширення гарантованих прав учителя та учня; боротьба з формалізмом і 
бюрократизмом у керівництві діяльністю школи; обмеження інспекторського та 
адміністративного контролю, розширення громадського контролю та 
самоконтролю; впровадження демократичної виборчої системи в усіх ланках 
діяльності школи; забезпечення гласності в діяльності школи, як прояву 
характерної риси демократизації; впровадження учнівського самоврядування, 
створення атмосфери співробітництва і співдружності; опора на колективність і 
колегіальність управління, підвищення персональної відповідальності за 
наслідки роботи кожного працівника школи [44, с. 23-24]. 

Збереження демократичних принципів у процесі розвитку управлінської 
культури керівників забезпечить з їхнього боку зацікавленість у проблемі, 
відповідальне ставлення до роботи над нею, а також можливість висловлювати 
свої думки, ініціативність та активність під час роботи, співпрацю та підтримку 
колег, повагу до думок інших, сприяння у підтримці атмосфери співпраці, 
співдружності, підвищення персональної відповідальності за результати 
роботи. 

6. Принцип регіональності передбачає врахування регіонального 
компоненту, специфічних умов, що склалися у тому чи іншому регіоні, 
схожість проблем близьких регіонів. 

Питання управління освітою в регіоні детально аналізуються 
Г.В.Єльниковою [62], М.М. Дарманським [48]. 

Зміст варіативної складової професійного модуля включає тематику 
лекцій відповідно до регіональної специфіки. Так, по-перше, поділитися 
власними надбаннями вирішення регіональних проблем в управлінні ЗНЗ 
мають змогу учасники конкурсів „Вчитель року”; по-друге, на базі опорних 
шкіл (міських та сільських) області відбувається проходження управлінської 
практики слухачів курсів. Оскільки Полтавська область є 
сільськогосподарською, і в ній переважна більшість – сільські школи, то саме 
принцип регіональності вимагає включення до навчальних планів питань, що 
розкривають проблеми сучасних сільських ЗНЗ. 

7. Принцип неперервності. Методологія безперервності в системі 
післядипломної освіти обґрунтована такими українськими вченими, як 
І.А.Зязюн [78], С.В.Крисюк [124], В.І.Маслов [149], В.В.Олійник [166; 168], 
Н.Г.Протасова [199], В.А.Семиченко [213], Є.М.Хриков [250] та ін. Вони 
підкреслюють, що сучасні концепції післядипломної освіти ґрунтуються на 
принципах неперервності, пріоритетності особистості у процесі розвитку 
професіоналізму. 

Очевидно, що сучасність вимагає підготовки висококваліфікованого 
працівника, а це передбачає не тільки постійне підвищення професійного рівня 
фахівця, а й розширення його кругозору, різнобічну обізнаність, розвиток 
особистісних якостей і рис, збагачення загальної культури [199, с. 9]. 

Процес підвищення кваліфікації передбачає неперервний розвиток 
творчого потенціалу педагогічних кадрів – сукупності можливостей засвоєння 
професійних знань, формування педагогічних умінь, розвитку особистісних 
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якостей, які забезпечують оволодіння новими методами і формами навчання й 
виховання [124, с. 29]. 

Неперервність процесу забезпечується тісним взаємозв'язком практичної 
діяльності педагогічних кадрів і підвищення їх науково-методичного, 
професійного й загальнокультурного рівня, періодичною організацією курсової 
підготовки, що органічно поєднується з колективною міжкурсовою роботою та 
самоосвітою [124, с. 32]. 

У Національній доктрині розвитку освіти визначено, що безперервність 
освіти реалізується шляхом: забезпечення наступності змісту та координації 
навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти; формування потреби 
та здатності особистості до самоосвіти; оптимізації системи перепідготовки 
працівників і підвищення їх кваліфікації, модернізації системи післядипломної 
освіти на основі відповідних державних стандартів; створення інтегрованих 
навчальних планів і програм; запровадження та розвитку дистанційної освіти; 
організації навчання відповідно до потреб особистості і ринку праці [161, с.5]. 

Неперервна освіта є не тільки провідною умовою всебічного розвитку 
особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації її здібностей, 
а й важливим фактором соціально-економічного розвитку суспільства, його 
духовної і виробничої сфери, конкурентоспроможності держави на світовій 
арені [168, с.25]. 

Семиченко В.А. наголошує, що на рівні особистості післядипломна освіта 
покликана поєднувати, взаємопов’язувати, взаємодоповнювати професійне і 
особистісне зростання, мотивацію неперервного саморозвитку [213, с.59]. 

Теоретичні основи організації безперервного підвищення кваліфікації 
керівників шкіл, принципи і функції системи підвищення кваліфікації, 
концептуальні основи організації безперервної освіти керівників шкіл, а також 
методика педагогічного керівництва цим процесом розглянуті В.І.Масловим 
[149; с.230]. Зокрема, дослідник виокремлює закономірності, що впливають на 
всю систему підвищення кваліфікації. Серед них основними є: чітка соціальна 
обумовленість системи підвищення кваліфікації; постійне поглиблення її 
наукових позицій; вдосконалення змісту, структури, форм і методів цієї 
системи; прагнення до інтеграції; посилення диференційованого навчання за 
рівнем компетентності й урахування потреб слухачів; пріоритетність активних 
форм навчання; а також однією з найскладніших закономірностей є управління 
системою підвищення кваліфікації в цілому і специфічність управління її 
окремими компонентами [150, с.23-25]. 

При розробці моделі розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ ми 
врахували думку Є.М.Хрикова про те, що для формування мотивів активного 
ставлення до ПК у закладах післядипломної освіти є певні можливості: 

• забезпечення відповідності змісту ПК потребам педагогів та 
навчальних закладів; 

• використання методів, які б забезпечували активність педагогів під час 
ПК; 

• наявність чітких критеріїв оцінки процесу та результатів діяльності 
слухачів під час ПК; 
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• об’єктивна оцінка слухачів на „вході” та „виході” із системи ПК; 
• створення необхідних умов для самостійної роботи слухачів; 
• забезпечення якісного проведення занять викладачами ПК [250, с.11]. 
Принцип неперервності застосовується нами під час курсової та 

міжкурсової перепідготовки керівників ЗНЗ. 
8. Принцип інформаційності. Питання інформаційного забезпечення 

розглядаються вітчизняними вченими: Л.М.Калініною [91], В.В.Гуменюк [41]. 
Перехід суспільства до ефективнішого використання інформаційних 

ресурсів в освітньому менеджменті передбачає суттєві зміни в організації 
інформаційного забезпечення управління ЗНЗ, оптимізацію інформаційної 
діяльності керівників, піднесення на вищий рівень їх інформаційної культури 
[42, с. 178]. 

Гуменюк В.В. так визначає інформаційне забезпечення управління ЗНЗ 
– це спеціально організована система збору, обробки, збереження та наступного 
використання чітко визначеного комплексу інформації, що відображає і 
забезпечує реалізацію цілей та завдань управління [42, с. 178]. 

Погоджуємося з думкою дослідника про те, що особливе місце на 
заняттях мусить відводитися формуванню вмінь і навичок роботи з 
інформацією, моделюванню систем інформаційного забезпечення, 
конструюванню форм збереження управлінської інформації, моніторингу як 
вищій формі інформаційної діяльності керівника освітнього закладу, роботі з 
персональним комп’ютером [42, с. 189]. Таким чином, процес формування та 
розвитку інформаційної культури керівників ЗНЗ забезпечить підвищення рівня 
креативності керівника, розвитку здібностей до альтернативного мислення, 
формування вмінь розробляти стратегію пошуку рішень, прогнозувати 
результати реалізації прийнятих рішень на основі моделювання об’єктів, явищ, 
процесів, що вивчаються, та взаємозв’язків між ними [42, с. 189]. 

Інформаційна діяльність керівника закладу, на думку Л.М. Калініної, 
ґрунтується на інформаційних процесах і полягає у задоволенні інформаційних 
потреб, сприйнятті, розумінні, роз’ясненні та реалізації державної політики 
інформатизації суспільства; розробці інформаційної політики, концепції і 
програми інформатизації діяльності ЗНЗ; формуванні і розвитку освітньо-
інформаційного середовища та інформаційної інфраструктури; створенні, 
розвитку і використанні інформаційних ресурсів і систем, автоматизованих 
систем керування; розробці й використанні комп’ютерно-інформаційних і 
телекомунікаційних технологій у процесах навчання, виховання й розвитку 
учнівської молоді та управлінні [90, с. 35]. 

Реалізація принципу інформаційності забезпечується як варіативною, так 
і інваріантною складовими навчального плану. Так, у професійному модулі ПК 
керівників ЗНЗ введено спецкурс „Керівництво та моніторинг освітнього 
процесу”, який включає заняття на теми: „Контроль як функція управління”, 
„Внутрішньошкільний моніторинг. Єдині вимоги щодо ведення шкільної 
документації”, „Розробка та прийняття управлінських рішень”, „Комплексний 
підхід до оцінювання ефективності дидактичного процесу” тощо. У соціально-
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гуманітарному модулі це такі заняття: „Інтернет-технології в освіті”, „Основні 
інформаційні сервіси Інтернет і методи інтерактивного обміну інформацією”. 

В цілому принципи діяльності ІППО відображають такі властивості 
системи післядипломної освіти, як: поліструктурність, доступність, 
компактність, відкритість, критеріальність, стабільність, динамічність, 
наступність, неперервність, результативність, економічність, інноваційність 
[154, с. 78]. 

Нами визначено основні наукові підходи до організації ПК в ІППО з 
розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ. 

В теорії управління системний підхід розглядається як набір правил, 
принципів, якими керуються управлінці; як системний спосіб мислення. 
Система розуміється як певна цілісність, що складається із взаємозалежних 
елементів, кожен з яких вносить свій внесок у характеристику цілого [46]. 

У нашому дослідженні модель розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ складається з окремих частин, кожній з яких притаманні свої 
характерні особливості, причому між цими частинами існує взаємозв’язок та 
взаємозалежність; наявність внутрішньої підпорядкованості; 
цілеспрямованість, динамічність, здатність зберігати стійкість та активність. 

Системний підхід до організації ПК керівників ЗНЗ в ІППО щодо 
розвитку їхнього рівня управлінської культури впроваджується у зміст 
навчальних планів і програм ПК, а саме: інваріантна, варіативна складові. 

Ситуаційний підхід розглядається науковцями, як такий, що 
орієнтується на принцип конкретних обставин і передбачає наявність у 
керівників „ситуаційного мислення”, тобто вміння правильно оцінювати 
управлінські ситуації та знаходити виходи з них в залежності від обставин та 
конкретної ситуації. Застосування цього підходу у процесі ПК керівників ЗНЗ 
передбачає обговорення та розв’язання керівниками конкретних управлінських 
ситуацій для прийняття ефективних управлінських рішень, визначення 
важливості тих чи інших питань, врахування обставин, що склалися, що в 
цілому сприяє демократизації управління ЗНЗ. 

Компетентнісний підхід розглядається вченими як такий, що забезпечує 
особистість необхідними компетенціями щодо професійної діяльності, а тому 
передбачає високий рівень підготовки викладачів ІППО, наукових підходів до 
складання навчальних планів і програм ПК керівних кадрів освіти, науково-
методичного забезпечення проходження курсів ПК керівниками ЗНЗ. 

Інноваційний підхід передбачає спрямованість навчального процесу на 
розвиток та постійне оновлення, застосування сучасних форм, методів і засобів 
навчання, роботу в мережі Інтернет тощо. 

Наукові принципи організації навчання в ІППО з розвитку УК керівника 
ЗНЗ назвемо наступні: диференційований, індивідуальний, технологічний, 
демократичний та гуманістичний, які в цілому сприяють саморозвитку та 
самовдосконаленню слухачів, підвищенню їхнього професійного рівня та 
кар’єрного зростання. 

Таким чином, в ІППО на курсах ПК керівників ЗНЗ необхідно 
забезпечити: 



 

 68

• здійснення планування, регулювання, дотримання послідовності форм 
навчального процесу; 

• тісний взаємозв’язок навчального матеріалу із практикою; 
• надання можливості керівникам виступити у ролі різних учасників 

навчально-виховного процесу, що сприяє розумінню керівниками проблем та 
потреб підлеглих; 

• у ході організації навчального процесу враховувати однакову 
важливість та взаємозв’язок  компонентів моделі; 

• організацію активної управлінської взаємодії з метою розвитку 
основних показників управлінської культури; 

• диференціацію змісту, форм та методів розвитку управлінської 
культури у процесі підвищення кваліфікації; 

• встановлення партнерських відносин між викладачем та слухачами; 
атмосфери співробітництва. 

Організаційна структура підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ з 
розвитку управлінської культури в ІППО включає курсовий і міжкурсовий 
періоди. 

Курсовий період ПК передбачає проходження керівниками ЗНЗ курсів 
для керівних кадрів освіти один раз на п’ять років на базі ОІППО. 

Міжкурсовий період ПК включає самоосвіту, роботу керівників ЗНЗ на 
базі районних методичних кабінетів (РМК), участь у діяльності спеціальних 
дослідницьких груп (СДГ), творчих груп, постійно діючих семінарів (ПДС), 
районних і обласних конференцій, семінарів, „круглих столів” тощо. 

Таким чином, управління процесом ПК керівників ЗНЗ з розвитку 
управлінської культури в ІППО включає координацію підвищення рівня 
управлінської культури: 

− у курсовий період: шляхом проведення діагностування керівників ЗНЗ 
та формування на його основі змісту програм і навчальних планів ПК; 
проведення індивідуальних і групових консультацій; складання кожним 
слухачем курсів індивідуальної програми розвитку власного рівня 
управлінської культури; 

− у міжкурсовий період: проведення консультацій; створення та 
керівництво роботою СДГ; організація і проведення на базі РМК постійно 
діючих семінарів; залучення керівників ЗНЗ до участі у районних, обласних, 
всеукраїнських семінарах, конференціях, „круглих столах”, які стосуються 
проблеми розвитку управлінської культури керівників закладів освіти [107, 
с.13]. 

Концептуальна складова моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації є важливою передумовою для 
змістової, технологічної і діагностико-корекційної складових моделі, які в 
цілому забезпечують розвиток управлінської культури керівників ЗНЗ. 
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2.2. Зміст та технологія розвитку управлінської 
культури керівника загальноосвітнього навчального закладу 
в інституті післядипломної педагогічної освіти 

 
Зміст та технологія розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у 

процесі підвищення кваліфікації характеризуються відповідними складовими 
запропонованої моделі, а саме: змістовою, технологічною, діагностико-
корекційною. 

Змістова складова моделі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
характеризується поєднанням інваріантної та варіативної складових навчальних 
планів і програм підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в ІППО, 
впровадженням у навчальний процес відповідних спецкурсів та семінарів і має 
вплив на розвиток когнітивно-операційного компонента управлінської культури. 

Вчені зазначають, що культура є вищим проявом людської освіченості і 
професійної компетентності; саме на рівні культури може найбільш повно 
відобразитися людська індивідуальність [36, с.74]. 

Тому, в останні роки компетентність розглядається науковцями як риса 
особистості, причому головним вважається не тільки наявність знань, а й умінь 
їх використовувати, здійснюючи відповідну професійну діяльність. 

Компетентність (від лат. сompetens – належний, відповідний) – 
сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: 
вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 
використовувати інформацію [201, с.149]. 

Питання компетентності в управлінській діяльності керівника 
пов'язується із професіоналізмом, тому категорія „професійна компетентність” 
є важливою для нашого дослідження і визначається рівнем професійної освіти й 
досвідом, індивідуальними здібностями і якостями керівника, мотивованим 
прагненням до неперервної самоосвіти і самовдосконалення, творчим і 
відповідальним ставленням до справи. 

До рівня професійної освіти керівника закладу освіти П.М.Щербань 
відносить професіоналізм і педагогічну культуру, які залежать від рівня його 
психолого-педагогічних знань, педагогічної майстерності і культури 
спілкування. Професійна компетентність керівника закладу освіти, на думку 
дослідника, включає: знання державного законодавства про освіту і виховання 
молоді; обізнаність з наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки 
України; знання трудового законодавства і захисту дітей; глибокі знання з 
педагогіки, психології та основ педагогічної майстерності; знання змісту 
навчальних програм і підручників навчального закладу; досконале володіння 
методикою навчання і виховання; культуру спілкування; морально-етичну 
культуру; педагогічний такт; художньо-естетичну культуру; принциповість і 
вимогливість; аналітичні й діагностично-прогнозуючі здібності; досконале 
володіння мистецтвом управління й керівництва; уміння виділяти головні 
проблеми та концентрувати зусилля колективу на їх розв’язанні; заохочувати 
педагогів оволодівати мистецтвом навчання і виховання та передовим 
педагогічним досвідом; створювати доброзичливий психологічний мікроклімат 
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у педагогічному і учнівському колективах; обізнаність з сучасними науковими 
концепціями про школу і національне виховання дітей та молоді [264, с.84]. 

Вітчизняні дослідники наголошують, що професійна компетентність – 
це інтегральна якість особистості, що має свою структуру, яка дозволяє 
фахівцеві у найбільш ефективний спосіб здійснювати свою діяльність, а також 
сприяє його саморозвитку і самовдосконаленню [219]. 

Мельник В.К. у своєму дослідженні підкреслює, що компетентність 
сучасного керівника ЗНЗ визначають його освіченість, наявність вищої і 
особливо спеціальної професійної освіти; практичне знання справи як прояв 
високого рівня професіоналізму та особистих якостей керівника; глибоке 
розуміння обстановки, що складається, а також цілей і завдань управлінської 
діяльності [154, с.80-82]. 

Сорочан Т.М. наголошує на важливості поєднання професійної культури 
та професійної самосвідомості, яке втілюється у високому рівні професійної 
діяльності [224, с.53].  

Компетентність (від лат. сompetens – належний, відповідний) керівника 
загальноосвітнього навчального закладу, за дослідженням Л.І.Даниленко та 
Л.М.Карамушки, становить сукупність необхідних для ефективної професійної 
діяльності систематичних науково-філософських, суспільно-політичних, 
психолого-педагогічних, предметних та соціально-функціональних знань і 
умінь, відповідних особистісних якостей [172, с.20]. 

На думку авторів, професійна компетентність керівника ЗНЗ визначається 
сукупністю таких компонентів, як: 

• знання, необхідні для педагогічної спеціальності або посади; 
• уміння і навички, необхідні для успішного виконання функціонально-

посадових обов’язків; 
• професійні, ділові та особистісно значущі якості, що сприяють 

якнайповнішій реалізації власних сил, здібностей і можливостей у процесі 
виконання функціонально-посадових обов’язків; 

• загальна культура, необхідна для формування гуманістичного 
світогляду, визначення духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і етичних 
принципів особистості; 

• мотивація професійної діяльності [172, с.20]. 
Зязюн І.А. зауважує, що компетентність – це особливий тип організації 

знань, що забезпечує можливість прийняття ефективних рішень [162, с.24]. 
Професійну компетентність педагога Е.Соф’янц розглядає як сукупність 

особистісних якостей, знань, умінь, що забезпечують високий рівень 
самоорганізації професійної діяльності, її результатів [226, c.66]. 

Тому у нашому дослідженні когнітивно-операційний компонент 
управлінської культури керівника ЗНЗ включає систему знань та вмінь, 
необхідних для ефективного управління. 

Мармаза О.І. розглядає дві підсистеми знань керівника: перша – соціально-
правові, фінансово-економічні, педагогічні, управлінські, психологічні; друга – 
методологічні, нормативні, змістовні, знання способу діяльності [145, с.8].  
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Маслов В.І. під компетентністю керівника ЗНЗ розуміє систему 
теоретико-методологічних, нормативних положень, наукових знань, 
організаційно-методичні й технологічні уміння, що об’єктивно необхідні 
особистості для виконання посадово-функціональних обов’язків, а також 
відповідні моральні і психологічні якості [151, с.63]. 

Нами взято за основу положення В.І.Маслова, який за кожною функцією 
управлінської діяльності керівника ЗНЗ визначає обсяг необхідних знань, які 
класифікує на: методологічні, нормативні, загальнотеоретичні (психолого-
педагогічні), організаційно-методичні, конкретно-посадові [151, с.65].  

Управлінські вміння за цільовими ознаками дослідники групують у 
діагностико-прогностичні, організаційно-регулятивні, контрольно-коригуючі 
(В.І.Бондар [22] , В.І.Маслов [149] , Л.А.Пермінова [183], В.І.Пуцов [204]). 

У широкому розумінні діагностико-прогностичні вміння пов’язані зі 
збиранням, аналізом, систематизацією інформації, визначенням проблем, 
постановкою цілей, завдань, розробкою стратегічних і тактичних планів, 
програм дій та алгоритмів окремих видів діяльності. 

Організаційно-регулятивні вміння спрямовані на забезпечення реалізації 
різних планів, програм, управлінських рішень, створення матеріальних, 
технічних умов, добір та розстановку кадрів, координацію зусиль усіх 
учасників навчально-виховного процесу. 

Контрольно-коригуючі вміння – це вміння визначати стандарти, норми, 
критерії та методи оцінювання справ, відповідно до них вносити необхідні 
зміни, доповнення, уточнення на підставі обробки наслідків контролю, давати 
рекомендації щодо покращення роботи. 

У вузькому розумінні діагностико-прогностичні, організаційно-
регулятивні, контрольно-коригуючі вміння – це способи реалізації 
управлінських функцій [145, с.8]. 

У результаті здійсненого теоретичного аналізу і моделювання нами 
класифіковано знання і вміння керівника ЗНЗ відповідно до видів управлінської 
культури: політичного, правового, адміністративного, організаційного, 
менеджерського, соціально-психологічного, інформаційного, комунікативного, 
економічного (Додаток Б).  

Наприклад, для політичної культури керівника ЗНЗ характерними є 
наявність таких: 

− знань: статутів та виховних можливостей громадських та юнацьких 
організацій і об’єднань України; змісту і форм спільної роботи школи, сім’ї і 
громадськості; основних законів налагодження зовнішніх зв’язків школи з 
іншими інститутами; змісту і форм взаємодії директора школи з різними 
державними організаціями та ін.;  

− вмінь: застосувати основні форми адміністративного і громадського 
керівництва школою; налагоджувати співпрацю з різноманітними 
громадськими та юнацькими організаціями і об’єднаннями; налагоджувати 
партнерські стосунки з організаціями, вищими навчальними закладами, 
школами тощо; забезпечувати незалежність школи від ідеологічного впливу 
будь-яких партій, релігійних общин. 
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Такий розподіл управлінських знань і вмінь за видами культури дозволив 
нам на „вхідному” діагностуванні керівників ЗНЗ в ІППО виявити їхній рівень 
сформованості управлінської культури за когнітивно-операційним 
компонентом (Додаток І) і внести відповідні зміни у зміст підвищення 
кваліфікації, тим самим наблизивши його до їхніх реальних потреб, а також 
запровадити у варіативну складову підвищення кваліфікації авторський 
спецкурс „Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ” (Додаток К). 

Проведений аналіз анкети „Вхідне діагностування” (Додаток І) дав 
можливість підсилити в навчальних модулях розгляд питань з розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ за різними видами. 

Змістова складова моделі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
передбачає наявність в ІППО тематичних планів, які побудовані з урахуванням 
основних тенденцій, що відбуваються в освіті та вимогах, що висуваються до 
управлінської діяльності сучасного керівника ЗНЗ.  

Нами враховано, що зміст навчального плану підвищення кваліфікації 
керівників ЗНЗ (за Л.І.Даниленко) має враховувати принципи: варіативності 
(наявність інваріантної і варіативної частин навчального плану), модульності 
(включає три навчальних модулі: соціально-гуманітарний, професійний і 
діагностико-аналітичний), диференціації (включає рівні підготовки керівників 
ЗНЗ: новопризначені; ті, що мають досвід роботи до п’яти років; досвідчені, які 
мають достатній досвід роботи) [46]. 

Зосередимо увагу на професійному модулі, який, по-перше, складає 
основну частину навчального навантаження (80%) [238], по-друге, включає 
матеріал, що стосується саме професійної діяльності керівника: розкриває 
сучасні розробки теорії і практики управління і, по-третє, відповідає основним 
потребам і запитам слухачів щодо підвищення кваліфікації в ІППО. 

Тому, з метою розвитку управлінської культури за основними 
компонентами, зміст професійного модуля нами доповнено спецкурсами з 
проблем управління ЗНЗ, психологічного забезпечення управлінської 
діяльності керівника, організації навчально-виховного процесу, керівництва та 
моніторингу освітнього процесу. 

Професійний модуль навчального плану розкриває політичний, правовий, 
адміністративний, менеджерський, організаційний, соціально-психологічний, 
інформаційний, комунікативний і економічний види управлінської культури 
керівника ЗНЗ. Зокрема:  

• політична культура розкривається через такі теми: основи державно-
громадського управління ЗНЗ; охорона безпеки життєдіяльності учнівської 
молоді в ЗНЗ; роль класного керівника з підвищення ефективності навчально-
виховного процесу; робота з батьками у контексті освітнього менеджменту; 
освіта і виховання у контексті сучасної української культури; проблеми освіти і 
громадянства в Україні;  

• правова – через основи законодавства про працю, охорону дитинства; 
специфіку навчання і виховання дітей з особливими потребами;  

• адміністративна – через контроль як функцію управління соціально-
педагогічними системами; внутрішньошкільний моніторинг; розробку та 
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прийняття управлінського рішення керівником ЗНЗ; комплексний підхід до 
оцінювання ефективності дидактичного процесу; технології управління 
розвитком школи на основі системи педагогічних рад;  

• менеджерська – через основи науки управління; напрями розвитку 
освітнього менеджменту регіону; освітній менеджмент та проблеми розвитку 
сучасної освіти; шляхи реформування школи в Україні; реалії та перспективи 
розвитку сучасної сільської школи; менеджмент сучасного ЗНЗ; менеджмент 
освіти в умовах переходу до профільного навчання; організаційно-методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу в сучасній школі для навчання і 
розвитку обдарованих дітей; атестацію керівника ЗНЗ;  

• організаційна – через організаційну культуру школи; управління 
розвитком педагогічного та учнівського колективів; формування адаптивного 
стилю керівництва ЗНЗ;  

• соціально-психологічна – через створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в педагогічному колективі; імідж керівника та закладу 
освіти; основні підходи освітнього менеджменту до управління конфліктними 
процесами; ефективне спілкування та раціональну поведінку в конфлікті;  

• інформаційна – через наукові дослідження і педагогічну практику в 
процесі підвищення кваліфікації керівних кадрів; єдині вимоги щодо ведення 
шкільної документації; культуру мовного етикету керівника; основи 
комп’ютерної грамотності;  

• комунікативна – через мистецтво та техніку ділового спілкування; 
розвиток інтерактивних навичок спілкування; ведення переговорів та прийому 
відвідувачів;  

• економічна – через законодавство України про фінансування освітніх 
закладів; використання бюджету та формування кошторисів в ЗНЗ. 

Охарактеризуємо інваріантну і варіативну складові модулів. Відповідно, 
інваріантна складова модуля є сталою і розкриває основні тенденції розвитку 
освіти в Україні та теорії і практики управління ЗНЗ. До інваріантної складової 
віднесено теми, що розкривають сутність базового стандарту діяльності 
керівника ЗНЗ – основні управлінські функції: знання, вміння, професійна 
готовність та культура – за такими основними складовими управлінської 
діяльності: бачення стратегії та розвитку, керівництво та моніторинг освітнього 
процесу, мотивація та управління персоналом, управління розвитком та 
фінансами, внутрішня та зовнішня комунікація [172]. 

У змісті професійного модуля інваріантна складова характеризується 
тематикою, що розкриває особливості забезпечення управлінської діяльності і 
якими має володіти сучасний керівник ЗНЗ. Це такі теми, як: інноваційний 
менеджмент; правове забезпечення управління ЗНЗ; освітній та фінансовий 
менеджмент; лідерство в освіті; організаційна культура школи; психологічне 
забезпечення управлінської діяльності керівника; менеджмент персоналу; 
управління навчально-виховним процесом. 

Зміст варіативної складової модуля формується в залежності від потреб і 
запитів слухачів курсів, а також від можливостей ІППО щодо розвитку 
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професійної компетентності керівників. До варіативної складової входять 
спецкурси та семінари. 

Інваріантна складова соціально-гуманітарного модуля складається з 12 
годин навчального навантаження і є сталою за тематикою змісту навчання. Проте 
слухачі мають можливість із варіативної частини модуля обирати певну тематику, 
що їх зацікавила, наприклад, інтернет-технології, менеджмент в освіті та ін. 

У відповідності до сучасних вимог, до варіативної складової 
професійного модуля включено теми: українське ділове мовлення, комп’ютерна 
грамотність та ін. 

До діагностико-аналітичного модуля входить самостійна індивідуальна 
робота слухачів, яка дає їм можливість працювати над розробкою авторського 
управлінського проекту, випускної творчої роботи за індивідуальною чи 
груповою формою роботи. Як правило, новопризначені керівники обирають 
розробку групового управлінського проекту; досвідчені – індивідуального чи 
групового, що пояснюється різними рівнями їхньої підготовки. Така робота 
сприяє розвитку когнітивно-операційного компонента управлінської культури, 
а також мотивації керівників ЗНЗ до результативної роботи. 

До діагностично-аналітичного модуля також віднесено вхідне і вихідне 
діагностування, захист управлінських проектів, науково-практична конференція 
з обміну досвідом. 

Для підвищення рівня управлінської культури керівників ЗНЗ нами 
розроблено і впроваджено у навчальний план курсів ПК спецкурс „Розвиток 
управлінської культури керівника ЗНЗ” (Додаток К). 

Зміст спецкурсу складено на основі вивчення сучасної науково-
педагогічної, психологічної та філософської літератури, із врахуванням 
сучасних тенденцій розвитку освіти та вимог, що ставляться до керівника ЗНЗ, 
рівня його професійної компетентності та особистісної культури. 

Його структура передбачає ряд складових компонентів, що визначаються 
метою та завданнями запропонованої моделі. 

Основною метою впровадження спецкурсу є ознайомлення слухачів 
курсів із питаннями змісту управлінської культури, її компонентами та 
шляхами розвитку; стимулювання потреби розвитку власного рівня 
управлінської культури; вдосконалення необхідних для управлінської 
діяльності вмінь та навичок з метою забезпечення ефективності роботи закладу. 

Провідними завданнями спецкурсу є: 
•  розвиток професійної компетентності керівників ЗНЗ; 
•  розкриття сутності сучасних підходів до проблеми розвитку 

управлінської культури керівника ЗНЗ; 
•  обґрунтування провідних напрямів управлінської діяльності, 

спрямованої на демократизацію та гуманізацію управління, створення 
оптимальних умов для творчого розвитку кожної особистості, підвищення 
ефективності роботи закладу; 

•  задоволення потреб та інтересів керівників у постійному підвищенні 
кваліфікації; 
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•  стимулювання прагнення керівників–слухачів курсів до 
самовдосконалення та саморозвитку, самореалізації в процесі управлінської 
діяльності. 

Курс розраховано на 8 годин, з яких 2 год. відводяться на лекційні, 6 – на 
практично-семінарські заняття із застосуванням інтерактивних форм та методів 
роботи з метою розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ за її 
компонентами та видами. 

При розробці спецкурсу „Розвиток управлінської культури керівника 
ЗНЗ” враховані принципи: науковості, системності, систематичності і 
послідовності, доступності, актуальності, зв’язку теорії й практики, поєднання 
навчання та самоосвіти; використання різних форм організації навчання; 
створення необхідних умов для творчого розвитку особистості. 

Технологічна складова моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації впливає на розвиток 
мотиваційно-ціннісного компонента управлінської культури керівників ЗНЗ, 
містить розроблену нами технологію розвитку управлінської культури 
керівника у процесі підвищення кваліфікації і включає: систему навчальних 
вправ для кожного виду управлінської культури, що реалізуються в активних та 
інтерактивних формах, методах і засобах навчання (рольові і ділові ігри, 
тренінги, диспути), систему постійно діючих семінарів, організацію 
спеціальних дослідницьких груп, які розвивають УК керівника ЗНЗ, в першу 
чергу, за мотиваційно-ціннісним компонентом. 

Технологія розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі 
ПК в ІППО складається з послідовних і цілеспрямованих дій, направлених на 
активізацію компонентів управлінської культури за її видами і включає такі 
етапи: 

1) діагностування рівня сформованості управлінської культури керівника 
ЗНЗ за її основними компонентами; 

2) диференційований підхід до підвищення кваліфікації кожної групи 
слухачів за видами управлінської культури; 

3) відпрацювання системи вправ та індивідуальних завдань з розвитку 
управлінської культури за кожним з її видів; 

4) складання індивідуальних програм розвитку управлінської культури у 
міжкурсовий період підвищення кваліфікації. 

Актуальні проблеми підвищення кваліфікації: теоретичні основи 
безперервності, системний підхід, вдосконалення змісту, форм і методів, 
організація та управління системою розглядаються у колективній праці відомими 
вченими І.П.Жерносеком, М.Ю.Красовицьким, С.В.Крисюком [190]. Тому при 
викладанні спецкурсу нами застосовано комплекс інтерактивних форм і методів 
навчання: проблемні лекції, тренінги, семінари, дискусії, „круглі столи”, рольові і 
ділові ігри, робота у групах, прес-конференції, аналіз конкретних ситуацій, 
конференції з обміну досвідом, робота над проектом, „мозкові атаки” та ін.  

Вибір форм навчальної діяльності слухачів здійснюється в залежності від 
рівня сформованості їхнього рівня управлінської культури: за високого рівня 
більшою є частка застосування інтерактивних форм навчання та зменшується 



 

 76

кількість лекційних занять; і навпаки, за низького рівня – вагомішим є 
застосування лекційних занять, при цьому не знижуючи ролі практичних [208]. 

Проаналізуємо основні навчальні вправи, які використовуються нами на 
заняттях спецкурсу: 

1) Робота у групах. Завдання: 
− для І підгрупи: визначення чинників, що впливають на формування та 

розвиток управлінської культури; 
− для ІІ підгрупи: виявлення проблем, що стримують розвиток 

управлінської культури керівника; 
− для ІІІ підгрупи: характеристика основних показників розвитку 

управлінської культури керівників ЗНЗ. 
2) Вправа „Мікрофон” дозволяє кожному по черзі висловити свою 

думку чи позицію стосовно: а) основних умов підвищення керівниками 
власного рівня управлінської культури; б) ролі різноманітних засобів, форм і 
методів роботи з її розвитку. 

3) Рольова гра „Як покращити управлінську культуру керівника школи: 
погляд підлеглих”, метою якої є визначення основних шляхів покращання 
власного рівня управлінської культури керівниками-учасниками. 

Учасники гри розподіляються на підгрупи: „керівники”, „вчителі”, „учні”, 
„батьки”, „експерти”; знайомляться з управлінськими ситуаціями, які необхідно 
представити. Після завершення роботи особлива увага приділяється підведенню 
підсумків, де чітко обґрунтовується позиція кожної групи. 

Для активної роботи учасників в аудиторії необхідно забезпечити 
спокійну, довірливу атмосферу. 

4) Прес-конференція „Основні шляхи розвитку управлінської культури”, 
метою якої виступає набуття вмінь роботи у колективній грі, виявлення 
конкретних шляхів покращення управлінської діяльності слухачів. Вправа 
проводиться таким чином: із числа учасників вибирають кілька осіб, які 
гратимуть ролі „академіків”, „відомих вчених”, інші учасники – журналісти, які 
представляють якесь друкарське видання або теле (радіо) програми. У ході гри 
„журналісти” ставлять запитання „учасникам” прес-конференції. Причому, 
запитання готуються завчасно і мають відповідати темі прес-конференції та 
рівню знань учасників. Прес-конференцію добре проводити на підсумковому 
занятті з теми, оскільки тут узагальнюються основні положення, поняття. 

5) Семінарське заняття на тему: ”Формування оптимального стилю 
керівництва ЗНЗ”, мета якого полягає у розкритті понять „стиль керівництва”, 
„індивідуальний стиль”, „адаптивний стиль”, обґрунтуванні ролі формування 
оптимального стилю керівництва для підвищення ефективності роботи 
керівника, кожного працівника та закладу в цілому; знайомстві з 
характеристиками відомих стилів та факторами, що впливають на стиль 
керівництва, виявленні характеристик стилю керівництва притаманного 
керівникам ЗНЗ; сприяння мотивації слухачів до покращення власного стилю 
керівництва на демократичних засадах [106, с. 250]. 
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На початку заняття проводиться анкетування керівників стосовно 
виявлення притаманного їм стилю керівництва колективом за анкетою „Стиль 
керівництва та спілкування керівників ЗНЗ” (Додаток Л). 

Обробка результатів анкетування здійснюється таким чином: 
підраховується кількість відповідей по кожному із варіантів (варіант А – ознаки 
авторитарного стилю керівництва; Б – ознаки демократичного стилю 
керівництва; В – ознаки ліберального стилю керівництва). Який варіант набрав 
більше балів, той стиль керівництва і є превалюючим. 

6) Ділова гра „Захист дисертації” на тему: „Формування оптимального 
стилю керівництва у відповідності до вимог” проводиться таким чином: слухачі 
розбиваються на підгрупи „дисертантів”, „опонентів”, „спостерігачів” та 
„комісії”. Перед кожною групою ставляться специфічні завдання. А саме: для 
„дисертантів” – довести свою позицію; для „опонентів” – побудувати дискусію 
з „дисертантами”, заперечувати їхні позиції, з чимось не погоджуватися; 
„комісія” аналізує виступи сторін, ставить запитання до „дисертантів” і 
„опонентів” для уточнення їхніх позицій; а наприкінці „захисту” – підводить 
підсумки роботи; „спостерігачі” не лише активно спостерігають за 
проходженням „захисту”, але й врегульовують за необхідності непорозуміння 
між сторонами, слідкують за чесним, справедливим проходженням „захисту”. 
Така форма роботи дозволяє залучити слухачів до активної участі в роботі та 
розробити основні вимоги до стилю керівництва управління ЗНЗ. 

7) Метою вправи „Резерви покращення власного стилю керівництва” є 
визначення умов та засобів покращення стилю керівництва. Слухачі працюють 
у підгрупах за такими завданнями: 1) обговорення характерних особливостей 
стилю керівництва кожного її члена; 2) вирішення проблеми покращення стилю 
шляхом пошуку різноманітних рішень для подальшого його аналізу та 
оцінювання; 3) визначення основних резервів покращення власного стилю 
керівництва [110, с. 73]. 

8) Дискусія „Лібералізм: пристосування, підлабузництво чи 
необхідність?” має на меті розвиток вмінь аргументувати свої думки, 
відстоювати свою точку зору. 

На початку такої форми занять важливо ознайомити слухачів з правилами 
диспуту та прийняти їх (можливо із доповненнями). На другому етапі – 
постановка проблемних запитань: 

1. Лібералізм: пристосування, підлабузництво чи необхідність? 
2. Чи існує взаємозалежність між авторитетом керівника та його стилем 

керівництва? 
3. Чи можливо сьогодні залишатися авторитарним? 
4. Чи можливо змінити власний стиль керівництва? 
У ході дискусії викладач має контролювати, щоб вислови учасників 

стосувалися визначеної проблеми; виправляти помилки та неточності у 
відповідях; добиватися аргументації кожної відповіді; підтримувати дружню 
атмосферу в аудиторії. Дискусія дозволяє слухачам висловити та аргументувати 
власну позицію, вислухати інші думки, прийти до спільної точки зору. 
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9) Рольова гра „Методичний симпозіум” на тему: „Якості, мотиви та 
цінності, необхідні в управлінській діяльності керівника сучасного ЗНЗ” має на 
меті визначення набору якостей, мотивів та цінностей, необхідних в 
управлінській діяльності сучасного керівника. Для цього слухачі розбиваються 
на підгрупи: „вчені”, „представники Міністерства освіти і науки”, „педагоги-
практики”, „керівники ЗНЗ”, „представники обласного управління освіти і 
науки”. Для організації чіткої роботи симпозіуму напередодні засідання 
створюється координаційна рада. Виступи учасників гри мають бути завчасно 
підготовлені та аргументовані, адже наприкінці гри учасниками виробляються 
та приймаються методичні рекомендації симпозіуму. 

10) Рольова гра „Правила проведення ділових бесід та переговорів” 
передбачає створення передумов для розвитку позитивних рис особистості 
через усвідомлення власних характеристик; зняття бар’єрів, що виникають у 
спілкуванні; а також врахування гендерних особливостей працівників [116]. 

Гра проводиться поетапно: 1) слухачі розбиваються на підгрупи: 
„керівники”, „вчителі”, „учні”, „батьки”, „спонсори”, „представники управління 
освіти і науки”, „представники громадських організацій”; 2) кожен учасник 
обирає, в залежності від ролі, яку виконує, певну тактику поведінки; 3) учасникам 
пропонується тематика проведення ділових бесід або переговорів з різними 
категоріями співрозмовників, після чого розігрується конкретна ситуація; 4) 
підведення підсумків і вироблення основних правил проведення бесід та 
переговорів на основі врахування думок всіх учасників. 

11) Ділова гра „Ток-ринг” на тему: „Роль соціально-психологічного 
клімату в забезпеченні ефективного управління ЗНЗ” допомагає визначити 
роль керівника у забезпеченні сприятливого мікроклімату в колективі, 
розглянути питання розвитку колективу [113], у тому числі за допомогою 
формування високоефективних команд [108]. 

Слухачі розбиваються на підгрупи: група „Прихильників”, група 
„Опонентів” та „Рецензійна група”. Гра проходить у п’ять раундів: 1) 
обґрунтування кожним учасником власної позиції стосовно проблеми; 2) 
обговорення учасниками обох команд підготовлених ними та проаналізованими 
публікаціями (матеріалами) науковців, педагогів-практиків з цього питання; 3) 
завдання учасників з позиції директора, батька, вчителя висловитися „за” або 
„проти” важливості формування сприятливого мікроклімату в колективі; 4) 
„Глядачі” ставлять запитання тій чи іншій групі учасників; 5) учасники гри 
ставлять запитання „Глядачам”. Наприкінці гри рецензійна група підводить 
підсумки роботи команд, аналізує проблему і виносить заключне слово стосовно 
розв'язання проблеми, узагальнивши всі думки і побажання учасників груп. 

12) Тренінг з ефективного спілкування [242] через такі вправи:  
− „Емпатія”. Сутність її в тому, що всі члени групи в колі слухають 

одного з учасників, який говорить емоційно забарвлену фразу. Кожен по черзі 
називає почуття або декілька почуттів, які, на його думку, переживає той, хто 
говорить. Група обговорює результати. Виконання вправи допомагає учасникам 
відчути емоційний стан іншої людини; 
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− „Чарівне слово”. За допомогою цієї вправи учасники групи 
знайомляться й опановують прості, на перший погляд, комунікативні вміння 
говорити „чарівні” слова. Учасникам пропонується пригадати деякі „чарівні” 
слова і вирази: „будьте ласкаві”, „прошу”, „будь ласка”, „вибачте мені”, „дякую 
вам” тощо. Усім пропонується висловлюватися, при цьому обґрунтувавши, в 
якому випадку те чи інше слово буде доречним і дасть потрібний ефект; 

− „Рівні спілкування”. Учасникам пропонується розділити аркуш паперу 
на чотири рівні частини, де зобразити початок бесіди з начальником 
управління, з вчителем, з колегою-керівником та в ідеальних умовах. Після 
закінчення роботи аркуші передаються по колу для ознайомлення всіма 
учасниками. Обговорення дозволяє визначити основні стереотипи й установки, 
які стосуються початку бесіди в різних рольових позиціях, а також те, що 
сприяє, а що перешкоджає встановленню контакту; 

− „Контакти”. Виконуючи цю вправу, учасники тренінгу вдосконалюють 
свої вміння встановлювати контакти для продуктивного спілкування. Учасники 
мають легко й вільно увійти в контакт із партнером, розпочати розмову або 
підтримати її, приємно розпрощатися з ним. Керівникові необхідно звернути 
увагу учасників на те, як вони вступають в контакт, які прийоми і способи 
комунікації використовують, як підтримують і завершують розмову. Після 
виконання вправи відбувається групова рефлексія кожного завдання. 

Значний вплив на зміст теоретичних і практичних частин спецкурсу має 
характер процесу взаємодії викладача і слухачів курсів. Наскільки активну 
позицію займають слухачі курсів, цілком залежить від уміння викладача 
працювати з аудиторією, враховувати індивідуальні особливості людини, 
застосовувати підходи андрагогіки, а також від складу, потенційних 
можливостей тих чи інших груп слухачів курсів. 

Основні навчальні вправи, які виконують керівники ЗНЗ на курсах ПК в 
ІППО для розвитку управлінської культури за її основними видами: 

1) політична культура: 
– форми взаємодії директора з різноманітними громадськими 

організаціями; 
– досвід застосування різноманітних форм спільної роботи школи, сім’ї і 

громадськості; 
– досвід представлення школи, педагогічного колективу на всіх рівнях; 

розкриття досягнень у навчанні й вихованні учнів (реклама школи);  
2) правова культура: 
− визначення основних проблем нормативно-правового забезпечення 

освітньої діяльності ЗНЗ („мозкова атака”); 
− практична робота з правовими інформаційно-пошуковими системами 

(робота з комп’ютером); 
− організація контролю за дотриманням техніки безпеки і 

протипожежних заходів у школі (презентація); 
3) адміністративна культура: 
− управління ЗНЗ на основі системи педагогічних рад (ділова гра); 
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− розробка та прийняття основних управлінських рішень керівником 
(„мозкова атака”); 

− складання щоденника ефективного контролю на півріччя; 
4) менеджерська культура: 
− організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі школи 

(обмін досвідом); 
− особливості проведення атестації педагогічних кадрів (вироблення вимог); 
− проведення експериментальної роботи у школі (розробка проекту); 
− атестація керівника та ЗНЗ: основні вимоги та особливості (розробка 

рекомендацій); 
5) організаційна культура: 
− формування культури школи (робота над проектом); 
− розробка проекту управління розвитком організаційної культури школи; 
− проведення управлінських заходів: нарад, засідань, зборів (рольова гра); 
− складання алгоритму формування демократичного стилю керівництва; 
6) соціально-психологічна культура: 
− створення сприятливого соціально-психологічного клімату у 

педагогічному колективі (ділова гра); 
− створення позитивного іміджу школи та свого власного керівником 

ЗНЗ (рольова гра); 
− управління конфліктами (тренінг); 
7) інформаційна культура: 
− налагодження ефективної інформаційної системи в школі: збір, аналіз і 

оцінка інформації для прийняття управлінських рішень (розробка проекту); 
− застосування методів математичної статистики для обробки 

інформації (робота з комп’ютером); 
− підвищення комп’ютерної грамотності керівників (робота з 

комп’ютерною технікою); 
8) комунікативна культура: 
− розвиток інтерактивних навичок спілкування (тренінг ефективного 

спілкування); 
− ведення переговорів (рольова гра); 
9) економічна культура:  
– складання кошторису школи (розробка проекту); 
– залучення позабюджетних коштів (обмін досвідом); 
– розробка схеми представлення освітніх послуг (маркетингова 

діяльність) – для новопризначених директорів; 
– розробка бізнес-плану школи – для досвідчених директорів [111, с. 47]. 
Технологічна складова моделі включає такі форми роботи з керівниками 

ЗНЗ у міжкурсовому періоді, як спеціальні дослідницькі групи та постійно 
діючі семінари. 

Проведення постійно діючих семінарів на базі РМК допомагає вирішити 
ряд проблем, пов’язаних із підвищенням компетентності керівників ЗНЗ, 
впровадженням сучасних технологій, реформуванням загальної середньої 
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освіти, а також проблем, які потребують вирішення на місцях: відсутністю 
достатньої кількості науково-методичної літератури з проблем ефективного 
управління закладами освіти; віддаленість шкіл сільської місцевості від 
районних та обласного центрів; недостатнє матеріальне забезпечення педагогів, 
недостатність часу для самоосвіти тощо.  

Діяльність постійно діючих семінарів здійснюється згідно програми і 
спрямована на: 

• модернізацію змісту, форм та методів управлінської діяльності; 
• впровадження інноваційних форм і методів управління сучасною 

школою; 
• розвиток технологічного потенціалу, громадської ініціативи керівників 

шкіл, залучення їх до колективних пошуків ефективних шляхів розв’язання 
фахових проблем, що стоять перед сучасною освітою; 

• виявлення керівників-лідерів, надання їм допомоги у творчих 
пошуках; 

• сприяння у розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ; 
• пропаганду нових, прогресивних педагогічних ідей і технологій. 
Постійно діючий семінар на базі РМК проводиться згідно програми 

впродовж двох років, а саме: щоквартально викладачами кафедр, методистами 
ОІППО, спеціалістами управління освіти і нгауки спільно з працівниками 
районного методичного кабінету проводяться заняття з керівними кадрами 
(директорами та заступниками директорів з навчально-виховної роботи). Для 
проведення ПДС обираються активні форми занять, як то: проблемні лекції, 
„круглі столи”, ділові, рольові ігри, дискусії, „мозкової атаки”, робота в групах 
та ін., які допомагають учасникам семінарів активно включатися у роботу з 
розвитку професійної компетентності, мотивації та рівня особистої культури.  

Останнє залікове заняття проходить у формі представлення та захисту 
розробленого проекту, моделі, або узагальненого управлінського досвіду роботи 
керівників ЗНЗ, за результатами якого кожен учасник одержує сертифікат участі у 
роботі ПДС з проблем модернізації управлінської діяльності. 

Така форма роботи сприяє мотивації керівників до ефективного 
управління ЗНЗ, покращення ними власного рівня сформованості управлінської 
культури, а також розробці програми розвитку закладу. 

З метою дослідження актуальних освітніх проблем, підвищення 
педагогічної майстерності керівників у Полтавському ОІППО введено єдину 
форму організації науково-дослідної роботи педагогів області – спеціальні 
дослідницькі групи (СДГ) (П.І.Матвієнко [152]), які є регіональними опорними 
пунктами для дистанційного навчання педагогів. Робота спеціальних 
дослідницьких груп є невід’ємною частиною науково-дослідницької роботи 
ІППО, важливою передумовою розв’язання актуальних освітніх проблем, що 
стосуються менеджменту освіти, впровадження в навчально-виховний процес 
нових педагогічних технологій та засобів навчання, підвищення педагогічної 
майстерності вчителів, впровадження прогресивних форм дистанційної освіти. 
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Робота СДГ забезпечує високу доступність і варіативність 
післядипломної освіти, дає можливість зекономити кошти, що витрачаються на 
курсове підвищення кваліфікації, створює умови для творчої роботи керівників, 
до розробки проектів, наукових розробок тощо. 

До складу СДГ входять творчо працюючі керівники ЗНЗ області. 
Основною формою роботи груп є виїзні семінари, під час проведення яких 
узагальнюється досвід управлінської діяльності та розробляються проекти 
щодо ефективного управління ЗНЗ. Учасники СДГ є активними учасниками 
семінарів, конференцій, „круглих столів” районного та обласного рівнів, 
друкують власні наробки у педагогічній пресі (журналах „Імідж сучасного 
педагога”, „Постметодика”, часописі „Освіта Полтавщини. Реалії та 
перспективи розвитку освіти”). Участь керівників у СДГ зараховується як 
курсове підвищення кваліфікації за результатами їхньої роботи, тому виступає 
значним стимулом щодо результативної роботи. 

Діагностико-корекційну складову моделі розвитку управлінської 
культури керівників ЗНЗ складають вхідний (Додаток І) та вихідний (Додаток 
М) контроль; методика визначення рівня сформованості управлінської 
культури слухачів за основними компонентами та видами; розробка 
індивідуальної програми розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ у 
міжкурсовий період (Додаток Н). 

Діагностико-корекційна складова моделі розвитку управлінської 
культури керівників ЗНЗ впливає на розвиток особистісного компонента 
управлінської культури і включає: 

− визначення складових компонентів управлінської культури керівника 
ЗНЗ; 

− визначення параметрів для кожного компоненту управлінської 
культури за її основними видами; 

− оцінювання стану реалізації кожного компоненту управлінської 
культури за розробленою методикою; 

− оцінювання стану реалізації всіх структурних компонентів та 
визначення на цій основі рівня сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ. 

На практичній реалізації індивідуально-творчого підходу до організації 
навчального процесу в системі післядипломної освіти та необхідності оціночно-
настановчої спрямованості навчання, що передбачає діагностику професійної 
компетентності і розробку програми подальшої самоосвітньої роботи 
наголошує С.В.Крисюк [125, с. 178]. Нами врахований цей підхід при вхідному 
і вихідному діагностуванні керівників ЗНЗ – слухачів курсів ПК, виявленні 
рівня сформованості управлінської культури за анкетами, а також при 
складанні індивідуальних програм розвитку УК у міжкурсовий період 
підвищення кваліфікації. 

Важливим етапом роботи з розвитку управлінської культури виступає 
вхідне (на початку курсів) та вихідне (по закінченню) діагностування, які 
допомагають виявити, які саме структурні компоненти управлінської культури 
потребують розвитку у тих чи інших слухачів курсів та у групі в цілому. 
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На вхідному і вихідному діагностуванні виявляється рівень підготовки 
керівників та рівень сформованості управлінської культури за її основними 
видами, що дає змогу врахувати виявлені закономірності у підготовці 
навчальних планів та програм підвищення кваліфікації, а також спецкурсів і 
семінарів з розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ в ІППО. 

Так, у результаті проведеного вхідного діагностування (Додаток І) 
викладач має можливість: виявити в яких теоретичних проблемах управління 
ЗНЗ слухачі потребують покращення рівня знань та вмінь; чи мотивовані 
керівники до результативного курсового підвищення кваліфікації; який мають 
досвід роботи на керівній посаді, у т.ч. якими наробками з ефективного 
управління ЗНЗ могли б поділитися з колегами. Зібрана таким чином 
інформація дозволяє своєчасно відкоректувати навчальний план підвищення 
кваліфікації, врахувавши результати діагностування та запити слухачів. 

На вихідному діагностуванні слухачеві пропонується розроблена нами 
анкета, за допомогою якої визначається вплив змісту навчального плану ПК на 
розвиток УК керівника ЗНЗ за її основними видами (політичний, правовий, 
адміністративний, менеджерський, організаційний, соціально-психологічний, 
інформаційний, комунікативний, економічний) і компонентами (когнітивно-
операційний, особистісний, мотиваційно-ціннісний) (Додаток М). 

У ході відповідей на пропоновані запитання слухачі визначають 
результативність проходження курсів підвищення кваліфікації в ІППО, 
зокрема: рівень отриманих знань і вмінь за видами управлінської культури, які 
дають інформацію про динаміку змін у структурних компонентах управлінської 
культури та отримання необхідної інформації для подальшої результативної 
роботи ЗНЗ. Відповіді на запитання анкети: „Яка ідея стосовно поліпшення 
діяльності ЗНЗ у Вас з'явилася внаслідок курсової підготовки?” дозволяють 
виявити вплив на мотиваційно-ціннісну сферу слухачів, систему їхніх 
особистісних якостей. Мотивація керівників щодо розвитку власного рівня 
управлінської культури визначається також за допомогою запитань: „Чи 
продовжите у міжкурсовому періоді роботу з розвитку власного рівня 
управлінської культури?” та „Яким чином Ви збираєтеся працювати над 
власними недоліками та професійним зростанням?”. 

Діагностування рівня сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ відбувається за допомогою трьох анкет: виявлення рівня 
управлінських знань та вмінь, мотиваційно-ціннісної сфери та особистісних 
якостей (Додатки Д, Е, З). Кожен керівник знайомиться з результатами 
діагностування та заносить їх до індивідуальної програми розвитку 
управлінської культури, яку одержує разом з анкетами та по закінченні курсів 
вносить до неї завершальні результати діагностування й планує роботу на 
міжкурсовий період підвищення кваліфікації. 

Результати діагностування дають змогу кожному слухачеві курсів 
виявити загальний рівень сформованості управлінської культури та за кожним 
її компонентом. 

Визначені нами рівні сформованості управлінської культури (високий 
середній, низький) дозволяють оцінити наявний потенціал кожного слухача та 
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перспективи його розвитку, що реалізується викладачем у системі індивідуальних 
та групових консультацій, у роботі над індивідуальними програмами розвитку 
управлінської культури слухачів курсів у міжкурсовий період [52]. 

Діагностування керівників за складовими компонентами управлінської 
культури із застосуванням методів математичної статистики дозволяє 
визначити рівень сформованості управлінської культури слухачів та у 
подальшому спланувати роботу щодо його розвитку. 

Застосування даної технології дає змогу визначити не лише рівень 
управлінської культури, а й динаміку його зростання. 

При визначенні рівнів сформованості управлінської культури керівників 
ЗНЗ за її компонентами, нами визначено основні знання і вміння керівників 
ЗНЗ, які розвиваються під час ПК в ІППО: можливість представляти школу й 
педагогічний колектив на всіх рівнях (за політичним видом культури); знання 
нормативно-правової бази системи освіти (правова культура); раціонально 
розподіляти функції між усіма працівниками (адміністративна культура); 
розробляти авторські інноваційні проекти (менеджерська культура); атестація 
вчителів на кваліметричній основі (організаційна культура); формувати 
позитивний імідж школи (соціально-психологічна культура); володіти 
знаннями пошукових систем (інформаційна культура); формувати 
демократичний стиль керівництва (комунікативна культура); розробляти 
бізнес-план, інноваційні проекти (економічна культура) (Додаток Д). 

Важливим у ПК керівників ЗНЗ є складання індивідуальної програми 
розвитку УК кожним слухачем під час консультування з викладачами (Додаток Н).  

У програмі розвитку куратор групи фіксує результати попереднього та 
завершального тестування за анкетами (Додатки Д, Е, З). Наприкінці роботи 
над програмою викладачі дають рекомендації стосовно подальшого розвитку 
управлінської культури, у тому числі, за потреби, – список рекомендованої 
літератури, необхідної для опрацювання тим чи іншим слухачем курсів [52]. 

Діагностико-корекційна складова моделі є важливою для розробки нових 
навчальних планів та програм підвищення кваліфікації, вибору необхідних 
форм, методів та засобів навчання, а також задоволення потреб слухачів у 
постійному підвищенні кваліфікації.  

Така технологія розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ в 
ІППО забезпечується: 

• застосуванням різноманітних форм та методів діяльності слухачів; 
• забезпеченням слухачів курсів навчально-методичною літературою; 
• створенням умов для самоосвіти слухачів курсів; 
• стимулюванням творчої роботи керівників ЗНЗ; 
• врахуванням індивідуальних особливостей кожного слухача курсів; 
• спрямованістю діяльності керівників на застосування переважно 

демократичного стилю керівництва колективом; 
• створенням ситуації успіху для кожного слухача курсів; 
• врахуванням рівня згуртованості груп слухачів курсів [111, с. 47].  
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Змістова, технологічна та діагностико-корекційна складові моделі 
розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ є вагомими, 
взаємодоповнюючими та взаємозбагачуючими і виступають засобом 
підвищення рівня сформованості культури керівників ЗНЗ як професіоналів. 

 
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

Застосувавши принцип моделювання до створення технології розвитку 
управлінської культури керівника ЗНЗ в ІППО під час підвищення кваліфікації, 
ми спиралися на такі основні концепції: моделювання – це метод дослідження 
управлінської культури, модель – метод пізнання, узагальнення та 
систематизації об’єкта дослідження у процесі підвищення кваліфікації. 

Розроблена модель розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у 
процесі підвищення кваліфікації в ІППО складається із базової складової – 
концептуальної і похідних – змістової, технологічної і діагностико-корекційної. 

Складові моделі є взаємообумовленими і взаємозалежними, причому 
концептуальна складова є сталою і може змінюватися за умов зміни парадигми 
освіти. 

Концептуальна складова моделі базується на принципах андрагогіки, 
інноватики, варіативності, неперервності, гуманізації, демократизації, 
регіональності та інформаційності, які сприяють підвищенню рівня 
сформованості управлінської культури керівника ЗНЗ під час курсового 
підвищення кваліфікації в ІППО. 

Виокремлені на основі аналізу принципи нами схарактеризовано стосовно 
їх застосування під час організації курсів підвищення кваліфікації керівників 
ЗНЗ в ІППО з метою покращання їхнього рівня управлінської культури. 

Визначено основні наукові підходи до організації підвищення 
кваліфікації в ІППО з розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ, а саме: 
системний, ситуаційний, компетентнісний, інноваційний. 

Застосування наукових принципів організації навчання в ІППО з розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ таких, як: диференційований, 
індивідуальний, технологічний, демократичний та гуманістичний, сприяє 
саморозвитку та самовдосконаленню керівників, підвищенню їхнього 
професійного рівня та кар’єрного зростання. 

Управління процесом підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ з розвитку 
управлінської культури в ІППО передбачає координацію роботи у курсовий і 
міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації шляхом діагностування 
керівників ЗНЗ, проведення консультування, складання індивідуальних програм 
розвитку рівня управлінської культури, проведення постійно діючих семінарів, 
створення спеціальних дослідницьких груп, залучення керівників до участі у 
семінарах, конференціях та інших заходах. 

Концептуальна складова моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації є важливою передумовою для 
змістової, технологічної і діагностико-корекційної складових. 
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Змістова складова моделі характеризується поєднанням інваріантної і 
варіативної складових навчальних планів і програм підвищення кваліфікації 
керівників ЗНЗ в ІППО, включенням до них спецкурсів і спецсемінарів і має вплив 
на розвиток когнітивно-операційного компонента управлінської культури. 

За результатами теоретичного аналізу і моделювання нами розподілено 
управлінські знання і вміння у відповідності до видів управлінської культури, 
що дозволяє визначити рівень сформованості управлінської культури керівника 
ЗНЗ за когнітивно-операційним компонентом. 

Виявлено, що зміст навчального плану підвищення кваліфікації керівників 
ЗНЗ має відповідати принципам варіативності, модульності і диференціації. 

Розроблено та впроваджено авторський спецкурс „Розвиток управлінської 
культури керівника ЗНЗ”, метою якого є стимулювання потреби керівників ЗНЗ 
до самовдосконалення та підвищення власного рівня управлінської культури. 
Завдання, що пропонуються на заняттях спецкурсу, забезпечують розуміння 
важливості проблеми, зростання мотивації керівників щодо вдосконалення 
власного потенціалу та рівня професійної компетентності. 

Технологічна складова моделі забезпечує результативність проходження 
курсового підвищення кваліфікації і складається з технології розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ, навчальних вправ для кожного виду 
управлінської культури; активних та інтерактивних форм, методів і засобів 
навчання, таких як: рольові і ділові ігри, тренінги, диспути; постійно діючих 
семінарів; спеціальних дослідницьких груп, які спрямовані на розвиток 
управлінської культури в цілому та мотиваційно-ціннісного її компонента зокрема. 

Розроблена система вправ забезпечує зростання рівня сформованості 
управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі курсового підвищення 
кваліфікації в ІППО за її видами. 

Доведено, що такі сучасні форми роботи з керівниками, як: спеціальні 
дослідницькі групи, постійно діючі семінари сприяють розвитку рівня 
управлінської культури керівників ЗНЗ у міжкурсовий період ПК за умов їх 
координації працівниками кафедр та районних методичних кабінетів. 

Діагностико-корекційна складова моделі включає вхідне і вихідне 
діагностування керівників ЗНЗ, методику визначення рівня сформованості 
управлінської культури, розробку індивідуальної програми розвитку 
управлінської культури у міжкурсовий період підвищення кваліфікації і 
здійснює вплив на особистісний компонент управлінської культури. 

Результати вхідного і вихідного діагностування надають можливість 
сприяти результативності навчального процесу в ІППО на основі вивчення 
потреб слухачів та їх подальшого врахування при складанні навчальних планів і 
програм підвищення кваліфікації. 

Діагностування рівня сформованості управлінської культури за її 
компонентами та видами сприяє вивченню та сприянню у подальшому 
розвитку високого її рівня. 

Таким чином, визначені складові моделі є однаково важливими та 
необхідними і виступають засобом підвищення рівня сформованості 
управлінської культури керівника ЗНЗ. 
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РОЗДІЛ 3 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ  
РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
3.1. Динаміка розвитку управлінської культури 

керівників шкіл в умовах експерименту  
 
Ефективність застосування розробленої нами моделі розвитку 

управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації в 
ІППО перевірялась під час формувального експерименту. 

Експериментальною базою дослідження було обрано Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ПОІППО) 
ім. М.В.Остроградського.  

Формувальний експеримент проводився впродовж 2003-2004 рр. зі 
слухачами курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ (директорами та 
заступниками директорів ЗНЗ), в якому взяло участь 300 керівників, з них: 162 
особи – заступники директорів ЗНЗ та 138 осіб – директори ЗНЗ. 

У контрольних групах не застосовувався спецкурс „Розвиток 
управлінської культури керівника ЗНЗ” із системою вправ щодо розвитку 
управлінської культури за кожним її видом, не складалися індивідуальні 
програми розвитку управлінської культури слухачів у міжкурсовий період 
підвищення кваліфікації. 

Проте, в контрольних і експериментальних групах за розробленою нами 
методикою перевірявся показник рівня сформованості управлінської культури 
за її видами. 

Розроблена програма дослідження допомогла всебічно проаналізувати 
визначену проблему, розробити й апробувати анкети виявлення рівня 
сформованості управлінської культури слухачів курсів за її компонентами та 
видами і узагальнити результати дослідження. 

Програма експерименту включала такі завдання: 
1. Апробація моделі розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ у 

процесі підвищення кваліфікації. 
2. Добір методики статистичної обробки отриманих даних. 
3. Проведення замірів результатів застосування моделі розвитку 

управлінської культури. 
4. Зіставлення результатів експериментальних та контрольних груп для 

визначення динаміки розвитку їхнього рівня сформованості управлінської 
культури. 

5. Проведення вихідного діагностування та визначення результативності 
курсового підвищення кваліфікації. 
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6. Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження моделі 
розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення 
кваліфікації в ІППО. 

Метою формувального експерименту була перевірка висунутої гіпотези 
про те, що цілеспрямований розвиток управлінської культури керівників ЗНЗ у 
процесі підвищення кваліфікації в ІППО набуває ефективності, за умов: 
усвідомлення керівниками управлінської культури як невід’ємної складової 
їхньої професійної компетентності; розробки та апробації моделі розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ в процесі підвищення кваліфікації. 

Проведення експерименту дало змогу порівняти та узагальнити 
експериментальні дані, перевірити та оцінити результати дослідження. 

У зв’язку з цим, формувальний експеримент було проведено за такою 
схемою: 

1. Відбір слухачів до контрольних (138 осіб) та експериментальних (162 
особи) груп. 

2. Визначення рівня сформованості управлінської культури слухачів 
курсів на початку експерименту за розробленою методикою. 

3. Розподіл всередині групи слухачів на підгрупи за рівнями 
управлінської культури та проведення відповідних вправ, спецкурсів та 
спецсемінарів. 

4. Викладання спецкурсу „Розвиток управлінської культури керівника 
ЗНЗ” в експериментальних групах, та його відсутність – у контрольних. 

5. Проведення цілеспрямованих занять, спрямованих на розвиток 
конкретного виду управлінської культури під час управлінської практики в 
експериментальних групах, та їх відсутність – у контрольних.  

6. Порівняння показників рівнів управлінської культури слухачів курсів 
експериментальних і контрольних груп по завершенні навчання. 

7. Занесення даних до індивідуальної програми розвитку управлінської 
культури слухачами експериментальних груп. 

8. Рекомендації РМК щодо розвитку управлінської культури керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відбір слухачів до експериментальних і контрольних груп здійснювався 
шляхом випадкової вибірки. Проте враховувалося, щоб до експериментальних і 
контрольних груп потрапили заступники директорів і директорів ЗНЗ. До 
контрольної групи увійшли 2 групи директорів ЗНЗ (57 осіб) та 3 групи 
заступників директорів (81 особа), що разом становить 138 осіб. 
Експериментальна група складалась із трьох груп директорів (81 особа) та 
трьох груп заступників директорів (81 особа), всього 162 особи. 

Наступним етапом формувального експерименту стало вивчення рівня 
сформованості управлінської культури слухачів курсів в експериментальних та 
контрольних групах за обраною методикою у відповідності до основних 
компонентів (рівень знань та вмінь, особистісних якостей, мотивів та 
цінностей) (Додатки Д, Е, З). 

У процесі формувального експерименту була обрана тестова методика 
виявлення рівня знань і вмінь та самооцінка (рівень особистісних якостей, 
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мотивів і цінностей) При відборі тестових завдань для експериментальних і 
контрольних груп, які є аналогічними за змістом, враховувалися всі види 
управлінської культури. Питання анкет співвідносилися із змістом 
професійного модуля. Це дозволило більш детально проаналізувати і відібрати 
тестові завдання для проведення діагностування рівнів сформованості 
управлінської культури учасників експерименту. 

Провівши діагностування учасників контрольних і експериментальних 
груп за розробленою методикою, ми ввели набрані бали до комп’ютерної бази 
даних для обробки в програмі Exсel. Для порівняння результатів діагностування 
в контрольних та експериментальних групах, ми обчислювали середнє 
арифметичне значення бала у кожній групі. 

Обчислення середнього арифметичного набраних балів у групі за кожним 
компонентом управлінської культури (когнітивно-операційним, особистісним і 
мотиваційно-ціннісним) здійснювалося за формулою: 

N
SSS

S N
к

+++
=

...21
                        (3.1.) 

де: 
S1 – сума набраних балів кожним слухачем за к-компонентом; 
к – компоненти управлінської культури (когнітивно-операційний, 

особистісний, мотиваційно-ціннісний); 
N – кількість слухачів у групі; 
Sк  – загальне середнє арифметичне значення показника рівня 

управлінської культури за кожним компонентом. 
Проілюструємо приклади за допомогою таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 
Середнє арифметичне значення набраних балів у групах за 

компонентами управлінської культури 
Контрольні групи (КГ) (138 осіб) Експериментальні групи (ЕГ) 

(162 особи) 
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Когнітивно-
операційний 

4,9 6,8 1,9 4,8 12,6 7,8 

Особистісний 46,7 50,9 4,2 44,7 58 13,3 
Мотиваційно-
ціннісний 

47,6 49,6 2 46,8 59,1 12,3 

 

Як бачимо з табл. 3.1., приріст у контрольних групах за компонентами 
управлінської культури є незначним (1,9 – за когнітивно-операційним; 4,2 – за 
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особистісним; 2 – за мотиваційно-ціннісним). Значно збільшилися показники в 
експериментальних групах: на 7,8 – за когнітивно-операційним компонентом; 
на 13,3 – за особистісним і на 12,3 – за мотиваційно-ціннісним.  

Порівняння експериментальних і контрольних груп показали, що різниця 
у показниках груп до експерименту була незначною (за когнітивно-
операційним компонентом – 0,1; за особистісним – 2; за мотиваційно-ціннісним 
– 0,8), що свідчить про однакові початкові позиції обох груп. Після 
експерименту різниця виявилася суттєвою: 5,8 – за когнітивно-операційним; 7,1 
– за особистісним, 9,5 – за мотиваційно-ціннісним компонентом управлінської 
культури. 

Дані обчислення проводилися нами за допомогою t-критерію Ст’юдента 
[159], який дозволяє перевірити значущість відмінностей середніх значень 
однієї ознаки у двох сукупностях об’єктів за формулою: 

    ,
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де: 
М1 і М2 – середнє значення змінної за однією вибіркою даних; 
т1, т2 – інтегровані показники відхилень власних значень з двох 

відповідних середніх величин порівнюваних вибірок. 
Обчислення проводилися у програмі Exel за поданою формулою. 

Узагальнені дані обчислення t –критерію Ст’юдента наведені у таблицях (див. 
табл. 3.2 – 3.4). 

Порівняння значень параметрів за компонентами управлінської культури 
до і після експерименту за допомогою t – критерію Ст’юдента в контрольних 
групах дозволяє зробити такі висновки: для когнітивно-операційного 
компоненту t=7,8, для особистісного – t=2,15, для мотиваційно-ціннісного – 
t=1,07; tк=1,97, при р<0,05 [222]. Оскільки t > tк за когнітивно-операційним та 
особистісним компонентами, то можемо стверджувати про наявність змін в 
контрольних групах. Проте за мотиваційно-ціннісним компонентом t < tк, отже 
відповідних змін не відбулося. 

Таблиця 3.2 
Визначення достовірності зміни компонентів управлінської культури 
до і після експерименту за допомогою t – критерію Ст’юдента (в 

контрольних групах) 
Компоненти управлінської культури 

Когнітивно-
операційний 

Особистісний Мотиваційно-ціннісний 
 

ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР 
Сер. ар. 5,8 7,7 2,1 48,87 53,09 4,22 49,82 51,97 2,15 
Дисперсія 2,55 5,8  263,16 270,19  270,7 288,45  
t-критерій t = 7,8 t = 2,15 t = 1,07 

Де:  ДЕ – до експерименту; 
 ПЕ – після експерименту; 
 ПР – приріст. 
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Таблиця 3.3 
Визначення достовірності зміни компонентів управлінської культури до і 

після експерименту за допомогою t – критерію Ст’юдента  
(в експериментальних групах) 

Компоненти управлінської культури 
Когнітивно-
операційний 

Особистісний Мотиваційно-ціннісний 
 
 

ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР 
Сер. ар. 5,76 13,45 7,73 46,56 59,96 4,18 48,86 60,82 11,96 
Дисперсія 2,37 9,56  223,1 277,8  263,64 238,2

3 
 

t-критерій t = 28,32 t = 7,6 t =6,8 
 
Порівняння значень параметрів за компонентами управлінської культури 

до і після експерименту за допомогою t – критерію Ст’юдента в 
експериментальних групах дозволяє зробити такі висновки:  

1) для когнітивно-операційного компонента t=28,32, tк=3,34, при р<0,001. 
Оскільки t > tк , то це є підтвердженням зростання даного компонента 
управлінської культури до і після експерименту на рівні значимості р<0,05. 

2) для особистісного компонента t=7,6, для мотиваційно-ціннісного – 
t=6,8, tк=3,34, при р<0,001. Оскільки t > tк , то можемо стверджувати про 
наявність значимих змін за цими компонентами управлінської культури в 
експериментальних групах. 

Порівняння двох вибірок даних контрольних і експериментальних груп, 
що представляють собою середній бал за компонентами управлінської культури 
проводились за допомогою t – критерію Ст’юдента. В результаті встановлено, 
що для когнітивно-операційного компонента t=0,14, для особистісного – t=1,27, 
для мотиваційно-ціннісного – t=0,51 (табл. 3.4). Оскільки tк=1,97, при р<0,05, то 
ми маємо підстави вважати однаковими генеральні середні значення двох 
вибірок і використовувати ці вибірки в якості контрольних і 
експериментальних у нашому дослідженні  

Таблиця 3.4 
Порівняння значень компонентів управлінської культури в контрольних і 

експериментальних групах за допомогою t – критерію Ст’юдента  
(до експерименту) 
Компоненти управлінської культури 

Когнітивно-
операційний  

Особистісний Мотиваційно-ціннісний 
 

ЕГ КГ Р ЕГ КГ Р ЕГ КГ Р 
Сер. ар. 5,76 5,79 0,03 46,56 48,86 2,3 48,86 49,82 0,96 
Дисперсія 2,37 2,55  223,1 263,16  263,64 270,7  
t-критерій t = 0,14 t = 1,27 t = 0,51 

Де:  КГ – контрольні групи; 
 ЕГ – експериментальні групи; 
 Р – різниця. 
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Приріст значень за компонентами управлінської культури в контрольних 
групах становить:  

− за когнітивно-операційним компонентом – 0,02 (S=0,3 – до 
експерименту; S=0,32 – після експерименту), абсолютна похибка становить 
0,11, при 0,21<S<0,43; 

− за особистісним компонентом – 0,06, абсолютна похибка дорівнює 
0,17, при 0,46<S<0,8; 

− за мотиваційно-ціннісним – 0,03 (абсолютна похибка вимірювань 
дорівнює 0,18, при 0,43<S<0,79. 

В експериментальних групах показники виявилися такими: 
− за когнітивно-операційним компонентом приріст становить 0,49 

(абсолютна похибка дорівнює 0,17, при 0,62<S<0,96); 
− за особистісним компонентом приріст дорівнює 0,17, (абсолютна 

похибка – 0,17; при 0,55<S<0,89); 
− за мотиваційно-ціннісним – 0,15; (абсолютна похибка становить 0,17, 

при 0,57<S<0,89). 
У результаті проведеного аналізу можемо стверджувати, що найбільш 

точними є вимірювання в експериментальних групах, де різниця у показниках є 
значимою, що свідчить про зростання рівня управлінської культури в учасників 
цих груп. Проте, що стосується особистісного та мотиваційно-ціннісного 
компонентів, то зростання показників рівня управлінської культури в 
експериментальній групі відбулися, проте за результатами обчислення t-
критерію Ст’юдента ми не можемо стверджувати, що значимі, що пояснюється 
не можливістю ефективно впливати на особистісну та мотиваційно-ціннісну 
сфери керівників у процесі підвищення кваліфікації в ІППО. 

За результатами діагностування, в залежності від суми набраних балів, 
визначався відповідний рівень сформованості управлінської культури кожного 
респондента. 

Оцінка рівня сформованості управлінської культури слухачів за кожним 
компонентом (когнітивно-операційним, особистісним і мотиваційно-ціннісним) 
здійснювалася за формулою: 

%100⋅=
n
К

R р
р ,     (3.3.) 

де:  K – кількість слухачів за р-рівнем; 
 р-рівень – рівень сформованості управлінської культури слухачів 

(високий, середній, низький); 
n – кількість слухачів у групі; 
Rр – частка слухачів від загальної кількості, яким притаманний р-рівень. 
Наприклад, високий рівень сформованості управлінської культури 

слухачів експериментальної групи за когнітивно-операційним компонентом до 
експерименту притаманний 3 особам. Обчислимо за формулою частку слухачів 
із високим рівнем управлінської культури: 3:162·100 % = 1,9%. Аналогічно 
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обчислюється частка за середнім та низьким рівнями, а також за кожним 
компонентом окремо. 

Результати обчислень відображено у таблицях (табл. 3.5. і 3.6.). 
Таблиця 3.5 

Показники рівнів сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ  
(до експерименту) 

Контрольні групи 
(% респондентів) 

Експериментальні групи 
(% респондентів) 

Рівні управлінської культури 

 
Компоненти 

 
Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

1 2 3 4 5 6 7 
Когнітивно-
операційний 

1,4 37 61,6 1,8 37,7 60,5 

Особистісний 34,8 40,6 24,6 32,1 43,8 24,1 
Мотиваційно-
ціннісний 

33,3 39,2 27,5 30,2 37,7 32,1 

 
Таблиця 3.6 

Показники рівнів сформованості управлінської культури керівників 
ЗНЗ (після експерименту) 
Контрольні групи 
(% респондентів) 

Експериментальні групи 
(% респондентів) 

Рівні управлінської культури 

 
Компоненти 

 
Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

Когнітивно-
операційний 

5,8 45,6 48,6 43,8 48,8 7,4 

Особистісний 36,9 43,5 19,6 41,4 46,9 11,7 
Мотиваційно-
ціннісний 

34 40,6 25,4 42 47,5 10,5 

 
Приріст за кожним рівнем сформованості управлінської культури 

обчислювався так:  

.... крфрр RRР −= ,    (3.4.) 
де: Р – приріст за р-рівнем управлінської культури; 
 р-рівень – рівень управлінської культури (високий, середній, 

низький); 
 Rр.ф. – відсоток слухачів формувального експерименту з р-рівнем; 
 Rр.к. – відсоток слухачів констатувального експерименту з р-рівнем. 
Наприклад, в контрольній групі до експерименту частка слухачів 

середнього рівня сформованості управлінської культури за мотиваційно-
ціннісним компонентом склала 39,2 %, а після експерименту – 40,6%, тоді: 
40,6%-39,2%=1,4% (див. табл. 3.7.). 

За результатами аналізу експериментальних даних дослідження за 
кожним компонентом управлінської культури виявлено зміни у показниках 
кожної з груп. Проаналізуємо їх. 
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У контрольних групах за когнітивно-операційним компонентом зміни у 
даних початкового та заключного діагностування є не досить значними: приріст 
знань за високого рівня сформованості становить 4,4%, середнього – 8,6%, а 
зменшення низького рівня відбулося на 13%, що, на нашу думку, є недостатнім. 

 
Таблиця 3.7  

Зміни у показниках рівня управлінської культури за її компонентами 
в контрольній групі (до та після експерименту), у % 

Компоненти управлінської культури 
Когнітивно-
операційний Особистісний Мотиваційно-ціннісний Рівні 

 
ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР 

Високий 1,4 5,8 4,4 34,8 36,9 2,1 33,3 34 0,7 
Середній 37 45,6 8,6 40,6 43,5 2,9 39,2 40,6 1,4 
Низький  61,6 48,6 -13 24,6 19,6 -5 27,5 25,4 - 2,1 

 
Незначними виявилися зміни і за особистісним компонентом 

управлінської культури: слухачів із високим рівнем збільшилося на 2,1%, із 
середнім – на 2,9%, з низьким – зменшилося на 5%. 

Мотиваційно-ціннісний компонент характеризується приблизно такою ж 
динамікою: кількість слухачів із високим та середнім рівнями збільшилася на 
0,7% і 1,4% відповідно, а кількість з низьким рівнем зменшилася на 2,1%. Такі 
незначні зміни пояснюються тим, що у цих групах спеціально не проводилася 
робота з розвитку управлінської культури керівників за її видами та 
недостатнім виявилося створення необхідних умов для мотивації керівників до 
розвитку власного рівня УК та підвищення ефективності управління ЗНЗ. 

Набагато помітніші зміни відбулися в експериментальних групах (табл. 3.8.).  
Таблиця 3.8 

Зміни у показниках рівня управлінської культури за її компонентами 
в експериментальній групі (до та після експерименту), у % 

Показники управлінської культури за компонентами (у%) 
Когнітивно-
операційний 

Особистісний Мотиваційно-ціннісний 
Рівні 

сформован
ості УК 

 ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР ДЕ ПЕ ПР 
Високий 1,8 43,8 42 32,1 41,4 9,3 30,2 42 11,8 
Середній 37,7 48,8 11,1 43,8 46,9 3,1 37,7 47,5 9,8 
Низький  60,5 7,4 -53,1 24,1 11,7 -12,4 32,1 10,5 -21,6 

 
Як видно з таблиці 3.8, за когнітивно-операційним компонентом динаміка 

змін в експериментальних групах становить: за високого рівня – 42%; за 
середнього – 11,1%; за низького – зменшення слухачів із низьким рівнем 
управлінської культури відбулося на 53,1%. Таким чином, можемо 
стверджувати, що рівень когнітивно-операційного компонента, який 
виражається у професійній компетентності керівників ЗНЗ – учасників 



 

 95

експериментальних груп збільшився в результаті цілеспрямованого впливу на 
курсах підвищення кваліфікації в ІППО. 

В особистісному компоненті приріст значно менший, що пояснюється не 
можливістю стовідсотково вплинути на якості особистості слухача за короткий 
термін навчання. Так, за високого рівня сформованості УК зміни становлять 
9,3%, за середнього – 3,1%, зменшення низького відбулося на 12,4%. 

Мотиваційно-ціннісний компонент має приблизно такі ж показники: 
високий та середній рівні збільшилися відповідно на 11,8% та 9,8%; зменшення 
низького відбулося на 21,6%. 

Така динаміка змін у кожному із компонентів управлінської культури в 
експериментальних групах свідчить про дієвість і можливість подальшого 
застосування моделі розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі 
підвищення кваліфікації. 

Так, загальний рівень сформованості управлінської культури за її 
компонентами визначається нами за формулою: 

   3
мoк

c
kkkK ++

=    (3.5.) 

де: 
kк – коефіцієнт сформованості управлінської культури за когнітивно-

операційним компонентом; 
kо – коефіцієнт сформованості управлінської культури за особистісним 

компонентом; 
kм – коефіцієнт сформованості управлінської культури за мотиваційно-

ціннісним компонентом. 
Коефіцієнт сформованості управлінської культури керівника ЗНЗ (k) за 

кожним компонентом обчислюється таким чином: 

  %100
16

⋅=
nkк ,  %100

81
⋅=

nkо ,   (3.6.) 

де: 
n – кількість набраних балів кожним керівником ЗНЗ за даним 

компонентом.  
16 – максимальна кількість балів за когнітивно-операційним 

компонентом; 
81 – максимальна кількість балів за особистісним і мотиваційно-

ціннісним компонентами. 
Одержане число є відсотковим значенням даної величини. Переведемо її 

у коефіцієнт k: 

    100
Skn = ,     (3.7.) 

 
Таким чином, 67–100% набраних балів, що складає 0,67–1 відповідає 

високому рівню сформованості управлінської культури. Середній рівень 
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притаманний тим, хто набрав 34–66% балів, відповідно k=0,34–0,66. Низький 
рівень – якщо набрано не більше 33%, k=0,33. 

Визначені нами параметри кожного рівня є такими: коефіцієнт (k) 
дорівнює від 0 до 0,33 – це відповідає низькому загальному рівню 
сформованості управлінської культури респондента; при k від 0,34 до 0,66 – 
середньому рівню та при k =0,67 – 1,0 – високому загальному рівню 
управлінської культури. 

Загальний рівень сформованості управлінської культури керівника ЗНЗ 
(Кс ) дорівнює середньому арифметичному значенню показників рівнів 
сформованості управлінської культури за кожним компонентом: kк,(когнітивно-
операційний), kо,(особистісний), kм (мотиваційно-ціннісний). 

Зміни загального показника сформованості управлінської культури 
обчислювалися за формулою: 

ДЕПЕПР −= ,   (3.8.) 
де:  
ПР – приріст за кожним рівнем управлінської культури; 
ДЕ – показник рівня сформованості управлінської культури за кожним 

компонентом до експерименту; 
ПЕ – показник рівня сформованості управлінської культури за кожним 

компонентом після експерименту. 
Наприклад, у контрольній групі показник високого рівня сформованості 

управлінської культури керівників ЗНЗ за особистісним компонентом до 
експерименту (ДЕ) становить 34,8%; після експерименту (ПЕ) – 36,9%, тоді 
приріст (ПР) становить: 2,1% (див. табл. 3.7 – 3.8.). 

Ми також визначили різницю у середніх значеннях показників між 
контрольними та експериментальними групами до і після експерименту. 

.. контрекспд RRР −= ,  (3.9.) 
де: Рд – різниця між показниками груп до експерименту; 

Rексп. – середні показники експериментальних груп до експерименту 
(у %); 

Rконтр. – середні показники контрольних груп до експерименту (у %). 
Аналогічно обчислюється різниця між показниками після експерименту 

(Рп). Наприклад, після експерименту Rексп. за когнітивно-операційним 
компонентом становить 12,6, Rконтр. – 6,8, тоді різниця Рп дорівнює: 12,6 – 6,8 = 
5,8. 

Оцінка експериментальних даних дозволила простежити позитивну 
динаміку змін, яка найбільш виражена у слухачів експериментальних груп [112, 
с. 83-84]. 

У цих групах значно зросла кількість слухачів із високим загальним 
рівнем управлінської культури та зменшилася кількість осіб з низьким рівнем. 

Для підтвердження ефективності запропонованої моделі розвитку 
управлінської культури ми зіставляли для порівняння отримані результати 
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зрізів за загальним рівнем сформованості управлінської культури керівників 
ЗНЗ в контрольних та експериментальних групах. 

Різниця у результатах замірів на початку та наприкінці експерименту 
вказує на результативність проведеної експериментальної роботи, яка пов’язана 
з посиленням мотиваційно-ціннісної сфери діяльності керівників ЗНЗ, рівня 
їхньої професійної компетентності та особистісної культури (табл. 3.9.). 

Таблиця 3.9 
Зміни показника загального рівня сформованості управлінської 

культури керівників ЗНЗ 
До експерименту Після експерименту 

Компоненти Компоненти 

 
Групи 

 
kк kо kм 

Kс  
kк kо kм 

Kс 

 
Приріст

Контрольні 0,31 0,58 0,59 0,49 0,42 0,63 0,61 0,55 0,06 
Експериментальні 0,30 0,55 0,58 0,48 0,79 0,72 0,73 0,75 0,27 

 
Як видно з таблиці, до експерименту загальний рівень сформованості 

управлінської культури керівників ЗНЗ – учасників контрольних і 
експериментальних груп був середнім (Кс=0,49 в контрольних групах і Кс=0,48 
– в експериментальних). Після експерименту результати змінилися: загальний 
рівень сформованості учасників експериментальних груп став високим (Кс 
=0,75), а в контрольних він залишився середнім, не дивлячись на певну 
динаміку (Кс =0,55). Отже, показник загального рівня управлінської культури в 
експериментальних групах зріс на 27%, а в контрольних – лише на 6%. Таким 
чином, різниця у показниках загального рівня сформованості управлінської 
культури між контрольними й експериментальними групами становить 20% на 
користь експериментальних. Зростання рівня управлінської культури учасників 
експериментальних груп за когнітивно-операційним компонентом відбулося на 
49%, за особистісним – на 17% та мотиваційно-ціннісним – на 15%. 

В експериментальних групах даний приріст показника загального рівня 
сформовансоті управлінської культури керівників ЗНЗ виник за рахунок 
зростання кожного виду та компонентів управлінської культури (див. рис. 3.1.), 
де 1 – політична культура; 2 – правова; 3 – адміністративна; 4 – менеджерська; 
5 – організаційна; 6 – соціально-психологічна; 7 – інформаційна; 8 – 
комунікативна; 9 – економічна культура.  
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Рис. 3.1. Приріст показника загального рівня сформованості 
управлінської культури керівників ЗНЗ за її видами 

 
Як видно з рисунка 3.1., серед видів управлінської культури найбільший 

приріст мають такі: менеджерський (23,3%), організаційний (30,6%), соціально-
психологічний (25,9%), комунікативний (30,9%). 

Узагальнені результати експерименту засвідчили підвищення рівня 
сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ. 

Різниця у результатах замірів не є випадковою, а викликана відповідною 
експериментальною роботою, пов’язаною із посиленням мотиваційно-ціннісної 
сфери, професійної компетентності та особистісної культури керівників ЗНЗ.  

Як підтверджують результати дослідження, в експериментальних групах, 
в яких впроваджувався спецкурс „Розвиток управлінської культури керівника 
ЗНЗ”, змінилися форми занять під час навчання, у т.ч. на управлінській 
практиці, внесені зміни до навчальних планів і програм за результатами 
діагностування, посилилася увага до компонентів управлінської культури за її 
видами, результати  навчальної діяльності виявилися кращими, аніж у 
контрольних групах. 

Важливим для перевірки ефективності запропонованої моделі розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ було визначення результатів „вхідного” 
і „вихідного” діагностування слухачів курсів підвищення кваліфікації.  

Перш за все, зупинимося на розгляді загальної оцінки керівниками ЗНЗ –
слухачами курсів підвищення кваліфікації навчального процесу в ОІППО, який 
проводився за анкетою „вихідного” діагностування (Додаток М). 
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Зокрема, результативність проходження курсової підготовки в ІППО 
(перше питання анкети) більшість слухачів визначили на „відмінно” (72,7 % від 
загальної кількості опитаних) та „добре” (18,3 %). 

Рівень отриманих знань та вмінь за видами управлінської культури на 
етапі „вихідного” діагностування (Додаток М) виявився таким: 

− державно-громадське управління – 87,3% правильних відповідей; 
− правові аспекти управління ЗНЗ – 78,3%; 
− документаційне забезпечення ЗНЗ – 81,7%; 
− інноваційний менеджмент – 72,7%; 
− організаційна та управлінська культура – 90,7%; 
− психологічне забезпечення управлінської діяльності – 89%; 
− комп’ютерне забезпечення освітнього процесу – 80%; 
− маркетинг в освіті – 74,3%; 
− комунікації в менеджменті – 92,7%. 
Як виявилося в результаті діагностування, більшість опитаних слухачів 

курсів (82 %) позитивно оцінили проходження курсів та набуття ними 
управлінських знань і вмінь. Причому, на „вхідному” діагностуванні (Додаток 
І) керівники виявляли важливість та необхідність для них набуття знань та 
вмінь з того чи іншого виду управлінської культури. Як виявилося за 
результатами „вхідного” діагностування, на сьогодні керівники потребують 
більшого поглиблення знань з правового, інформаційного, економічного, 
політичного, соціально-психологічного і комунікативного видів управлінської 
культури, які є актуальними для ефективного розвитку закладу освіти. 

На запитання анкети: „Чи продовжите Ви у міжкурсовому періоді 
підвищення кваліфікації роботу з розвитку власного рівня управлінської 
культури?”, більшість опитаних (94,3%) відповіли позитивно. 

Позитивні відповіді на наступне запитання анкети більшості респондентів 
(90,7%) засвідчили думку про доцільність впровадження у процес курсового 
підвищення кваліфікації спецкурсу „Розвиток управлінської культури 
керівника ЗНЗ”, який допомагає визначити роль і місце управлінської культури 
в професійній діяльності керівника; сприяє мотивації неперервного 
професійного зростання та вдосконалення слухачів, допомагає усвідомити та 
покращити власні недоліки (знань, вмінь, особистісних якостей, мотивів та 
цінностей тощо). 

Також у результаті „вихідного” діагностування виявлено, що слухачі 
позитивно оцінюють думку про те, що атестація керівників ЗНЗ за рівнями 
управлінської культури буде сприяти їхній мотивації до ефективної 
управлінської діяльності (87,3 % від загальної кількості опитаних). 

Дані опитування підтверджують висновок про те, що управлінська 
культура є вагомим чинником професійного зростання та вдосконалення 
управлінської діяльності керівників ЗНЗ. 

Комплексні спостереження, вимірювання та аналіз стану розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ, які застосовувалися нами у ході 
експерименту, зареєстрували позитивні зміни її компонентів та підтвердили 
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позитивний вплив запровадженої моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації в ІППО. 

Отримані результати підтверджують думку про зв’язок між введенням 
моделі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у процес підвищення 
кваліфікації в ІППО та підвищенням рівня сформованості управлінської 
культури слухачів за її компонентами і видами за умов оновлення мети, 
структури, змісту, форм та методів підвищення кваліфікації. 

У ході подальшої роботи з районними методичними кабінетами (РМК) і 
моніторингу діяльності керівників ЗНЗ, що отримали індивідуальні програми 
розвитку власного рівня управлінської культури, з’ясовано, що за період 2003-
2005 рр. ті керівники, що пройшли курси підвищення кваліфікації, у рейтингу 
ЗНЗ району виявилися кращими; активно беруть участь у конференціях, 
семінарах на базі району та області; мають друковані праці у періодичних 
виданнях; працюють над впровадженням інноваційних процесів у роботу ЗНЗ.  

Апробація моделі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у 
процесі підвищення кваліфікації в ІППО здійснювалася на базі 
Дніпропетровського, Хмельницького обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти та Харківського обласного науково-методичного інституту 
безперервної освіти, де застосовувалися спецкурс „Розвиток управлінської 
культури керівника ЗНЗ” та методика діагностування рівня сформованості 
управлінської культури керівників ЗНЗ. В цілому запровадження моделі 
дозволило цілеспрямовано впливати на підвищення рівня управлінської 
компетентності слухачів, їхній мотивації до ефективного управління закладом. 

Для перевірки результативності моделі розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ нами розроблено програму експериментальної діяльності, 
визначено етапи її проведення, мету та завдання здійснення; методику 
визначення рівня сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ; види 
управлінської культури; впроваджено у процес курсового підвищення 
кваліфікації спецкурс „Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ”; 
індивідуальну програму розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ у 
міжкурсовий період підвищення кваліфікації; систему активних та 
інтерактивних занять; встановлено тісний зв’язок з районними методичними 
кабінетами. 

У ході проведення експерименту підтверджено, що під час підвищення 
кваліфікації найбільший приріст показника управлінської культури має 
когнітивно-операційний компонент, найменший – особистісний. Причиною 
цього є складність впливу на сформовану особистість дорослої людини у 
короткий термін навчання на курсах підвищення кваліфікації в ІППО. 

Застосування розробленої моделі розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ в ІППО під час підвищення кваліфікації свідчить про загальний 
приріст показника загального рівня сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ на 27% в експериментальних групах. 
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3.2. Методичні рекомендації з впровадження 
розробленої моделі в практику післядипломної педагогічної 
освіти 

 
У зв’язку з тим, що модель розвитку управлінської культури керівників 

ЗНЗ в ІППО має свої складові, то для її впровадження в систему 
післядипломної педагогічної освіти необхідно здійснити цикл заходів, 
орієнтованих на працівників ОІППО, РМК, ЗНЗ. 

Для запровадження моделі розвитку управлінської культури керівників 
ЗНЗ в ІППО мають бути здійснені такі основні етапи. 

 
Етап 1. Підготовчий: 
1) проведення „вхідного” діагностування та визначення рівнів 

сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ (Додатки Д, Е, З, І);  
2) обчислення і узагальнення результатів діагностики за формулами; 
3) внесення змін до навчальних програм курсового підвищення 

кваліфікації керівників ЗНЗ в ІППО в залежності від виявлених потреб. 
 
Етап 2. Теоретико-практичний: 
1) ознайомлення з моделюванням для створення еталону управлінської 

культури;  
2) опрацювання системи вправ для розвитку управлінської культури за її 

видами;  
3) занесення даних про рівень сформованості управлінської культури до 

індивідуальних програм розвитку кожного керівника;  
4) впровадження спецкурсу з розвитку управлінської культури керівника 

ЗНЗ;  
5) використання інтерактивних форм, методів та засобів навчання під час 

курсового підвищення кваліфікації;  
6) цільове проходження управлінської практики у базових ЗНЗ. 
 
Етап 3. Заключний: 
1) залікове заняття: представлення групової чи індивідуальної розробки 

або проекту, як кінцевий результат курсового підвищення кваліфікації; 
2) завершальне діагностування (вихідне діагностування та повторне за 

компонентами управлінської культури); 
3) регулювання процесу подальшого розвитку рівня управлінської 

культури слухачів (робота з індивідуальними програми розвитку управлінської 
культури слухачів у міжкурсовий період ПК);  

4) мотивація та контроль роботи керівників з розвитку власного рівня 
управлінської культури у міжкурсовий період підвищення кваліфікації: участь 
у спеціальних дослідницьких групах (СДГ) в ІППО; у роботі постійно діючих 
семінарів (ПДС) на базі району; у конференціях, семінарах, „круглих столах” 
тощо районного та обласного масштабів; 
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5) робота районного (міського) методичного кабінету щодо подальшого 
розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ. 

Перелічене складає основні етапи (алгоритм) запровадження моделі 
розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ у процес підвищення 
кваліфікації в ІППО. 

Зазначені етапи є циклічними і здійснюються у певній послідовності. 
На початку курсів підвищення кваліфікації в ІППО необхідно проводити 

вхідне діагностування з метою вивчення потреб слухачів стосовно набуття 
ними необхідних професійних знань та вмінь за видами управлінської 
культури. При складанні запитань до вхідного діагностування необхідно 
передбачити, щоб вони були чіткими, відображали сутність управлінської 
культури керівника ЗНЗ та особливості змістового забезпечення навчального 
процесу курсів підвищення кваліфікації. 

На початковому етапі необхідно здійснити оцінку наявного рівня 
сформованості управлінської культури керівників ЗНЗ – слухачів курсів ПК за 
її основними компонентами (когнітивно-операційним, особистісним, 
мотиваційно-ціннісним) та видами (політичним, правовим, адміністративним, 
менеджерським, організаційним, соціально-психологічним, інформаційним, 
комунікативним, економічним) за допомогою розробленої та апробованої нами 
методики (анкети визначення рівня управлінської культури за когнітивно-
операційним (управлінські знання та вміння), особистісним (якості керівника 
ЗНЗ), мотиваційно-ціннісним (мотиви і цінності управлінської діяльності) 
компонентами. 

Для визначення рівня професійної компетентності доцільно 
використовувати нашу методику (Додаток Д), методику Л.І.Даниленко [187, 
с.20-24.] та В.К.Мельник [156]. 

Стосовно вивчення мотиваційно-ціннісної сфери керівника, то ці питання 
достатньо висвітлені у дослідженнях вітчизняних вчених таких, як: 
В.А.Семиченко [214; 229]; Г.А.Дмитренко, К.О.Шарапатова, Т.М.Максименко 
[57]; Г.В.Щокін [263]; В.С.Лозниця [137], а також – зарубіжних [197]. 

Особистісну сферу керівника можна виявити за анкетами та тестами, які 
виявляють не лише рівень сформованості даної складової (наша методика), а й 
дослідивши якості, необхідні керівникові для управління ЗНЗ [94; 114; 135; 137; 
174; 197; 262; 213]. 

Обробка даних діагностування здійснюється згідно розроблених 
параметрів. Для якісної та швидкої обробки даних діагностування пропонується 
застосовування комп’ютерних програм. 

Обчислення й узагальнення результатів діагностики дозволяють внести 
необхідні зміни до навчальних планів у відповідності до виявлених тенденцій 
анкетування, а також дає інформацію викладачам для подальшого планування 
роботи з керівниками, у т.ч. підбору необхідних вправ-завдань для розвитку 
рівня управлінської культури за її видами, засобів, прийомів, форм та методів 
навчання тощо. 
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За результатами діагностування проводиться коригування змісту 
навчального плану, до якого включають тематику лекційних і практичних 
занять за виявленими потребами слухачів. 

Теоретико-практичний етап розпочинається зі знайомства слухачів із 
моделюванням з метою створення еталону управлінської культури сучасного 
керівника ЗНЗ. Для цього виду роботи характерним є не лише обговорення 
змісту складових управлінської культури, а й такі активні методи навчання, як: 
„мозкова атака”, дискусія, робота в групах та ін. Таким чином, слухачі 
самостійно складають ідеальну модель керівника, яка виступає зразком для 
вдосконалення власного рівня управлінської культури. 

У навчальних планах підвищення кваліфікації необхідно передбачити і 
забезпечити змістове наповнення за кожним видом управлінської культури, 
тобто відповідні лекційно-практичні заняття. Крім того, кожен викладач, 
розробляючи матеріал до занять, повинен включити до нього систему вправ-
завдань, необхідних для розвитку рівня сформованості управлінської культури 
слухачів, а саме: рівня знань та вмінь, особистісних якостей, мотивів та 
цінностей управлінської діяльності. 

Опрацювання слухачами системи вправ щодо підвищення власного 
рівня управлінської культури відбувається таким чином: в залежності від 
результатів діагностування, кожен опрацьовує відповідні запропоновані 
викладачем вправи. Це дає змогу економно використати час, максимально 
забезпечити потреби слухачів, а також гнучко відреагувати на виявлені 
проблеми. 

Дані попереднього діагностування керівників ЗНЗ заносяться до 
індивідуальних програм розвитку управлінської культури, щоб надати змогу 
кожному реально оцінити власний потенціал та визначити можливі шляхи його 
покращення під час курсового підвищення кваліфікації в ІППО. 

Робота з індивідуальними програмами розвитку управлінської культури 
сприяє мотивації керівників до подальшого розвитку власного рівня 
управлінської культури. 

Розвитку мотивації керівників сприяє також впровадження у зміст 
підвищення кваліфікації в ІППО спецкурсу „Розвиток управлінської культури 
керівника ЗНЗ”. 

На заняттях спецкурсу доцільно розглядати питання, що стосуються 
структури поняття „управлінська культура керівника ЗНЗ” для розуміння 
слухачами самого терміну, його структурних компонентів, видів та рівнів 
сформованості. На основі обговорення визначеного кола питань слухачі під 
керівництвом викладача, використовуючи метод моделювання, створюють 
еталон управлінської культури керівника ЗНЗ, тобто ідеальну модель, що 
включає необхідні для управління ЗНЗ якості, управлінські знання та вміння, 
систему мотивів і цінностей. 

Такі методи роботи, як: оцінювання, аналіз, синтез, порівняння, сприяють 
прагненню слухачів покращити власні показники, щоб наблизитися до еталону. 

Доведено, що застосування активних форм, методів і засобів навчання 
сприяє зацікавленості, активності, ініціативності учасників навчально-
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виховного процесу. Так, такі форми проведення занять, як прес-конференції, 
„круглі столи”, методичні симпозіуми, а також інтерактивні методи навчання 
дозволяють виявити позицію кожного стосовно проблеми, висловити власну 
думку, стати на місце іншої людини, виробити певну тактику поведінки в тій чи 
іншій ситуації. 

Сучасні засоби навчання (робота з комп’ютером, Інтернет, мультимедіа, 
відео) покликані активізувати кожного керівника, сприяють вдосконаленню 
його наукової організації праці, а також підвищують рівень інформаційної 
культури. 

На курсах підвищення кваліфікації 12 годин навчального часу 
відводиться на проходження слухачами управлінської практики на базі опорних 
шкіл. 

Вибираючи опорні школи, бажано враховувати наступне: 
1) до їх складу обов’язково мають входити міські та сільські ЗНЗ, 

оскільки в області переважна більшість – це загальноосвітні навчальні заклади 
сільської місцевості; 

2) опорні школи при підготовці матеріалу для роботи зі слухачами мають 
врахувати, на які основні види управлінської культури він буде мати вплив 
(тобто, в одних – це розвиток політичної, менеджерської культури; в інших, 
наприклад, організаційної, правової тощо). Це дасть змогу усім слухачам групи 
вивчати ті питання, які їх найбільше цікавлять та потребують розвитку. 

На базі опорних ЗНЗ слухачі мають набувати не лише теоретичних знань, 
а й вмінь управлінської діяльності, що, в свою чергу, вимагає від керівників 
опорних ЗНЗ застосовувати під час роботи зі слухачами активні форми і методи 
роботи: семінари, симпозіуми тощо. 

Заключним етапом запровадження моделі розвитку управлінської 
культури керівника ЗНЗ є проведення залікового заняття. 

По завершенні курсового ПК слухачі (за вибором) захищають 
управлінські проекти, представляють індивідуальні чи групові розробки, 
демонструючи результативність проведеної роботи з розвитку рівня їхньої 
управлінської культури. 

Така робота дозволяє мотивувати керівників до розвитку власного рівня 
професіоналізму, активності, ініціативності та подальшого проектування в 
роботі закладу освіти. 

Завершальні результати діагностування керівників ЗНЗ допомагають 
співставити результати попереднього та заключного діагностування, таким 
чином виявити ефективність навчального процесу на курсах підвищення 
кваліфікації, впровадження моделі розвитку рівня управлінської культури 
тощо. Що стосується вихідного діагностування, то його зміст мають складати 
питання, що стосуються змістового наповнення модулів, ефективності 
впроваджених спецкурсів, результативності навчального процесу в цілому. 

Робота з розвитку рівня сформованості управлінської культури керівників 
ЗНЗ не закінчується по завершенні курсового підвищення кваліфікації в ІППО, 
а тому викладачі мають мотивувати слухачів до подальшого її розвитку на базі 
району, закладу. 
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Цілеспрямовано спрямувати роботу з керівними кадрами у міжкурсовий 
період ПК дозволяє розробка та впровадження у навчальний процес курсів 
індивідуальної програми розвитку управлінської культури. 

Робота з індивідуальними програмами розвитку управлінської культури 
проводиться наступним чином: після проведення діагностування результати 
рівня сформованості управлінської культури конкретного керівника за кожним 
її компонентом заносяться до відповідних граф. 

У горизонтальну графу „Попередні результати тестування” у колонку 
вертикальної графи „Когнітивно-операційний компонент” заноситься 
відповідний набраним балам коефіцієнт. 

Аналогічно показники тестування заносяться до граф „Особистісний 
компонент” та „Мотиваційно-ціннісний компонент”  

Після завершення роботи з розвитку управлінської культури проводиться 
повторне діагностування. За його результатами одержані дані аналогічно 
попереднім заносяться до горизонтальної графи „Завершальні результати 
тестування”. 

Крім того, важливо визначити коефіцієнт зростання показників (остання 
горизонтальна графа). 

Його обчислення проводиться за формулою: 

пззр РРК −=    (3.10.) 
де: 
Кзр. – коефіцієнт зростання показників; 
Рз – завершальні результати тестування; 
Рп – попередні результати тестування. 
На основі першої таблиці керівником занять (викладачем, завідуючим 

РМК, тощо) під час консультування спільно з учасником групи виробляються і 
фіксуються рекомендації з подальшого розвитку його рівня управлінської 
культури, а також за потреби вказується рекомендована література, яку 
необхідно опрацювати слухачеві. 

За результатами попереднього і заключного діагностування, консультацій 
та рекомендацій викладачів кожен слухач складає конкретний план дій на 
наступні роки щодо покращення власного рівня управлінської культури. 

По завершенні терміну, запланованого на виконання програми (через 
п’ять років), керівник занять (викладач, завідуючий РМК) спільно із слухачем 
аналізують виконання запланованих заходів, враховуючи досягнення чи 
недоліки, що виявилися у ході виконання роботи. 

Робота на цьому не завершується, оскільки далі знову має проходити 
діагностичний етап і т.д.  

Наведемо приклад заповнення індивідуальної програми розвитку одним із 
слухачів курсів (див. табл. 3.10. ). 
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Таблиця 3.10 
Приклад заповнення індивідуальної програми розвитку 

управлінської культури слухачів у міжкурсовий період підвищення 
кваліфікації 

Показники розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ за компонентами: Результати 

тестування Когнітивно-
операційний Особистісний Мотиваційно-

ціннісний 

Загальний 
рівень 

показника 
 

Попередні 0,31н 0,81в 0,65с 0,59с 
Завершальні 0,56с 0,83в 0,68в 0,69в 
Приріст 0,25 0,02 0,03 0,1 
Рекомендації керівнику ЗНЗ з подальшого 

розвитку управлінської культури 
Рекомендована література для 

самостійного опрацювання з теорії 
управління соціальними системами 

1. Звернути увагу на розвиток 
когнітивно-операційного компонента. 
2. Працювати над розвитком 
управлінської культури за такими її 
видами: менеджерська, соціально-
психологічна, організаційна, економічна. 

1. Освітній менеджмент: навчальний 
посібник / За ред. Л.Даниленко, 
Л.Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. 
– 400с.  
2. Королюк С.В. Управлінська культура 
керівника ЗНЗ: лекції з курсу „Освітній 
менеджмент та само менеджмент 
керівника”. – Полтава: ПОІППО, 2003. – 
108с. 

Пояснимо заповнення слухачем даних попереднього та завершального 
діагностування. 

Набрані слухачем за кожним компонентом управлінської культури бали 
ми переводимо у показник k. Наприклад, слухачем за когнітивно-операційним 
компонентом набрано 5 балів із 16 можливих, тоді k=5:16=0,31, що відповідає 
низькому рівню управлінської культури (див.§ 3.1, формули 3.6., 
3.7.).Результати обчислення загального показника дозволяє визначити рівень 
сформованості управлінської культури кожного слухача, а обчислення за 
кожним компонентом дозволяє визначити, які саме компоненти потребують 
розвитку, адже за загальним „середнім” рівнем у керівника можуть бути різні 
варіації коефіцієнта k за компонентами управлінської культури. Так, наприклад, 
може виявитися низьким рівень знань та вмінь, а решта показників – на 
середньому та високому рівнях; або всі показники на середньому рівні тощо. 

Крім того, важливим є визначення приросту за кожним компонентом, 
оскільки зростання у показниках можуть бути не суттєвими і залишитися у 
межах одного рівня, в той час як коефіцієнт зростатиме. Наприклад, за 
попередніми результатами діагностування за особистісним компонентом у 
даного керівника виявлено середній рівень сформованості управлінської 
культури (k=0,81), по завершенні курсів ПК рівень не змінився, проте відбулися 
кількісні зміни – k=0,83, хоча вони є незначними. 

Викладачами ІППО має здійснюватися подальший контроль за розвитком 
управлінської культури керівників ЗНЗ. 



 

 107

Перевірка проведеної роботи з розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ має здійснюватися за таким планом (табл. 3.11): 

Таблиця 3.11 
План збору інформації для визначення потреб керівників ЗНЗ  

з розвитку управлінської культури 
Періоди збору 
інформації про 
розвиток УК 

Зміст інформації Джерело інформації 

- визначення рівня 
управлінської культури за її 
компонентами та видами 

Анкетування керівників ЗНЗ за 
когнітивно-операційним, 
особистісним й мотиваційно-
ціннісним компонентами УК 
(Додатки Д, Е, З) 

1. На початку 
курсів 
підвищення 
кваліфікації 

- визначення потреб слухачів Вхідне діагностування (Додаток І) 

- визначення показника 
управлінської культури 

Анкети визначення рівня УК за 
когнітивно-операційним, 
особистісним і мотиваційно-
ціннісним компонентами 

2. По завершенні 
курсового 
підвищення 
кваліфікації 

- задоволеності процесом 
підвищення кваліфікації 

Вихідне діагностування (Додаток 
М) 

- робота за індивідуальною 
програмою розвитку 

Розробка плану самоосвіти на 
п’ять років 

3.У міжкурсовий 
період 
(самоосвіта та 
робота на базі 
РМК) 

- розвиток необхідних 
показників за компонентами 
управлінської культури  

Участь у цільових постійно 
діючих семінарах з розвитку 
різних видів управлінської 
культури  

 

У наведеній вище таблиці показано процес визначення потреб керівників 
ЗНЗ щодо розвитку власного рівня управлінської культури. На підставі 
визначеної інформації формується зміст тематики семінарів, тренінгів щодо 
розвитку рівня сформованості управлінської культури керівників в залежності 
від виявлених потреб. 

Після завершення курсового підвищення кваліфікації робота працівників 
кафедри зі слухачами продовжується під час проведення на базі районних 
методичних кабінетів постійно діючих семінарів (ПДС) у формі лекційно-
практичних занять з проблем управління сучасним ЗНЗ, враховуючи потреби 
керівників ЗНЗ. Керівники, в свою чергу, склавши на курсах індивідуальну 
програму розвитку власного рівня управлінської культури, працюють над 
поставленими проблемами як самостійно, так і під час занять. 

За час роботи ПДС, які розраховані на два роки, викладачі ІППО 
особливо активно співпрацюють з учасниками експериментальних груп. 

Завершальним етапом роботи ПДС на базі районів є залікове заняття, де 
керівники ЗНЗ презентують результати своєї роботи за цей період (складання 
планів розвитку школи, програм розвитку та саморозвитку вчителя, керівника 
загальноосвітнього навчального закладу тощо). 
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Щодо спеціальних дослідницьких груп (СДГ), то метою їх діяльності є 
дослідження актуальних педагогічних проблем, експериментальна апробація нових 
педагогічних технологій, підвищення рівня професіоналізму керівників ЗНЗ. 

На початку створення такої групи її керівник (з числа працівників ІППО) 
має вибрати та обґрунтувати певну актуальну проблему для подальшого її 
вивчення та розвитку. Завданнями роботи СДГ можуть бути поставлені такі:  

• вивчення ефективних управлінських технологій та їх подальше 
впровадження у роботу ЗНЗ;  

• вивчення передового досвіду управлінської діяльності та 
впровадження його у власній професійній діяльності; 

• висвітлення визначених актуальних проблем на сторінках преси та 
періодичних видань; 

• підготовка до друку методичних матеріалів, кращих напрацювань в 
області науки і практики управління школою за результатами роботи групи; 

• мотивація учасників СДГ до освоєння нових управлінських 
технологій, сучасних технологій управління закладом та до покращення 
управлінської праці керівника. 

Формування груп має відбуватися в залежності від підібраної теми, 
досвіду керівництва закладом, наприклад, для керівників: новопризначених; 
досвідчених; закладів нового типу; для тих, хто працює над впровадженням 
інновацій тощо. 

Робота з розвитку управлінської культури керівників, що пройшли курси ПК 
має продовжуватися у міжкурсовий період підвищення кваліфікації на базі закладу 
та районного (міського) методичного кабінету. Виявлені особливості управлінської 
культури кожного керівника мають цілеспрямовано вдосконалюватися на базі РМК 
на підставі ознайомлення з індивідуальними програмами керівників та шляхом 
подальшого підбору відповідних вправ, заходів тощо. 

Особлива робота з керівниками ЗНЗ на базі РМК має проводитися 
експертами, які визначаються з числа завідуючих районними (міськими) 
методичними кабінетами. Вони відстежують діяльність керівників ЗНЗ та 
результативність їхньої роботи, з цією метою здійснюючи діагностування 
педагогічного колективу, учнів, батьків для визначення рейтингу керівника. 

Розглянемо детальніше роботу з розвитку рівня управлінської культури 
керівників ЗНЗ на базі районних методичних кабінетів. 

На базі методичного кабінету впродовж п’яти років фіксується робота з 
керівниками ЗНЗ: опрацьована ними науково-методична література, участь у 
семінарах, цілеспрямована і обов’язкова участь у ПДС, „круглих столах”, 
конференціях з проблем управління ЗНЗ; а також – покращення управлінської 
діяльності керівника, задоволеність педагогічних працівників його кандидатурою, 
імідж та авторитет закладу й керівника серед громадськості тощо. 

Крім того, працівники РМК не лише контролюють виконання кожним 
керівником ЗНЗ запланованої роботи, а й надають йому методичну допомогу у 
зростанні рівня управлінської культури. Для цього керівникам надається 
можливість працювати творчо, надається допомога у впровадженні 
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управлінських та педагогічних інновацій, мотивація його до якісного, 
результативного управління ЗНЗ, створення сприятливого соціально-
психологічного клімату у педагогічному колективі, використання переважно 
демократичного стилю керівництва. 

Для роботи з керівними кадрами (директорами та заступниками 
директорів) з метою розвитку рівня їхньої управлінської культури на базі 
районного методичного кабінету пропонуємо працювати за схемою (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 
Облік роботи з розвитку рівня сформованості управлінської 

культури керівників ЗНЗ (на базі РМК) 
Прізвище, ім’я, по батькові керівника ЗНЗ 

№ Складові  к-ть оцінка 

1. Участь у  
семінарах,  
конференціях,  
круглих столах,  
конкурсах районного та обласного рівнів 

  

2. Видавнича діяльність: 
науково-педагогічні статті, 
розробки, 
посібники 

  

Показники роботи школи 
1. Інноваційна робота у школі (кількість запроваджених інновацій)   
2. Кількість учнів – учасників МАН   
3. Кількість учнів – учасників олімпіад 

районного 
обласного 
всеукраїнського рівнів 

  

4. Кількість учителів – учасників конкурсу „Учитель року”, 
інших конкурсів 

  

5. Кількість учителів, що мають звання: 
„старший вчитель”, 
„вчитель-методист”, 
Заслужений вчитель,  
Відмінник освіти, 
Інше 

  

6. Видавнича діяльність: 
кількість статей вчителів, 
кількість статей керівників,  
посібники, 
науково-методичні розробки 

  

 

Як бачимо з таблиці 3.12, завідуючі РМК за цією схемою визначають 
рейтинг керівників ЗНЗ району і таким чином мотивують їх до ефективного 
управління закладом освіти. Відповідно, робота з розвитку управлінської 
культури може проводитися завідуючими районними методичними кабінетами 
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по-перше, у підготовці резерву керівних кадрів; по-друге, під час проведення 
атестації загальноосвітнього навчального закладу, педагогічних та керівних 
кадрів, а також при виборі претендентів на посаду керівника: директора чи 
заступника директора ЗНЗ. 

Узагальнивши роботу з розвитку рівня сформованості управлінської 
культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації пропонуємо для 
керівників інститутів післядипломної педагогічної освіти: 

а) вивчивши досвід підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в системі 
післядипломної педагогічної освіти рекомендуємо розподілити слухачів курсів 
на три групи (за рівнями сформованості управлінської культури): 

• „низький” рівень притаманний керівникам, які мають малий досвід 
роботи, відповідно у них недостатній рівень управлінських знань та вмінь; не 
сформовані необхідні для ефективного управління якості; недостатньо 
розвинена мотиваційно-ціннісна сфера; проте притаманний достатній (або 
високий) рівень мотивації до управлінської діяльності; 

• „середній” рівень – це керівники, які володіють достатнім для 
управління рівнем знань та вмінь; мотивовані до роботи; прагнуть до 
покращення управлінської діяльності; у них сформована ціннісна система та 
розвинені особистісні та професійні якості;  

• „високий” рівень притаманний керівникам, які мають значний досвід 
роботи в управлінні ЗНЗ; відповідно, у них сформовані на високому рівні 
мотиваційно-ціннісний й особистісний компоненти управлінської культури; 
високий рівень управлінських знань та вмінь; здійснюють інноваційну 
діяльність; працюють творчо та передають власний досвід роботи; 

б) відповідно до рівнів сформованості управлінської культури слухачів 
структурні підрозділи ІППО (кафедри, відділи) мають вносити необхідні 
корективи до змісту навчальних програм та планів. 

Зокрема, для „низького” рівня – пропонуємо вводити теоретичний курс, 
систему практично-семінарських занять з метою покращення рівня 
професійних знань та вмінь слухачів. 

Для „середнього” – використання активних форм навчання, самостійність 
у виконанні практичних занять, використання інноваційних технологій. 

Для „високого” рівня – робота керівників ЗНЗ у спеціальних 
дослідницьких групах (СДГ), творчих групах; консультування, дистанційне 
навчання; під час курсового ПК – розробка проектів; на підсумковому занятті – 
творчі звіти слухачів. 

На наш погляд такий розподіл дозволяє більш повно врахувати рівень 
професійної підготовки, досвід управлінської діяльності та потреби керівників 
ЗНЗ; 

в) однією з умов впровадження моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації в ІППО є розподіл слухачів 
курсів на підгрупи за такими параметрами: 

1) з високим, середнім і низьким рівнями управлінської культури (за 
результатами вхідного діагностування); 
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2) за видами управлінської культури (виявлені потреби враховуються при 
опрацюванні системи вправ); 

3) за рівнем підготовки: групи новопризначених, досвідчених керівників, 
та тих, хто працює над впровадженням педагогічних інновацій; 

4) створення на базі ІППО проблемних курсів (робота над визначеною 
проблемою) для керівників з високим рівнем управлінської культури; 

г) здійснення такого розподілу при формуванні груп керівних кадрів на 
наступний навчальний рік, а саме: 

•  за напрямками діяльності керівників: заступники директора з 
навчальної, виховної, наукової роботи; 

•  за типами загальноосвітніх навчальних закладів:  
− керівники інноваційних ЗНЗ: гімназій, ліцеїв, НВК та ін.; 
− керівники ЗНЗ І-ІІІ ступеня; 
− керівники ЗНЗ І-ІІ ступеня; 
д) щодо забезпечення змісту навчального плану підвищення кваліфікації, 

то він має включати лекційні і практичні заняття, які б охоплювали усі види 
управлінської культури керівника. Дієвим засобом розвитку рівня 
управлінської культури слухачів за її видами є застосування системи вправ, 
направлених на розвиток кожного виду управлінської культури за когнітивно-
операційним, особистісним і мотиваційно-ціннісним компонентами; 

е) важливо, щоб під час занять використовувалися інтерактивні методи та 
засоби навчання, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу, і відповідно – 
активній позиції слухачів під час проходження навчальних занять; 

є) особливу увагу під час курсового підвищення кваліфікації керівників 
ЗНЗ необхідно звернути на проходження ними управлінської практики та 
вивчення передового педагогічного досвіду на базі опорних ЗНЗ області. 
Оскільки базовий заклад має надати кожній групі слухачів ту інформацію і 
практичний матеріал, яких вони потребують за результатами діагностування. 
Тобто, в залежності від того, які види управлінської культури за її 
компонентами потребують покращення та розвитку, опорні ЗНЗ демонструють 
саме ці елементи під час управлінської практики слухачів; 

ж) всі навчальні заняття мають бути спрямованими на розвиток у 
керівників ЗНЗ–слухачів курсів ПК демократичного стилю керівництва, 
управлінської етики, гуманної позиції по відношенню до працівників ЗНЗ; 

з) зазначимо, що якість управлінської діяльності керівників ЗНЗ 
перевіряється за критеріями результативності навчально-виховного процесу 
ЗНЗ. Тому вважаємо, що до основних критеріїв оцінки рівнів управлінської 
культури, які визначаються за результатами роботи ЗНЗ, необхідно додати 
критерії оцінки управлінської діяльності керівника: професійна компетентність, 
особистісна культура, мотиваційно-ціннісна сфера; 

і) основні вимоги до керівника ЗНЗ визначені у нормативно-правових 
документах, таких як: Закон України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, 
Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), Концепція 
розвитку загальної середньої освіти, Національна доктрина розвитку освіти. 
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Із урахуванням вимог суспільства, розробляється Положення про 
атестацію керівників ЗНЗ, яке має знайти своє відображення і в діяльності 
ІППО. Визначення рівня сформованості управлінської культури керівника ЗНЗ 
є, на нашу думку, однією із складових його атестації. 

Так, у проекті Положення про атестацію керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів зазначено, що атестація проводиться з метою підвищення 
ефективності управлінської діяльності керівників, стимулювання росту їх 
професійної майстерності, посилення персональної відповідальності за 
доручену ділянку роботи, підвищення статусу керівника. Атестація базується 
на принципах: періодичності, обов’язковості, демократичності, об’єктивності, 
диференційованості, єдності колективних і особистих інтересів, морального та 
матеріального заохочення. За результатами атестації визначається відповідність 
керівника займаній посаді. Керівникам, визнаним атестаційною комісією 
такими, що відповідають займаній посаді, може присвоюватися кваліфікаційна 
категорія, звання на підставі експертного висновку. 

Заслуговує на увагу наш підхід, за якого при атестації керівника ЗНЗ 
вивчається рівень сформованості його управлінської культури за основними 
компонентами: когнітивно-операційним, особистісним та мотиваційно-
ціннісним і видами: політичним, правовим, адміністративним, організаційним, 
менеджерським, соціально-психологічним, інформаційним, комунікативним, 
економічним. 

У результаті діагностування рівня сформованості управлінської культури 
керівника ЗНЗ пропонується визначити такі категорії: 

І-й рівень – „низький” ( І категорія); 
ІІ-й рівень – „середній” ( ІІ категорія); 
ІІІ-й рівень –„високий” (вища категорія). 
Оптимізація роботи всіх закладів та установ сфери освіти, всієї 

організації освіти потребує вдосконалення керівництва на всіх ланках у напрямі 
його гуманізації та демократизації. У зв'язку з цим виникає потреба 
модернізації як освіти в цілому, так і управлінської діяльності, управлінської 
культури керівника освіти зокрема. Одним із істотних важелів підвищення 
управлінської культури в освіті є забезпечення високого рівня професійної 
компетентності та особистої культури керівника ЗНЗ, який вміло використовує 
як резерви власної особистості, так і людські ресурси закладу, сприймає нову 
парадигму перетворень, грунтується на демократичниих принципах управління. 

Виходячи з цього, на всіх рівнях управління мають забезпечуватися 
відповідні умови для розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ. А саме: 

 

1. На рівні Міністерства освіти і науки України: 
− забезпечення фінансування наукових досліджень в галузі освітнього 

менеджменту з проблем розвитку управлінської культури керівників закладів 
освіти; 

− запровадження у практику роботи дистанційної форми підвищення 
кваліфікації керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів (у т.ч. й 
сільських); 
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− забезпечення якісної професійної підготовки керівників закладів 
освіти через урізноманітнення курсів підвищення кваліфікації. 

2. На рівні Центрального ІППО АПН України: 
− розробка стандарту керівника загальноосвітнього навчального закладу 

згідно вимог сучасності; 
− розробка та впровадження у практику системи атестації керівників 

закладів освіти; 
− розробка рекомендацій щодо ефективного проходження курсів 

підвищення кваліфікації керівними кадрами освіти; 
− сприяння підготовці у вузах України магістрів менеджменту освіти. 
3. На рівні обласних управлінь освіти і науки та ІППО: 
− впровадження у практику роботи курсів підвищення кваліфікації 

тематичних курсів з проблем управління закладом; 
− запровадження у міжкурсовий період ПК таких форм роботи, як: СДГ, 

постійно діючі семінари, „круглі столи”, наради тощо з проблем ефективного 
управління ЗНЗ; 

− запровадження дистанційної форми навчання керівних кадрів області; 
− залучення керівників загальноосвітніх навчальних закладів області до 

участі у районних, обласних семінарах та конференціях; 
− активне дослідження та пропагування результатів ефективного 

управління закладами освіти на сторінках газет, журналів обласного та 
всеукраїнського рівнів; 

− надання науково-методичної допомоги керівникам сільських ЗНЗ; 
− вивчення та пропагування кращого досвіду керівництва ЗНЗ; 
− спрямування діяльності на забезпечення науково-методичного 

супроводу процесу управління ЗНЗ; 
− координація діяльності методичних служб та ВНЗ з питань 

неперервної освіти керівних кадрів, розвитку їх педагогічної творчості. 
4. На рівні районних (міських) відділів освіти, методичних кабінетів: 
− ведення систематичного дослідження якості керівних кадрів; 
− сприяння підготовці сучасних менеджерів освіти до роботи в умовах 

ризику шляхом використання можливостей післядипломної освіти (тренінги, 
семінари, „круглі столи”, курсова перепідготовка, самоосвіта тощо); 

− вивчення та пропагування кращого досвіду управління ЗНЗ в районі; 
− забезпечення керівників ЗНЗ району необхідною науково-методичною 

літературою з проблем управління. 
5. На рівні загальноосвітніх навчальних закладів: 
− постійна робота над розвитком власних творчих здібностей, творчого 

потенціалу; 
− застосування на практиці принципів демократизації та гуманізації, 

індивідуального підходу в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом; 
− проведення активної пошукової діяльності стосовно впровадження 

сучасних форм та методів управління; 
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− постійне самовдосконалення відповідно сучасних вимог до керівника 
ЗНЗ; 

− здійснення ефективного керівництва ЗНЗ з метою його подальшого 
розвитку; 

− активна участь у семінарах, конференціях, „круглих столах” 
районного, обласного та всеукраїнського масштабів. 

У результаті проведеної роботи визначено основні завдання розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації в 
ІППО: 

• розробка концептуальних засад розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ з урахуванням сучасних вимог до управління ЗНЗ; 

• забезпечення організаційно-педагогічних умов розвитку управлінської 
культури керівників ЗНЗ на основі корекції навчальних програм та 
вдосконалення науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації 
керівних кадрів освіти; 

• оптимізація структури підвищення кваліфікації з урахуванням освітніх 
вимог, потреб регіону, запитів слухачів курсів; 

• розробка системи впровадження рівнів управлінської культури, при 
цьому враховувати особливості чинного законодавства, оцінювання 
управлінської діяльності керівників ЗНЗ (атестація); 

• забезпечення розвитку сучасних інформаційних технологій у процесі 
курсового підвищення кваліфікації керівників; 

• розробка вимог до рівня управлінської культури керівників ЗНЗ; 
• проведення діагностування рівня сформованості управлінської 

культури керівників ЗНЗ у відповідності до професійних вимог; 
• введення до навчальних планів ІППО додаткових спецкурсів у 

відповідності до вимог суспільства та запитів слухачів курсів, які сприятимуть 
розвитку управлінської культури високого рівня; 

• передбачення у міжкурсовий період роботи СДГ, ПДС з метою 
формування та закріплення на практиці професійних знань та вмінь, отриманих 
в результаті курсової підготовки, а також вивчення передового досвіду, 
розвитку мотиваційно-ціннісної та особистісної сфер керівника ЗНЗ; 

• введення на експериментальній основі при атестації керівника рівні за 
видами управлінської культури. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 
 

Здійснена перевірка ефективності розробленої моделі розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації 
дозволяє зробити висновки, що: управлінська культура керівників ЗНЗ у 
системі підвищення кваліфікації в ІППО набула розвитку за умов усвідомлення 
керівниками управлінської культури як невід’ємної складової їхньої 
професійної компетентності, розробки й апробації моделі розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ в процесі підвищення кваліфікації. 
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За результатами проведеного формувального експерименту можна 
зробити такі висновки: аналіз середнього арифметичного значення набраних 
балів у контрольних і експериментальних групах за компонентами 
управлінської культури показує, що до експерименту різниця у показниках 
управлінської культури в групах була незначною: 0,1 бала – за когнітивно-
операційним компонентом, 0,2 – за особистісним; 0,8 – за мотиваційно-
ціннісним. Після експерименту різниця виявилася суттєвою: 5,8 бала – за 
когнітивно-операційним, 7,1 – за особистісним; 9,5 – за мотиваційно-ціннісним 
компонентами управлінської культури, що свідчить про зростання показників в 
експериментальних групах за допомогою цілеспрямованого впливу розробленої 
й апробованої моделі. 

Для визначення достовірності зміни показників у компонентах 
управлінської культури до і після експерименту, нами застосовувався t–
критерій Ст’юдента. За результатами математичної обробки даних виявилося, 
що у контрольних групах приріст у показниках управлінської культури 
становить: 2,1 бала – за когнітивно-операційним компонентом, 4,22 бала – за 
особистісним, 2,15 – за мотиваційно-ціннісним; в експериментальних групах ці 
показники значно вищі: за когнітивно-операційним компонентом – 7,73 бала, за 
особистісним – 4,18, за мотиваційно-ціннісним – 11,96. 

Застосувавши t–критерій Стюдента, ми виявили, що найбільш точними є 
вимірювання в експериментальних групах, де різниця у показниках є значимою і 
свідчить про зростання рівня управлінської культури респондентів особливо за 
когнітивно-операційним компонентом. Зростання показників рівня управлінської 
культури за особистісним і мотиваційно-ціннісним компонентами в 
експериментальних групах відбулися незначні, що пояснюється неможливістю 
вплинути за короткий період часу курсів підвищення кваліфікації на особистісну і 
мотиваційно-ціннісну сфери керівників ЗНЗ. 

Вивчення показників рівнів сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ – учасників експериментальних і контрольних груп до і після 
експерименту доводить, що зміни відбулися у кожній групі. У контрольних групах 
збільшення високого рівня відбулося на 4,4% за когнітивно-операційним 
компонентом, на 2,1% – за особистісним, на 0,7% – за мотиваційно-ціннісним; 
середнього відповідно – на 8,6%; 2,9%; 1,4%; зменшення низького – на 13%; 5%; 
2,1%. 

Значні зміни відбулися в експериментальних групах: збільшення 
високого рівня – на 42% за когнітивно-операційним компонентом, 9,3% – за 
особистісним, 11,8% – за мотиваційно-ціннісним; збільшення середнього: на 
11,1; 3,1%; 9,8%; зменшення низького – на 53,1%; 12,4%; 21,6%. 

Зростання показників в експериментальних групах засвідчує 
результативність розробленої та впровадженої моделі розвитку управлінської 
культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації в ІППО. 

Порівняння показників загального рівня сформованості управлінської 
культури в контрольних і експериментальних групах показує, що позитивна 
динаміка змін відбулася в експериментальних групах: загального високого 
рівня управлінської культури набули більшість респондентів (Кс = 0,75), тоді як 



 

 116

в контрольних групах загальний рівень сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ залишився середнім (Кс = 0,55). Різниця у показниках 
загального рівня сформованості управлінської культури в контрольних і 
експериментальних групах є значною – 20%. Приріст показника загального 
рівня сформованості в експериментальних групах становить 27% проти 6% – у 
контрольних. Рівень управлінської культури учасників експериментальних груп 
за когнітивно-операційним компонентом зріс на 49%, за особистісним – на 
17%, за мотиваційно-ціннісним – на 15%. 

У результаті порівняння анкетних даних „вхідного” і „вихідного” 
діагностування зареєстровано позитивні зміни в мотиваційній сфері керівників: 
94,3% опитаних слухачів курсів вважають за потрібне продовжувати у 
міжкурсовий період ПК роботу з розвитку власного рівня управлінської культури; 
82% високо оцінили результативність проходження ними курсової підготовки; 
рівень отриманих знань та вмінь за кожним видом управлінської культури 
становить не менше 70%, наприклад, державно-громадське управління – 87,3% 
правильних відповідей, правові аспекти управління ЗНЗ – 78,3%; документаційне 
забезпечення ЗНЗ – 81,7%; інноваційний менеджмент – 72,7%; організаційна і 
управлінська культура – 90,7%; психологічне забезпечення управлінської 
діяльності – 89%; комп’ютерне забезпечення освітнього процесу – 80%; маркетинг 
в освіті – 74,3%; комунікації в менеджменті – 92,7%. 

90,7% слухачів позитивно оцінили власну участь у роботі спецкурсу з 
розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ і висловили необхідність його 
впровадження у навчальний процес курсового ПК. 

Застосування математично-статистичної обробки даних експериментального 
дослідження доводить достовірність розробленої моделі розвитку управлінської 
культури керівників ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації. 

Розроблені методичні рекомендації сприяють поетапному запровадженню 
моделі розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ у процес підвищення 
кваліфікації в ІППО та плануванні й реалізації роботи з керівниками ЗНЗ на 
базі РМК у міжкурсовий період. 

Визначено такі основні етапи запровадження моделі, як: підготовчий, 
теоретико-практичний і заключний. 

У ході реалізації підготовчого етапу запровадження моделі 
проаналізовано методики для виявлення рівня управлінської культури за 
когнітивно-операційним, особистісним, мотиваційно-ціннісним компонентами. 

Наголошено, що у навчальних планах ПК необхідно забезпечити змістове 
та технологічне наповнення (лекційно-практичні заняття із застосуванням 
інтерактивних форм, методів і засобів навчання) за кожним видом 
управлінської культури: політичним, правовим, адміністративним, 
менеджерським, організаційним, соціально-психологічним, інформаційним, 
комунікативним, економічним. 

Особливу увагу необхідно приділяти активним формам, методам і 
засобам навчання, які сприяють активності і зацікавленості слухачів у процесі 
навчання, активізації вдосконалення наукової організації праці керівника ЗНЗ. 
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Впливовим на розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ, зокрема 
його мотивацію, є впровадження у зміст ПК авторського спецкурсу „Розвиток 
управлінської культури керівника ЗНЗ” із застосуванням інтерактивних форм, 
методів і засобів навчання. 

Особливу увагу під час реалізації моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі курсового ПК необхідно зосередити на виборі опорних 
шкіл для проходження управлінської практики слухачами курсів, які мають 
цілеспрямовано сприяти покращенню рівня управлінської культури за тим чи 
іншим видом управлінської культури із застосовуванням активних форм роботи. 

Спрямування подальшої роботи керівників ЗНЗ з розвитку власного рівня 
управлінської культури у міжкурсовий період ПК здійснюється при розробці 
індивідуальної програми розвитку, в яку заносяться результати попереднього і 
завершального діагностування слухачів і на основі них розробляються шляхи 
подальшого розвитку рівня управлінської культури. 

Проведення на базі районних методичних кабінетів постійно діючих 
семінарів сприяє підвищенню рівня управлінської культури керівників ЗНЗ, а 
саме: зростанню їхньої професійної компетентності, мотивації до ефективного 
управління ЗНЗ, активній участі у роботі семінарів та конференцій, 
впровадженню інноваційних проектів. 

Розглянуто особливості роботи працівників районного методичного 
кабінету з розвитку рівня управлінської культури керівників ЗНЗ району у 
міжкурсовий період ПК. 

Запропоновано схему обліку роботи з розвитку рівня сформованості 
управлінської культури керівників ЗНЗ на базі РМК, яка сприятиме визначенню 
рейтингу керівника і, таким чином, мотивації до покращення результативності 
управління ЗНЗ. 

Забезпечення впровадження моделі розвитку управлінської культури 
вимагає диференційованого підходу до розподілу груп слухачів курсів ПК в 
ІППО за різними рівнями сформованості управлінської культури. 

Запропоновано здійснювати в ІППО розподіл слухачів за рівнями 
сформованості управлінської культури (високий, середній, низький); вносити 
зміни до змісту навчальних планів і програм ПК в залежності від рівня 
сформованості управлінської культури слухачів; включати до змісту ПК 
заняття, які б охоплювали всі види управлінської культури із застосуванням 
інтерактивних методів і засобів навчання, спрямованих на формування 
демократичного стилю керівництва. 

Запропоновано враховувати рівень сформованості управлінської культури 
за основними її компонентами і видами при атестації керівників ЗНЗ за такими 
параметрами: І-й рівень – „низький” ( І категорія); ІІ-й рівень – „середній” ( ІІ 
категорія); ІІІ-й рівень – „високий” ( вища категорія). 

Визначено, що необхідні для розвитку управлінської культури сучасного 
керівника ЗНЗ умови мають забезпечуватися на всіх рівнях організації та управління 
сферою освіти: на рівні Міністерства освіти і науки України; Центрального ІППО; 
обласних управлінь освіти і науки та ІППО; районних (міських) відділів освіти, 
методичних кабінетів та загальноосвітніх навчальних закладів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

У дослідженні подано теоретичне узагальнення і нове вирішення 
проблеми розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ в ІППО, що 
складається з обґрунтування сутності управлінської культури та шляхів її 
розвитку; розробки критеріїв діагностування рівнів сформованості; створення, 
обґрунтування й апробації моделі розвитку управлінської культури керівника 
ЗНЗ в ІППО. 

1. На основі результатів аналізу філософської, психолого-педагогічної 
літератури з’ясовано, що культура особистості характеризується за трьома 
науковими підходами – ціннісним, діяльнісним, особистісним і є 
багатоаспектним утворенням.  

Професійну культуру керівника ЗНЗ складають педагогічна та 
управлінська. Педагогічна культура виявляється у системі професійних знань і 
вмінь, особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються у 
різноманітних видах професійної діяльності та спілкування педагога. 
Управлінська культура керівника ЗНЗ є інтегральною якістю особистості, яка 
складається із взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів: когнітивно-
операційного (система управлінських знань і вмінь), особистісного (система 
професійних та особистісних якостей), мотиваційно-ціннісного (система 
мотивів та цінностей управлінської діяльності) та характеризується видами 
(політичний, правовий, адміністративний, менеджерський, організаційний, 
соціально-психологічний, інформаційний, комунікативний, економічний) і 
рівнями сформованості (високий, середній, низький). 

Рівень сформованості управлінської культури керівника ЗНЗ залежить від 
сукупності показників її компонентів за основними видами. 

2. У ході аналізу аналітичних матеріалів виявлено ряд недоліків у змісті 
курсів підвищення кваліфікації в ІППО: недостатня увага до проблеми розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ, відсутність діагностики рівня її 
сформованості, застосування переважно вербально-інформаційних методів 
навчання. 

Визначено, що рівень сформованості управлінської культури керівників 
ЗНЗ за когнітивно-операційним компонентом є низьким, за особистісним та 
мотиваційно-ціннісним – середнім; загальний рівень сформованості 
управлінської культури є середнім (Кс = 0,49). 

Недостатньо розвиненими виявилися такі види управлінської культури, 
як: адміністративний, менеджерський, організаційний, інформаційний, 
комунікативний. Це гальмує процес зростання фахової компетентності 
керівників стосовно здійснення ними управлінської діяльності на 
демократичних засадах. Саме тому пошук шляхів, засобів, методів і форм 
організації процесу підвищення рівня сформованості їхньої управлінської 
культури як інструментарію такого впливу є актуальним і своєчасним. 

3. У дисертації теоретично обґрунтовано, розроблено та 
експериментально перевірено ефективність моделі розвитку управлінської 
культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації, яка складається з 
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чотирьох взаємообумовлених складових: концептуальної, змістової, 
технологічної, діагностико-корекційної.  

Концептуальна складова моделі спрямована на розвиток управлінської 
культури керівника ЗНЗ під час курсової підготовки і ґрунтується на 
системному, ситуаційному, компетентнісному, інноваційному підходах та 
принципах андрагогіки, інноватики, варіативності, неперервності, гуманізації, 
демократизації, регіональності, інформаційності. 

Змістова складова характеризується наявністю інваріантної і варіативної 
частин навчальних планів і програм підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в 
ІППО, включенням до них спецкурсів і спецсемінарів і має вплив на розвиток 
когнітивно-операційного компонента управлінської культури керівника ЗНЗ.  

Технологічна складова забезпечує результативність проходження 
курсового підвищення кваліфікації і складається з технології розвитку 
управлінської культури керівників ЗНЗ, комплексу навчальних вправ із 
розвитку управлінської культури за її основними видами, активних та 
інтерактивних форм, методів і засобів навчання, яка спрямована на розвиток 
управлінської культури в цілому та мотиваційно-ціннісного її компенента 
зокрема.  

Діагностико-корекційна складова включає вхідне і вихідне 
діагностування керівників ЗНЗ, вивчення рівня сформованості управлінської 
культури, розробку індивідуальної програми її розвитку у міжкурсовий період 
підвищення кваліфікації і здійснює вплив на особистісний компонент. 

4. Реалізація моделі забезпечила зростання та систематизацію 
управлінських знань і вмінь керівників ЗНЗ – учасників експериментальних 
груп (когнітивно-операційний компонент управлінської культури) – на 49 %; 
особистісних та професійних якостей (особистісний компонент) – на 17 %, 
усвідомлення ними необхідності подальшого розвитку власного рівня 
управлінської культури у міжкурсовий період (мотиваційно-ціннісний 
компонент) – на 15 %. Особливе зростання відбулося за такими видами 
управлінської культури, як: менеджерський, організаційний, соціально-
психологічний та комунікативний. 

У цілому показник рівня сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ за результатами формувального експерименту зріс на 27 %. 

Результати впровадження в систему підвищення кваліфікації моделі 
розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ в ІППО забезпечили позитивну 
динаміку показників сформованості управлінської культури і підтвердили 
гіпотезу дослідження. 

5. За результатами дослідження сформульовані методичні рекомендації 
для керівників ІППО та завідувачів районних методичних кабінетів щодо 
запровадження моделі розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у процес 
підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий періоди, в яких 
запропоновано: структуру індивідуальної програми розвитку управлінської 
культури керівника, яка сприяє реалізації принципу неперервної професійної 
освіти і створює умови для його самовдосконалення та саморозвитку; методику 
діагностування рівня сформованості управлінської культури керівника ЗНЗ, яка 
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може бути використана під час його професійної атестації; комплекс 
навчальних вправ та диференційований зміст підвищення кваліфікації 
керівників у закладах післядипломної педагогічної освіти з розвитку 
управлінської культури за її основними видами; схему обліку роботи з розвитку 
рівня управлінської культури керівників на базі районних (міських) методичних 
кабінетів. 

Результати дослідження можуть бути використані у вищих навчальних 
закладах освіти різних рівнів акредитації, інститутах післядипломної 
педагогічної освіти, в діяльності науково-методичних центрів і методичних 
кабінетів відділів освіти міських і районних державних адміністрацій.  

Запропонований у дослідженні варіант розв’язання проблеми розвитку 
управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації не 
вичерпує всіх її аспектів. До подальших напрямів наукових пошуків можна 
віднести: шляхи, засоби і методи вдосконалення управлінської культури 
керівників ЗНЗ на базі районних методичних кабінетів; розвиток 
управлінського потенціалу керівника ЗНЗ; дослідження індивідуально-
психологічних чинників розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ; 
виявлення специфіки управлінської культури керівників освіти різних рівнів та 
розробку моделей і програм підвищення їх кваліфікації. 
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ДОДАТКИ 
 

ДОДАТОК А 
 

Погляди науковців на основні професійні якості керівника ЗНЗ  
№ 
п/п 

Провідні науковці Основні професійні якості керівника ЗНЗ 

1 2 3 
1. Маслов В.І. [149, 

с.98-101] 
Політична культура; моральність, ерудиція, мотивація; 
здатність до аналітичного, творчого мислення, 
абстрагування і моделювання; організаторські, 
комунікативні якості; здатність взаємодіяти з людьми; 
готовність до прийняття нестандартних рішень.  

2. Березняк Є.С.  
[16, с.6] 

Компетентність, схильність до педагогічної професії, 
любов до дітей, простота і доступність у спілкуванні; 
організаторські вміння; раціональне використання часу.

3. Островерхова 
Н.М., 
Даниленко Л.І. 
[176, с.91] 

Високий рівень професіоналізму, організаторські 
здібності, демократичність, гуманність, 
комунікабельність, господарність, презентабельність, 
винахідливість, принциповість, чесність, 
наполегливість, схильність до ризику та фантазії, 
багатий на уяву.  

4. Олійник В.В., 
Даниленко Л.І. 
[165, с.71] 

Здатність усвідомлювати завдання реформування 
освіти; сутність інноваційних теорій, сучасних 
технологій; наукова організація праці; наявність 
мотиваційних, світоглядних, організаторських, 
естетичних, комунікативних, вольових, особистісних 
здібностей. 

5. Калініна Л.М.  
[89, с.15] 

Вимогливість до себе і своєї праці; наявність 
сформованих особистісних цінностей; впевненість в 
собі; здатність до творчої діяльності, ризику; 
ініціативність, прагнення до досягнення кінцевого 
результату; здатність доходити консенсусу.  

6. Пермінова Л.А. 
[182, с.10] 

Особистісно-гуманістична орієнтація; здатність до 
системного бачення; володіння предметною галуззю та 
сучасними освітніми інформаційними технологіями; 
здатність до інтеграції досвіду; креативність у 
професійній сфері; наявність професійної культури.  

7. Лозниця В.С. 
[137, с.65-66] 

Вольові якості; готовність до ризику, честолюбство; 
прагнення до самовдосконалення, схильність до 
сприйняття нових ідей, здатність до самоаналізу; 
діловитість, ініціативність; справедливість, тактовність, 
ввічливість, демократичність, відповідальність.  

8. Тонконога Є.П. 
[198, с.16-18] 

Патріотизм, працелюбність, чесність, справедливість, 
прагнення до самовдосконалення, повага до підлеглих; 
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широкий кругозір, висока культура; організованість, 
гнучкість, наполегливість, рішучість, вміння 
встановлювати контакти з людьми.  

9. Кузибецький О., 
Рождественська 
Н. [131, с.61] 

Розсудливість; організаторські здібності; рішучість; 
уважність, комунікативні вміння; мотивація, освітні 
цінності.  

10. Іванов В.М.,  
Патрушев В.І. [80, 
с.166] 

Стратегічне мислення, вміння акумулювати енергію 
багатьох, схильність до інновацій.  

11. Жигалов В.Т., 
Шимановська Л.М 
[66, с.152-153] 

Упевненість у собі; суворість і вимогливість; уміння 
заохочувати і карати підлеглих; ввічливість і 
привітність; почуття гумору.  

12. Щокін Г.В., 
Яровой В.І. [19, 
с.140] 

Вміння стати на позицію іншого і прийняти його точку 
зору, вимогливість до себе і до інших, високий рівень 
домагань у поєднанні із самоконтролем, 
врівноваженістю і володінням собою. 

13. Генов Ф. [34, 
с.229] 

Організаційно-адміністративні, вольові, ідейно-
політичні якості; вміння встановлювати і підтримувати 
оптимальні відносини з людьми. 

14. Орбан-Лембрик 
Л.Е. [171, с.209] 

Компетентність; відповідальність, гідність; гнучкість, 
висока працездатність, комунікабельність, здатність 
установлювати контакти; увага до підлеглих.  

15. Портнов М.Л. 
[192, с.9; 193, с.7] 

Ерудиція, компетентність, педагогічна майстерність, 
широкий культурний кругозір; організаторські 
здібності, вимогливість; людяність, душевність.  

16. Демченко В.М. 
[49, с.6] 

Висока професійна компетентність, ініціативність, 
дисципліна праці, комунікативність. 

17. Тимошко Г.М. 
[237, с.73-74] 

Працелюбство, дисциплінованість, людяність, 
терплячість, порядність, відповідальність, 
справедливість, обов’язковість, об’єктивність, 
щедрість, повага до людей, висока моральність, 
оптимізм, емоційна урівноваженість, потреба в 
спілкуванні, доброзичливість, самокритичність, 
гідність, патріотизм, принциповість.  

18. Карамушка Л.М. 
[93, с.113] 

 Компетентність, високий інтелектуальний рівень, 
творчий потенціал, організаторські здібності; 
відповідальність, відданість роботі, єдність слова і діла, 
вимогливість; любов до дітей, порядність, 
справедливість, демократизм, гуманність; 
самокритичність, самовладання, саморозвиток, 
самовдосконалення; громадянська позиція, національна 
свідомість.  
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ДОДАТОК Б 
 

Когнітивно-операційний компонент управлінської культури 
керівника ЗНЗ за її основними видами 

Знання: Вміння: 
Політична культура 

- статутів громадських та юнацьких 
організацій і об’єднань України; 
- змісту і форм спільної роботи 
школи, сім’ї і громадськості; 
- шляхів оптимізації співвідношення 
діяльності громадських і 
адміністративних форм в управлінні 
школою; 
- змісту і форм у застосуванні 
державно–громадської моделі 
управління школою; 
- методів та засобів (чи принципів) 
партнерських стосунків; 
- основних положень налагодження 
зовнішніх зв’язків школи з іншими 
інститутами;  
- змісту і форм взаємодії директора 
школи з різними державними 
організаціями. 

- застосовувати основні форми 
адміністративного і громадського 
керівництва школою;  
- застосовувати різноманітні форми 
взаємодії з громадськими 
організаціями; 
- налагоджувати співпрацю з 
різноманітними громадськими та 
юнацькими організаціями і 
об’єднаннями; 
- застосовувати різноманітні форми 
спільної роботи школи, сім’ї і 
громадськості; 
- впроваджувати державно-
громадську модель управління школою;
- налагоджувати партнерські стосунки 
з організаціями, вищими навчальними 
закладами, школами тощо; 
- представляти школу, педагогічний 
колектив та працівників школи на всіх 
рівнях; розкривати досягнення у 
навчанні й вихованні учнів; виступати 
на конференціях, симпозіумах, 
засіданнях рад; гідно приймати гостей 
школи та різні делегації; 
- забезпечити незалежність школи від 
ідеологічного впливу будь-яких партій, 
релігійних течій. 

Правова культура 
- законів „Про освіту”, „Про загальну 
середню освіту”; 
- Національної доктрини розвитку 
освіти, концепцій профільного 
навчання, 12-річного навчання; 
- Державної національної програми 
„Освіта” (Україна ХХІ ст.); 
- положення „Про середній 
загальноосвітній навчальний заклад”; 
- головних напрямів розвитку 

- здійснювати аналіз урядових і 
нормативних документів, педагогічної 
літератури; 
- дотримуватися вимог 
протипожежної безпеки; 
- дотримуватися санітарно-
гігієнічного режиму в школі; 
- контролювати виконання трудового 
законодавства у школі; 
- організовувати контроль за 
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навчання в Україні і світі; 
- змісту навчальних програм з 
предметів; 
- основ трудового законодавства; 
- основ законодавства про трудові 
колективи; 
- основ законодавства про освіту в 
Україні; 
- основ законодавства про 
неповнолітніх; 
- нормативно-інструктивних 
документів щодо керівництва школою; 
- нормативно-інструктивних 
документів з питань охорони здоров’я; 
- нормативно-інструктивних 
документів стосовно питань роботи з 
педагогічними кадрами; 
- нормативних документів з техніки 
безпеки; 
- вимог стосовно дотримання 
протипожежної безпеки; 
- вимог до організації дотримання  
санітарно-гігієнічного режиму в школі; 
- прав та обов’язків керівника та 
працівників школи; 
- суті і форм інструктажу працівників 
з виконання їх посадових обов’язків; 
- основних форм та методів 
використання влади керівником.  

дотриманням техніки безпеки і 
протипожежних заходів; 
- забезпечувати адміністративний та 
громадський контроль за дотриманням 
санітарно-гігієнічного режиму в школі; 
- контролювати роботу їдальні; 
- складати і оформляти підсумкову 
інформацію про роботу школи 
відповідно до існуючих нормативних 
вимог. 
 

Адміністративна культура 
- суті управлінських рішень шкільної 
адміністрації; 
- методів та етапів розробки 
управлінських рішень; 
- основ діловодства в управлінській 
діяльності; 
- системи роботи з документацією у 
школі; 
- основних вимог до ведення 
шкільної документації; 
- видів і форм контрольної звітності; 
- основних методів і форм 
проведення контролю. 

 

- готувати документи за результатами 
вивчення стану роботи кадрів; 
- здійснювати диференційований 
підхід до оцінки роботи кадрів у 
процесі контролю за їх діяльністю; 
- контролювати дотримання правил 
діловодства; 
- контролювати своєчасне та ефективне 
здійснення прийнятих рішень; 
- розробляти нові управлінські 
рішення на основі аналізу підсумкової 
інформації; 
- гнучко реагувати на документи; 
- здійснювати контрольну звітність; 
- проводити контроль; 
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Менеджерська культура 
- методики роботи з класними 
керівниками; 
- методів виховуючого педагогічного 
впливу на колектив і особистість; 
- організації індивідуальних і 
колективних форм методичної роботи з 
педкадрами; 
- змісту і предмету науки управління; 
- суті управління; 
- основних закономірностей 
управління; 
- стилів керівництва; 
- змісту і методів управління; 
- форм участі членів колективу в 
управлінні; 
- вимог до особистості керівника; 
- принципів підбору, виховання і 
навчання педагогічних кадрів; 
- суті форми взаємодії керуючих і 
керованих підсистем у школі; 
- змісту і форм організації роботи з 
педкадрами; 
- змісту і технології атестації 
педкадрів; 
- змісту і форм керівництва 
методичною роботою в школі; 
- змісту і форм організації підвищення 
кваліфікації педкадрів в школі; 
- підготовки і проведення 
педагогічних рад як форми колективної 
управлінської діяльності в школі; 
- суті форм інструктажу працівників 
школи з виконання їх посадових 
обов’язків; 
- форм і методів організації роботи 
колективу. 

- організувати роботу з класними 
керівниками; 
- встановлювати рівень педагогічної 
майстерності вчителів; 
- здійснювати диференційований 
підхід до оцінки роботи кадрів у 
процесі контролю за їх діяльністю; 
- прогнозувати, здійснювати 
підготовку авторів кращого 
педагогічного досвіду; 
- застосовувати форми 
внутрішньошкільного керівництва 
педагогічним колективом; 
- виявляти за матеріалами контролю 
типові труднощі в роботі вчителів: на 
цій основі вносити корективи в зміст 
роботи; володіти методами вивчення 
діяльності: педагогічного колективу, 
учнівського колективу як суб’єкту 
виховання, суспільних органів з 
виховання; 
- регулювати діяльність педагогічного 
колективу в процесі управління; 
- організувати підвищення 
кваліфікації педкадрів у школі; 
- проводити інструктаж працівників 
шкіл з виконання їх посадових обов’язків;
- раціонально здійснювати підбір та 
розподіл кадрів; 
- створювати умови для ефективної 
роботи персоналу; 
- стимулювати професійну діяльність 
педагогів; 
- керувати навчально-виховним 
процесом; 
- проводити атестацію працівників; 
- сприяти підвищенню кваліфікації 
педагогічних працівників у школі; 
- запроваджувати інноваційні процеси 
у діяльність школи з підвищення 
кваліфікації; 

Організаційна культура 
- форм спілкування школярів і 
педагогів; 

- організовувати роботу щодо 
введення в практику навчання 
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- організації індивідуальних і 
колективних форм методичної роботи з 
педагогічними кадрами з питань 
дидактики і педагогічної психології; 
- організаційної структури 
управління в сучасному суспільстві; 
- організаційно-регулятивних основ 
та форм управління; 
- основ організації роботи керівника; 
- характеристик показників щодо 
ефективності управлінської праці; 
- основ НОТ в управлінні школою; 
- суті наукової організації 
педагогічної та учнівської праці;  
- форм і методів організації роботи 
колективу; 
- змісту і форм організаційної 
культури, методів її формування та 
розвитку. 

досягнень сучасної дидактики і 
психології навчання; 
- здійснювати педагогічну 
діагностику процесів організації 
діяльності вчителів і вихователів груп 
продовженого дня; 
- володіти методами вивчення 
діяльності: педагогічного колективу, 
учнівського колективу, батьків як 
суб’єкту виховання, суспільних органів 
з виховання; 
- ставити конкретні педагогічні задачі 
організації, діяльності шкільного 
педагогічного колективу, учнів;  
- вміння утримувати порядок на 
робочому місці; 
- вміння раціонально підготувати та 
організувати проведення управлінських 
заходів (нарад, засідань, зборів); 
- вміння формувати організаційну 
культуру школу; 
- організовувати ефективну роботу 
педагогічних працівників. 

Соціально-психологічна культура 
- психології міжособистісних 
стосунків і засобів впливу на них; 
- форм регулювання діяльності 
педагогічного колективу в процесі 
управління; 
- особливостей утримання приміщень 
школи; 
- особливостей дотримання умов 
праці; 
- змісту і засобів створення 
сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективі; 
- змісту та методів управління 
конфліктами; 
- особливостей формування іміджу 
організації; 
- соціально-психологічних аспектів 
управління. 

- здійснювати диференційований 
підхід; 
- використовувати залежно від 
ситуації необхідні засоби впливу на 
працівників; 
- врегульовувати та вирішувати 
конфліктні ситуації; 
- створити необхідні умови праці для 
підлеглих; 
- підтримувати (створювати) 
сприятливий соціально-психологічний 
клімат у колективі; 
- створювати імідж організації та свій 
власний; 
- підтримувати у належному стані 
приміщення школи. 
 

Інформаційна культура 
- місця інформації в управлінні, її 
видів, методів отримання обробки і 

- організовувати систему збирання 
інформації про стан і результати 
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використання; 
- засобів застосування технічних 
засобів управління;  
- застосування ЕОМ в управлінні; 
- організації системи інформаційного 
забезпечення в школі; 
- мовного етикету; 
- оформлення звітної документації; 
- методів математичної статистики. 

процесу навчання; 
- аналізувати й оцінювати отриману 
інформацію для прийняття рішень; 
- застосовувати соціально-
психологічні методи досліджень для 
збирання інформації в управлінській 
діяльності; 
- застосовувати методи математичної 
статистики під час обробки зібраної 
інформації;  
- систематизувати і аналізувати 
зібрану інформацію; 
- організовувати систему 
інформаційного забезпечення в школі; 
- організовувати збирання 
підсумкової інформації про роботу 
колективу; 
- складати і оформляти підсумкову 
інформацію про роботу школи 
відповідно до існуючих нормативних 
вимог; 
- налагодити ефективну інформаційну 
систему школи. 

Комунікативна культура 
- мовного етикету; 
- основ ефективного спілкування; 
- основ ведення переговорів та 
прийому відвідувачів; 
- змісту ділового одягу; 
- розмов по телефону. 

 

- слухати співрозмовника; 
- контролювати себе під час розмови; 
- дотримуватись мовного етикету у 
спілкуванні; 
- вести переговори; 
- влаштовувати прийом відвідувачів; 
- вести розмови по телефону; 
- спілкуватися через візитки; 
- підбирати одяг. 

Економічна культура 
- основ фінансово-господарської 
діяльності директора школи; 
- економічних основ управління; 
- основних напрямів роботи 
директора школи щодо зміцнення 
матеріальної бази; 
- основ маркетингу; 
- основ фандрайзингу. 

 

- контролювати фінансово-
господарську діяльність школи; 
- підтримувати та зміцнювати 
матеріальну базу школи; 
- контролювати розподіл фінансів; 
- знаходити вигідне економічне 
партнерство та зв’язки; 
- знаходити додаткові фінансові 
надходження; 
- надавати освітні послуги. 



 

 143

ДОДАТОК В 
 
 

Анкета „Управлінська культура керівника ЗНЗ” 
(для вчителів, заступників директорів та директорів ЗНЗ) 

 
 

Шановний колего! 
 

З метою вивчення ефективності розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ в інституті післядипломної педагогічної освіти, просимо 
відповісти на запитання: 

 
1. Поясніть,  як Ви розумієте поняття “управлінська культура”? 

 
2. Оцініть якість виконання керівником ЗНЗ професійних обов’язків (для 

керівників – самооцінка): 
а) з покладеними обов’язками завжди справляється; 
б) в цілому справляється, хоча бувають зриви; 
в) іноді не справляється, але з об’єктивних причин; 
г) старається, проте не все і не завжди в нього виходить; 
д) з обов’язками не справляється. 
 
3. Назвіть причини, які заважають якісному виконанню керівником своїх 

обов’язків: 
а) не бажання працювати; 
б) мало часу для виконання справ; 
в) мало часу для самоосвіти; 
г) інше. 
 
4. Визначте за рівнем значущості рейтинг рис сучасного керівника 

школи таким чином: навпроти зазначених якостей вказувати порядковий номер 
серед наявних рис, причому 1- найвагоміший, 20- менш значущий. 

 



 

 144

 
№ 
п/п 

Професійно-особистісні якості Ранг 

1. Тактовність  
2. Співпраця з підлеглими  
3. Комунікативність   
4. Уважність  
5. Творчість  
6. Організованість  
7. Ерудиція  
8. Охайність   
9. Відповідальність  
10. Професіоналізм  
11. Демократичність  
12. Гуманність  
13. Принциповість  
14. Повага до людей  
15. Висока культура  
16. Ввічливість  
17. Толерантність  
18. Володіння собою  
19. Чесність  
20. Здатність до ризику  

 
5. Чи вважаєте Ви за необхідне розвиток власної управлінської культури 

(для керівників ЗНЗ): а) так; б) ні; в) не знаю. 
6. Якщо Ви прагнете розвивати власну управлінську культуру, то з якою 

метою (для керівників ЗНЗ)? 
7. Назвіть критерії, за якими, на Вашу думку, можна визначити 

управлінську культуру керівника ЗНЗ. 
8. Назвіть причини низької управлінської культури керівників ЗНЗ. 
9. Назвіть рівень управлінської культури, притаманний керівнику 

Вашого закладу: а) високий; б) достатній; в) низький 
10. Визначте стиль управління керівника ЗНЗ, де Ви працюєте 

(самооцінка керівниками ЗНЗ): авторитарний; демократичний; ліберальний. 
11. Назвіть шляхи розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ. 
12. Ваші пропозиції щодо розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 

на курсах підвищення кваліфікації. 
 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК Д 
 

Анкета 
Визначення рівня управлінської культури керівника ЗНЗ за 

когнітивно-операційним компонентом 
 

Шановний колего! 
З метою вивчення ефективності розвитку управлінської культури 

керівників ЗНЗ в інституті післядипломної педагогічної освіти, просимо 
обрати один правильний варіант відповіді на кожне поставлене запитання.  

 
№  
п/п 

Вид 
управлінської 
культури 

Запитання Варіанти відповідей Відмітка 

1. 
 

Політичний Як реалізується 
представницька 
функція 
директора 
школи? 

1. У взаємодії з різними державними 
громадськими організаціями, 
об’єднаннями, вищими навчальними 
закладами. 
2. У налагодженні партнерських 
стосунків з організаціями, вищими 
навчальними закладами, школами. 
3. У представленні школи та 
працівників школи на всіх рівнях; у 
виступах на конференціях, 
симпозіумах, засіданнях. 

 

2. Правовий Що є правовою 
основою 
освітньої 
діяльності ЗНЗ? 

1. Закон України „Про освіту”, 
Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад. 
2. Конституція України та закон 
України „Про освіту”. 
3. Закони „Про освіту”, „Про 
загальну середню освіту”, 
інструктивно-нормативні 
документи. 

 

3. Правовий У яких 
документах 
визначені 
основні шляхи 
реформування 
школи? 

1. У Національній доктрині 
розвитку освіти, Законі України 
„Про освіту”. 
2. Державній національній програмі 
„Освіта”, Національній доктрині 
розвитку освіти. 
3. Законі України „Про освіту”, 
Положенні про середній 
загальноосвітній навчальний заклад. 

 

4. Адміністра-
тивний 

Назвіть основні 
етапи розробки 
управлінських 
рішень 

1. Виявлення та усвідомлення 
проблеми, визначення обмежень та 
критеріїв, визначення та всебічний 
аналіз альтернатив, оцінка 
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керівником 
школи. 

альтернатив, вибір найдоцільнішого 
варіанту розв’язання проблеми. 
2. Обґрунтування проблеми, чітке 
формулювання проблеми, що 
виникла, підбір виконавців, 
розподіл обов’язків, контроль за 
виконанням. 
3. Діагностика проблеми, підбір 
необхідної інформації та критеріїв 
реалізації рішення, розподіл 
відповідальності між виконавцями, 
контроль за виконанням завдання. 

5. Адміністратив-
ний 

Які основні 
вимоги до 
написання 
наказу по школі? 
 

1. Науково-педагогічна 
обґрунтованість; законність; логічна 
послідовність, чіткість; 
конкретність; висока культура 
викладу. 
2. Чітка вказівка змісту роботи, 
виконавців, термін виконання; 
чіткість; завершеність; педагогічна 
обґрунтованість. 
3. Обґрунтованість; відповідність; 
послідовність; вказівка змісту 
роботи; культура викладу. 

 

6. Менеджер-
ський  

Які існують 
стилі 
керівництва 
колективом? 

1. Авторитарний, ліберальний, 
демократичний, потуральницький. 
2. Автократичний, 
потуральницький, ліберальний. 
3. Авторитарний, ліберальний, 
демократичний. 

 

7. Менеджер-
ський  

Хто такий 
„менеджер 
освіти”? 

1. Керівник, який забезпечує 
оптимальне функціонування, 
розвиток закладу. 
2. Професійний керівник освіти, 
який здобув відповідну підготовку. 
3. Людина, що працює на керівній 
посаді. 

 

8. Організацій-
ний 

Назвіть основні 
складові 
організаційної 
культури школи. 

1. Люди, які її складають та 
символи, що існують у закладі. 
2. Поведінка та дії працівників; 
якості, знання, вміння та навички 
всіх учасників навчально-виховного 
процесу. 
3. Базові передбачення, цінності, 
символи. 

 

9. Організацій-
ний 

Що означає 
поняття 
„делегування 

1. Це колегіальне прийняття рішень  
та розподіл обов’язків між 
працівниками. 
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повноважень”? 2. Передача завдань та повноважень 
особі, що бере на себе 
відповідальність за їхнє виконання. 
3. Передача керівником виконання 
певних справ іншим людям. 

10. Соціально-
психологічний 

Назвіть основні 
методи 
вирішення 
конфліктів у 
колективі. 

1. Прохання, бесіда, переконання 
або силове вирішення конфлікту. 
2. Пояснення вимог до роботи та 
неправомірних дій конфліктуючих 
та ін. засоби виховного впливу. 
3. Вирішення конфлікту за вироком 
– рішення комісії, наказ керівника 
закладу, рішення суду. 

 

11. Соціально-
психологічний 

Хто такий 
„неформальний 
лідер”? 

1. Той, хто керує колективом, веде 
за собою. 
2. Керівник закладу, який вдало 
організовує роботу колективу. 
3. Той, хто веде за собою, кому 
довіряють. 

 

12. Інформаційний Назвіть пристрій, 
за допомогою 
якого каналами 
телефонної 
мережі 
здійснюється 
зв’язок з іншими 
комп’ютерами. 

1. Сканер. 
2. CD-ROM. 
3. Модем. 
 

 
 
 
 

13. Інформаційний Вкажіть 
програмний 
засіб, за 
допомогою якого 
можна 
створювати 
текстові 
документи на 
комп’ютерах. 

1. Windows. 
2. Microsoft Word. 
3. Microsoft Excel. 
 

 
 
 
 

14. Комунікатив-
ний 

Назвіть основні 
привила 
проведення 
бесід. 
 

1. Зустріч співрозмовника, 
проведення зустрічі у атмосфері 
поваги, терпимості до 
співрозмовника, завершення 
зустрічі. 
2. Зустріч співрозмовника, повага та 
увага до нього, вміння слухати та 
контролювати себе під час розмови, 
увага під час прощання. 
3. Толерантність, терпимість, увага 
до потреб людини, вміння надати 
допомогу. 

 



 

 148

15. Економічний Які основні 
джерела 
фінансування 
загальної 
середньої освіти?

1. Батьківські кошти, кошторис 
школи. 
2. Позабюджетні надходження, 
освітні послуги. 
3. Державна дотація, залучення 
позабюджетних коштів. 

 
 
 

16. Економічний Поясніть термін 
„маркетинг” 

 1. Соціальний і управлінський 
процес, за допомогою якого окремі 
особи й групи осіб задовольняють 
свої потреби завдяки створенню 
товарів і споживчих цінностей та 
обміну ними. 
2. Управлінська діяльність керівника 
школи, що забезпечує вивчення 
ринку, потреби громадян, розробку та 
впровадження концепцій надання 
освітніх послуг. 
3. Один із напрямів управління 
закладом в умовах ринкової 
економіки, який забезпечує 
дослідження попиту на освітні 
послуги та вплив на розвиток освітніх 
потреб громадян, формування 
позитивного іміджу закладу, 
розробку та впровадження концепцій 
надання освітніх послуг. 

 

 
Ключ:  
1- 3; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 1; 6 – 3; 7 – 2; 8 – 3; 9 – 2; 10 – 1; 11 – 3; 12 – 3; 

13 – 2; 14 – 2; 15- -3; 16 – 3.  
 
Оцінка відповідей: за правильну відповідь 1 бал, неправильну – 0 балів. 
Після оцінки треба підрахувати загальну суму балів. 
В залежності від загальної суми балів визначаємо відповідний рівень 

управлінської культури респондентів за когнітивно-операційним компонентом: 
високий: якщо набрано від 12 до 16 балів; 
середній: від 6 до 11 балів; 
низький: від 0 до 5 балів. 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК Е 
 

Анкета 
Визначення рівня управлінської культури керівника ЗНЗ 

за особистісним компонентом 
 

№ 
п/п 

Основні види 
управлінської 
культури 

Якості особистості Оцінка в 
балах 

1. Політичний а) національна свідомість; 
б) громадянська позиція; 
в) демократичність; 

 

2. Правовий 
 

а) любов до дітей; 
б) повага та довіра до особистості; 
в) толерантність; 

 

3. Адміністративний 
 

а) вимогливість; 
б) професіоналізм; 
в) охайність; 

 

4. Менеджерський 
 

а) творчість; 
б) єдність слова і діла; 
в) здатність до ризику; 

 

5. Організаційний 
 

а) вимогливість до себе; 
б) організованість; 
в) співпраця; 

 

6. Соціально-
психологічний 
 

а) гуманність; 
б) ввічливість; 
в) тактовність; 

 

7. Інформаційний 
 

а) інтелектуальність; 
б) компетентність; 
в) працелюбність; 

 

8. Комунікативний 
 

а) стриманість; 
б) вміння вислуховувати; 
в) комунікативність. 

 

9. Економічний 
 

а) відповідальність; 
б) чесність; 
в) уважність; 

 

 Разом:  
 
Здійсніть оцінку власного особистісного потенціалу за такими 

параметрами: 3 бали – чітко виражена якість; 2 бали - не повністю виражена 
якість; 1 бал – не притаманна якість. Після оцінки треба підрахувати загальну 
суму балів.  

В результаті можна зробити такі висновки: високий рівень: якщо 
набрано від 55 до 81 бала; середній: від 28 до54 балів; низький: до 27 балів. 
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ДОДАТОК Є 
 

Анкета 
Визначення основних мотивів вибору 

Інструкція. Здійсніть оцінку  управлінської діяльності керівника ЗНЗ, 
обравши один із варіантів: А – так; Б – скоріше так, аніж ні; В – важко 
відповісти; Г – скоріше ні, аніж так; Д – ні. 

 
Варіанти відповідей № 

п/п 
Судження 

А Б В Г Д 
Сума Ранг 

1. Приносить користь нашому 
суспільству 

      

2. Сприяє розвитку та становленню 
особистості  

     

 

 

3. Дозволяє бути завжди у колективі, 
брати участь у його діяльності 

      

4. Сприяє розвитку духовних 
здібностей 

     

 

 

5. Дозволяє відчути радість від праці       
6. Сприяє усвідомленню краси праці      

 
 

7. Дозволяє використовувати власні 
здібності 

      

8. Дозволяє постійно 
самовдосконалюватися 

     

 

 

9. Дає широкі можливості для 
творчості 

      

10.  Дає змогу йти на ризик заради 
успіху 

     

 

 

11. Добре оплачується       
12. Забезпечує стабільне майбутнє      

 
 

13. Має високий престиж серед друзів, 
знайомих (інших людей) 

      

14. Забезпечує швидке підвищення 
кваліфікації та професійне 
зростання 

     

 

 

 
Обробка результатів. Підрахуйте суму балів по кожній групі мотивів. 

Щоб визначити, які мотиви є головними у вашій діяльності, необхідно 
здійснити ранжування. 

Ключ. Запропоновані судження про управлінську діяльність виражають 7 
груп мотивів: 1) соціальні (судження 1 і 2); 2) моральні (судження 3 і 4); 3) 
естетичні (судження 5 і 6); 4) пізнавальні (судження 7 і 8); 5) творчі (судження 9 
і 10); 6) матеріальні (судження 11 і 12); 7) престижні (судження 13 і 14). 
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ДОДАТОК Ж 
 

Методика „Ціннісні орієнтації” М.Рокича 
 

№ 
п/п 

Цінності  Ранг 

1. Активне, діяльне життя.  
2. Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, 

досягнутий життєвим досвідом). 
 

3. Здоров’я (фізичне та психічне).   
4. Цікава робота.  
5. Краса природи та мистецтва.  
6. Кохання (духовна та фізична близькість із коханою людиною).  
7. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів). 
 

8. Наявність хороших і вірних друзів.  
9. Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі). 
 

10. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, 
загальної культури, інтелектуальний розвиток). 

 

11. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 
можливостей, сил і здібностей). 

 

12. Розвиток (робота над собою, постійний фізичний та духовний 
саморозвиток). 

 

13. Розваги (приємне проведення часу, відсутність обов’язків).  
14. Свобода (самостійність, незалежність у судженнях, вчинках).  
15. Щасливе сімейне життя.  
16. Щастя інших (благополуччя, розвиток та вдосконалення інших 

людей, всього народу, людства в цілому). 
 

17. Творчість (можливість творчої діяльності).  
18. Впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч, сумнівів). 
 

19. Насолоди (життя повне насолод, розваг, приємного проведення 
часу). 

 

 
ІНСТРУКЦІЯ: „Розташуйте запропоновані цінності у порядку значимості 

для Вас як принципів, якими Ви керуєтеся у Вашому житті”. 
Використайте наступний приклад: головне у моєму житті 1 і 2, якщо, 

звичайно, будуть 3 і 4. 5 і 6 прикрашають моє життя, і, звичайно, дуже важливо 
7, хоча не саме головне. Що стосується 8-12, то це було б дуже бажано, але не 
всім вдається. 13-17 може навіть не бути у моєму житті. Але в чому я 
абсолютно впевнений, так це в тому, що люди, які живуть заради 18, 19 нічого 
не варті. 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК З 
 

Анкета 
Визначення рівня управлінської культури керівника ЗНЗ за мотиваційно-

ціннісним компонентом 
 

Шановний колего! 
З метою вивчення ефективності розвитку управлінської культури 

керівників ЗНЗ в інституті післядипломної педагогічної освіти, просимо Вас 
відповісти на запитання таким чином: навпроти кожного мотиву поставити 
оцінку 1,2,3: 3 бали – потрібна характеристика; 2 бали – не дуже потрібна 
характеристика; 1 бал – не потрібна характеристика. 

 
№ 
п/п 

Види культури Мотиви та цінності оцінка 

1. Політичний а) можливість представляти школу на різних 
рівнях;  
б) налагоджувати партнерські стосунки у 
колективі; 
в) приносити користь нашому суспільству; 

 

2. Правовий а) контроль за виконанням трудового 
законодавства; 
б) створювати умови для забезпечення 
взаємоповаги вчителів і учнів школи; 
в) сприяти становленню національної 
свідомості учасників навчально-виховного 
процесу; 

 

3. Адміністративни
й 

а) здійснювати ефективний прийом 
відвідувачів; 
б) приймати самостійні рішення, що 
стосуються роботи школи; 
в) оцінювати роботу кадрів у процесі контролю 
за їх діяльністю; 

 

4. Менеджерський а) сприяти підвищенню кваліфікації 
педпрацівників; 
б) здійснювати підбір та розподіл кадрів; 
в) забезпечувати управління навчально-
виховним процесом в ЗНЗ; 

 

5. Організаційний а) володіти методами впливу на працівників; 
б) формувати та розвивати організаційну 
культуру школи; 
в) раціонально організовувати та проводити 
управлінські заходи (наради, засідання, збори); 

 

6. Соціально-
психологічний 

а) формувати позитивний імідж школи; 
б) створювати сприятливий соціально-
психологічний клімат у педагогічному 
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колективі; 
в) врегулювати різні типи конфліктів у 
колективі; 

7. Інформаційний а) створювати ефективну інформаційну 
систему школи; 
б) застосовувати соціально-психологічні 
методи дослідження для збору інформації та 
методів математичної статистики; 
в) використовувати ЕОМ в управлінні школою; 
доступ до мережі Інтернет;  

 

8. Комунікативний а) налагоджувати оптимальні стосунки у 
колективі; 
б) необхідність володіти собою у будь-яких 
управлінських ситуаціях; 
в) використовувати власні здібності; постійно 
самовдосконалюватися; 

 

9. Економічний а) здійснювати фандрайзинг; 
б) контролювати фінансово-господарську 
діяльність школи; 
в) підтримувати та зміцнювати матеріально-
технічну базу школи. 

 

 Разом  
 
Після оцінки треба підрахувати загальну суму балів. 
В результаті можна зробити такі висновки: 
Високий рівень: якщо набрано від 55 до 81 бала; 
Середній: від 28 до54 балів; 
Низький: до 27 балів. 

 
Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК І 
 

Вхідне діагностування 
 

Шановні керівники ЗНЗ! 
З метою покращення змісту навчального плану підвищення кваліфікації з 

урахуванням вимог щодо підвищення рівня сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ в ІППО, просимо відповісти на запитання: 

1. Вкажіть, в яких теоретичних проблемах управління ЗНЗ потребуєте 
покращення знань:  

1) державно-громадське управління (політична культура); 
2) правові аспекти управління ЗНЗ (правова); 
3) документаційне забезпечення роботи ЗНЗ ( адміністративна); 
4) інноваційний менеджмент (менеджерська); 
5) організаційна та управлінська культура в системі освіти (організаційна); 
6) психологічне забезпечення управлінської діяльності керівника ЗНЗ 

(соціально-психологічна); 
7) комп’ютерне забезпечення освітнього процесу (інформаційна); 
8) маркетинг в освіті (економічна); 
9) комунікації у менеджменті (комунікативна). 
2. Які практичні вміння з управлінської діяльності викликають у вас 

утруднення: 
1) застосування основних форм адміністративного і громадського керівництва 

ЗНЗ (політична культура); 
2) аналіз, дотримання та контроль за виконанням трудового законодавства та 

інших нормативно-правових документів у ЗНЗ (правова); 
3) підготовка документів за результатами вивчення стану роботи кадрів 

(адміністративна); 
4) забезпечення умов для професійного зростання та підвищення кваліфікації 

вчителів (менеджерська); 
5) розвиток організаційної культури закладу та власної управлінської культури 

(організаційна); 
6) підтримка сприятливого мікроклімату в колективі (соціально-психологічна); 
7) організація системи інформаційного забезпечення ЗНЗ (інформаційна); 
8) ведення фінансово-господарської діяльності ЗНЗ (економічна); 
9) ведення переговорів та прийому відвідувачів (комунікативна). 
3.  Яким формам роботи на курсах підвищення кваліфікації надаєте перевагу: 
а) колективним; б) груповим; в) індивідуальним. 
4. З яким досвідом управлінської діяльності Ви хотіли б познайомитися під 

час курсової підготовки? 
5. Досвідом з якої проблеми щодо управління ЗНЗ можете поділитися з 

колегами? 
6. Дайте оцінку (від 1 до 5) Вашої зацікавленості у проходженні курсової 

підготовки в ІППО. 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК К 
 

Погоджено:       Затверджено: 
Проректор з наукової роботи     Ректор ПОІППО 

_______________Клепко С.Ф.   _____________Матвієнко П.І. 
 
 

План і програма спецкурсу  
„Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього 

навчального закладу”  
 
 

Розроблено       Обговорено і затверджено 
викладачем кафедри     на засіданні кафедри 
менеджменту освіти     менеджменту освіти 
ПОІППО       Протокол № 1 від 8 січня 2004 р. 
Королюк С.В.      Завідувач кафедри  
         ____________Охріменко І.В. 

 
 

План і програма спецкурсу  
„Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього 

навчального закладу”  
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
У наш час зріс інтерес до проблем післядипломної освіти, оскільки 

професійна майстерність вчителя та керівника школи забезпечать якісний 
результат навчально-виховного процесу, а отже – виховання 
конкурентоспроможної особистості учня, здатного навчатися та працювати у 
сучасних умовах. 

Розвиток сучасної освіти, заснований на основі Законів України „Про 
освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку 
освіти, Концепцій 12-річного та профільного навчання учнів та інших правових 
і нормативних документів, ставить нові вимоги до особистості й професійної 
діяльності керівника, його культури та культури керівництва школою. 

Сьогоднішній керівник загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) 
повинен володіти високим рівнем професійної компетентності, вмотивованістю 
до управлінської діяльності; йому мають бути притаманні такі риси, як 
толерантність, людяність, довіра та повага до людини, тобто високий рівень 
особистої та професійної культури. 

Треба зазначити, що ефективність роботи закладу, як і кожного 
працівника, залежить від управлінської культури керівника цього закладу, його 
знань, вмінь та навичок, рівня особистої культури, мотивів та цінностей 
управлінської діяльності. 
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Тому виникає потреба розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ з 
урахуванням наукових досягнень педагогіки, психології, філософії, соціального 
управління, вітчизняного і світового досвіду в процесі підвищення кваліфікації 
на засадах андрагогіки, демократизації та гуманізації, індивідуального підходу 
в умовах безперервної освіти. 

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є впровадження спецкурсу 
„Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального 
закладу”. 

Запропонована програма спецкурсу розрахована на організацію 
відповідної діяльності на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів 
(директорів та заступників директорів ЗНЗ) у закладах післядипломної 
педагогічної освіти. 

Основною метою програми є: ознайомлення слухачів курсів підвищення 
кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти із питаннями 
змісту управлінської культури, її складовими та шляхами розвитку; 
стимулювання потреби розвитку власної управлінської культури керівниками 
шкіл; вдосконалення необхідних для управлінської діяльності вмінь та навичок 
з метою забезпечення ефективності роботи закладу. 

Провідними завданнями пропонованої програми є: 
•  розвиток професійної компетентності керівників ЗНЗ; 
•  розкриття сутності сучасних підходів до проблеми розвитку 

управлінської культури керівника ЗНЗ; 
•  обґрунтування провідних напрямів управлінської діяльності, 

спрямованої на демократизацію та гуманізацію управління, створення 
оптимальних умов для творчого розвитку кожної особистості; 

•  задоволення потреб та інтересів керівників у постійному підвищенні 
кваліфікації; 

•  стимулювання прагнення керівників–слухачів курсів ПК до 
самовдосконалення та саморозвитку, самореалізації в процесі управлінської 
діяльності. 

Курс розрахований на 8 годин, 2 із яких відводяться на лекційні заняття, 6 
– на практично-семінарські заняття із застосуванням інтерактивних форм та 
методів роботи з метою розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ. 

При розробці спецкурсу „Розвиток управлінської культури керівника 
ЗНЗ” були враховані наступні принципи: науковість; системність; 
систематичність і послідовність; доступність; актуальність; зв’язок теорії і 
практики; принцип усвідомлення; поєднання навчання та самоосвіти, 
використання різних форм організації навчання, створення необхідних умов 
для творчого розвитку особистості тощо. 

Пропонований спецкурс доцільно проводити на курсах підвищення 
кваліфікації керівників ЗНЗ в процесі вивчення модулю „Освітній менеджмент 
та самоменеджмент керівника ЗНЗ”. Крім того, програма може реалізовуватись 
на обласних та районних семінарах-практикумах, постійно діючих семінарах на 
базі районних (міських) відділів освіти для директорів та заступників 
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директорів ЗНЗ. Це дозволить слухачам цілеспрямовано адаптувати отримані 
знання, вміння та навички до розуміння ролі управлінської культури в 
професійній діяльності керівника ЗНЗ, підвищити ефективність власної роботи 
та роботи закладу в цілому. 

Зміст тем спецкурсу розкривається шляхом використання викладачем 
сучасних інтерактивних форм організації навчального процесу і методів 
викладання (ділові та рольові ігри, робота у мікрогрупах, дискусії, співдоповіді, 
„мозковий штурм” тощо). Викладання теоретичного матеріалу повинно 
поєднуватися із практичним для забезпечення активної діяльності слухачів 
курсів на заняттях та під час індивідуальної роботи. У ході занять одним із 
основних принципів має бути заохочення слухачів до роздумів, дискусій, 
запитань, тобто активного включення у роботу над проблемою. 

Наприкінці кожного заняття (лекційного чи практичного) пропонується 
список рекомендованої літератури, необхідної для опрацювання, у тому числі 
автора розробленого спецкурсу. Також подано перелік запитань для 
самоаналізу та запитань до заліку, які допоможуть здійснити перевірку та 
самоперевірку засвоєння курсу. 

Програма розрахована на викладачів та методистів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, працівників районних (міських) 
методичних кабінетів, інспекторів відділів освіти, керівників ЗНЗ. 

 
НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Кількість годин, в тому числі: № 
п/п 

Назви тем 
Лекції Сем.  Практ.  Всього 

1. Управлінська культура: 
сутність та ознаки 

2 - - 2 

2. Основні шляхи розвитку 
управлінської культури 
керівника ЗНЗ  

 - 2 2 

3. Формування оптимального 
стилю керівництва ЗНЗ 

- 2 - 2 

4. Мистецтво та техніка ділового 
спілкування менеджерів 
освіти 

- - 2 2 

 Усього: 2 2 4 8 
 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 
Тема 1. Управлінська культура: сутність та ознаки (лекція) 
Поняття культури: аксіологічний, діяльнісний та особистісний підходи. 

Види культури: політичний, правовий, адміністративний, менеджерський, 
організаційний, інформаційний, соціально-психологічний, комунікативний, 
економічний. 

Функції культури: людиноформуюча, передачі соціального досвіду 
(наступності), ціннісно-орієнтаційна, технологічна, комунікативна, 
пізнавально-перетворювальна тощо. 
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Основні складові професійної культури: системний світогляд і модельне 
мислення; праксеологічна, рефлексивна і інформаційна озброєність; 
компетентність спілкування і управління; конкретно-предметні знання 
(І.А.Зязюн, Г.М.Сагач). 

Педагогічна культура як одна із складових професійної культури 
керівника школи: професіоналізм педагога та рівень його загальної культури. 

Управлінська культура керівника, її роль у здійсненні ефективного 
управління ЗНЗ. 

Основні елементи управлінської культури керівника ЗНЗ: рівень 
особистої культури; якості, необхідні сучасному керівникові; система знань, 
вмінь та навичок, необхідних для управління школою; мотиви та цінності 
управлінської діяльності. 

Тема 2. Основні шляхи розвитку управлінської культури керівника 
загальноосвітнього навчального закладу (практичне заняття) 

Основні шляхи розвитку управлінської культури: спеціальна освіта, курси 
підвищення кваліфікації, обмін досвідом, самоосвіта тощо. 

Основні форми та методи розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
в процесі підвищення кваліфікації: лекційні, семінарські та практичні заняття; 
круглі столи з обміну досвідом; ділові та рольові ігри, тренінги; дискусії, 
дебати; самостійна робота з методичною літературою тощо.  

Технологія розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ. 
Тема 3. Формування оптимального стилю керівництва 

загальноосвітнім навчальним закладом (семінар) 
Питання для обговорення: 

1. Поняття про стиль керівництва: стиль керівництва, стиль діяльності, 
стиль управління. 

2. Характеристика різних стилів керівництва: структурні елементи стилю 
керівництва; класифікація К.Левіна (авторитарний, демократичний, 
ліберальний). 

3. Фактори, що впливають на стиль керівництва: об’єктивні та 
суб’єктивні. 

4. Вибір стилю керівництва в залежності від рівня сформованості 
колективу та закладу: визначення рівня розвитку колективу; визначення рівня 
розвитку закладу; вивчення індивідуальних особливостей працівників. 

5. Свідоме формування власного стилю керівництва: мотивація; 
діагностування; постановка мети щодо розвитку; формування стратегічного 
мислення. 

6. Ознаки індивідуального стилю керівництва. 
7. Програма вивчення стилю керівництва керівника ЗНЗ: загальна 

характеристика умов роботи керівника; аналіз  особливостей стилю згідно 
основних ознак; визначення стильових рис керівника за змістовними 
компонентами його праці. 

8. Шляхи оптимізації стилю керівництва. 
Тема 4. Мистецтво та техніка ділового спілкування менеджерів 

освіти (практичне заняття) 
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Проблемні запитання: 
1. Управлінська комунікація, її роль: спілкування як важливий елемент 

людського існування; роль спілкування в діяльності керівника ЗНЗ; типи 
управлінської комунікації.  

2. Вербальна та невербальна комунікація: засоби вербальної комунікації 
(мовлення); засоби невербальної комунікації (зовнішній вигляд, пантоміміка, 
міміка, контакт очей, міжособистісний простір). 

3. Перешкоди, що виникають у спілкуванні: вади та бар’єри спілкування, 
шляхи їх усунення.  

4. Типи малоефективних моделей спілкування. 
5. Мистецтво та техніка ділового спілкування: проведення бесід; 

спілкування керівника з учасниками навчально-виховного процесу (учителями, 
дітьми, батьками); дотримання етичних норм у спілкуванні. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 

До теми „Управлінська культура: сутність та ознаки” 
Поясніть сутність поняття „управлінська культура керівника 

загальноосвітнього навчального закладу”. 
Назвіть  якості, необхідні сучасному керівникові ЗНЗ. 
Мотиваційна сфера керівника. 
Погляд на проблему: професійна компетентність керівника ЗНЗ.  
Роль особистої культури керівника у керівництві загальноосвітнім 

навчальним закладом. 
До теми „Основні шляхи розвитку управлінської культури 

керівника загальноосвітнього навчального закладу” 
Визначте основні шляхи розвитку управлінської культури. 
Роль різноманітних засобів, форм та методів роботи у процесі розвитку 

управлінської культури. 
Назвіть основні умови підвищення власного рівня управлінської 

культури. 
Як покращити управлінську культуру керівника ЗНЗ: погляд підлеглих. 
До теми „Формування оптимального стилю керівництва ЗНЗ” 
Формування оптимального стилю керівництва у сучасних умовах 

реформування освіти. 
Довести взаємозалежність між авторитетом керівника та стилем його 

керівництва.  
Назвіть основні ознаки індивідуального стилю керівництва. 
Лібералізм: пристосування, підлабузництво чи необхідність? 
До теми „Мистецтво та техніка ділового спілкування менеджерів 

освіти” 
Необхідні якості, мотиви та цінності в управлінській діяльності керівника 

сучасного ЗНЗ.  
Визначте основні правила проведення ділових бесід та переговорів. 
Виявіть взаємозв’язок між зовнішнім виглядом, поведінкою й манерами 

людини та її успішною діяльністю. 
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Назвіть основні критерії спілкування через візитки та розмов по 
телефону. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ  

1. Яких практичних умінь Ви набули у ході роботи? 
2. Що виявилося для Вас принципово новим у змісті занять? 
3. Чи зумієте скористатися набутими знаннями на практиці? 
4. Що змінилося у Вашому творчому потенціалі? 
5. Які враження справила на Вас робота під час засвоєння пропонованого 

спецкурсу?  
6. Що для Вас виявилося складним у засвоєнні? Чому? 
7. Ваші пропозиції щодо змісту курсу, характеру практичних занять. 

 
ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Порівняйте поняття „управлінська культура” та „культура 
управління”. 

2. Дайте характеристику основним складовим управлінської культури. 
3. Оцініть наявність сприятливих умов для розвитку власного рівня 

управлінської культури. 
4. Охарактеризуйте притаманний вам стиль керівництва. 
5. Які фактори впливають на формування стилю керівництва? 
6. Назвіть основні шляхи оптимізації стилю керівництва сучасного 

керівника ЗНЗ. 
7. Проаналізуйте основні засоби вербального та невербального 

спілкування. 
8. Поясніть причини виникнення перешкод у спілкуванні. 
9. Назвіть основні правила дотримання управлінської етики 

керівником ЗНЗ. 
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ДОДАТОК Л 
 

Анкета 
„Стиль керівництва та спілкування керівників ЗНЗ” 

(для вчителів та керівників ЗНЗ) 
 

Інструкція. Здійсніть оцінку (самооцінку) виконання керівником 
управлінської діяльності таким чином: виберіть варіант відповіді та впишіть 
його навпроти твердження. 

  
Варіанти відповідей Основні ознаки стилю 

керівництва 
Спосіб виконання керівником 

А Б В 
1. Як здійснюється у 
вашій школі 
планування, розробка та 
прийняття 
управлінських рішень 

а) одноосібно; 
б) радиться з підлеглими; 
в) очікує вказівок від керівництва або 
рішення наради; 

   

2. Як в ній 
організовується 
виконання рішень 

а) жорстко регламентує діяльність 
підлеглих; 
б) допускає самоконтроль підлеглих; 
в) все пускає на самоплив; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. Як використовується 
мотивація працюючих 

а) не зважає на заохочення; 
б) заохочує підлеглих; 
в) чекає мотивованості від них; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Як здійснює контроль 
діяльності працюючих 

а) постійно і жорстко; 
б) послаблений контроль результату; 
в) від випадку до випадку; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. Спосіб доведення 
рішення до виконавців 

а) наказує, командує; 
б) пропонує, просить; 
в) просить, випрошує; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6. Розподіл 
відповідальності 

а) бере на себе або перекладає на 
підлеглих; 
б) у відповідності з переданими 
повноважен-нями; 
в) знімає з себе будь-яку 
відповідальність; 

   

7. Ставлення до 
ініціативи  

а) подавляє повністю; 
б) заохочує, використовує в інтересах 
справи; 
в) віддає в руки підлеглих; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Ставлення до підбору 
кадрів 

а) боїться кваліфікованих працівників; 
б) підбирає висококваліфікованих 
працівників; 
в) не займається підбором кадрів; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9. Делегування 
повноважень 

а) не делегує повноваження; 
б) регулярно делегує, довіряє підлеглим; 
в) перекладає на підлеглих усі свої 
повноваження; 
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10. Забезпечення 
гласності 

а) не допускає; 
б) забезпечує; 
в) забезпечують підлеглі; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

11. Надання інформації 
підлеглим 

а) приховує; 
б) інформує; 
в) робить доступною для всіх; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

12. Ставлення до 
недоліків інших 

а) категорично негативне; 
б) підтримка прагнення до їх усунення; 
в) байдужість; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

13. Ставлення до 
власних недоліків 
(знань) 

а) вважає, що все знає, все вміє; 
б) постійно підвищує свою кваліфікацію; 
в) поновлює свої знання час від часу; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

14. Реакція на критику а) не допускає критики; 
б) допускає і враховує; 
в) сприймає, як належне; 

 
 

 
 

 
 

15. Стиль спілкування а) тримає дистанцію; 
б) дружньо налаштований; 
в) спілкується лише з ініціативними 
підлеглими; 

   

16. Стосунки з 
підлеглими 

а) офіційні, залежать від настрою; 
б) врівноважена манера поведінки, 
постійний самоконтроль; 
в) м’які, спокійні; 

   

17. Ставлення до 
дисципліни 

а) жорстке; 
б) диференційований підхід до людей; 
в) формальне; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

18. Методи впливу на 
підлеглих 

а) наказ, розпорядження, вказівка; 
б) особистий приклад, переконання, 
пропозиція, порада; 
в) прохання; 

   

19. Застосування 
заохочень і покарань 

а) покарання – основний метод; заохочує 
лише обраних; 
б) рівнозначно використовує різні види 
стимулів; 
в) неправильно застосовує. 

   

РАЗОМ:    
 
Обробка анкети: В результаті анкетування підраховується кількість 

відповідей по кожному із варіантів, де А – ознака авторитарного стилю 
керівництва; Б –демократичного; В –ліберального. 

Далі підраховується середнє арифметичне за кожним із стилів 
керівництва і визначається, який з них переважає в управлінській діяльності 
керівника ЗНЗ. 

Якщо один із стилів має більше 9 відповідей, то він є пріоритетним. 
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ДОДАТОК М 
 

Вихідне діагностування 
 

З метою вивчення ефективності розвитку управлінської культури 
керівників ЗНЗ в інституті післядипломної педагогічної освіти, просимо 
відповісти на запитання: 

 
1. Визначте результативність проходження курсової підготовки в 

інституті ППО (від 1 до 5). 
2. Визначте рівень отриманих знань і вмінь на курсах підвищення 

кваліфікації (від 1 до 5): 
1) державно-громадське управління (політична культура); 
2) правові аспекти управління ЗНЗ (правова); 
3) документаційне забезпечення роботи ЗНЗ ( адміністративна); 
4) інноваційний менеджмент (менеджерська); 
5) організаційна та управлінська культура в системі освіти 

(організаційна); 
6) психологічне забезпечення управлінської діяльності керівника ЗНЗ 

(соціально-психологічна); 
7) комп’ютерне забезпечення освітнього процесу (інформаційна); 
8) маркетинг в освіті (економічна); 
9) комунікації у менеджменті (комунікативна). 
3. Яка ідея стосовно поліпшення діяльності ЗНЗ у Вас з’явилася 

внаслідок курсової підготовки? 
4. Чи продовжите у міжкурсовий період роботу з розвитку управлінської 

культури: а) так; б) ні; в) частково. 
5. Визначте необхідність впровадження у навчальний план курсів 

підвищення кваліфікації спецкурсу „Управлінська культура керівника ЗНЗ”: а) 
так; б) ні; в) частково. 

6. Чи вважаєте, що впровадження атестації керівників ЗНЗ за рівнями 
управлінської культури буде сприяти мотивації керівників до ефективної 
управлінської діяльності: а) так; б) ні; в) частково. 

7. Яким чином Ви збираєтеся працювати над власними недоліками і 
прагнути до професійного зростання? 

 
Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК Н 
 

Індивідуальна програма 
розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
у міжкурсовий період підвищення кваліфікації 

 
_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
_____________________________________________________________ 

(посада, стаж керівної роботи) 
_____________________________________________________________ 

( місце роботи) 
 

Показники розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ за компонентами: 

Результати 
тестування 

Когнітивно-
операційний  

Особистісний  Мотиваційно-
ціннісний  

Загальний 
рівень 

показника 
 

Попередні     
Завершальні     
Приріст     

 
 
 
 

Рекомендації керівнику ЗНЗ з 
подальшого розвитку управлінської 
культури 

Рекомендована література для 
самостійного опрацювання з теорії 
управління соціальними системами 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
 
 

АПН – Академія педагогічних наук; 
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад; 
ІППО – інститут післядипломної педагогічної освіти; 
ОІППО – обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 
ПОІППО – Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти; 
ПК – підвищення кваліфікації; 
ПДС – постійно діючий семінар; 
РМК – районний методичний кабінет; 
СДГ – спеціальна дослідницька група; 
УК – управлінська культура; 
ЦІППО – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. 
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