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його діяльність має конкурентні переваги. Створювати й утримувати 

конкурентні переваги покликане стратегічне управління. 

Подальші наукові розвідки доцільно проводити з проблем формування 

готовності керівника до стратегічного управління розвитком.  
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PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT MANAGEMENT AS 

A REQUIREMENT OF MODERNITY 

Tkachenko О. M. 

The article analyzes the source base on the problem of strategic 

management and on this basis defined the concepts of «development» and 

«management of the development of educational institutions»; requirements have 

been clarified and a system of actions for strategic management of the 

development of a preschool education institution is outlined.  
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УДК 005.3 

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА ДО 

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

Трубчанінов М. А. 

У статті обґрунтовано актуальність і важливість формування 

готовності керівника закладу освіти до професійного самовдосконалення, 

визначено сутність та основні структурні компоненти готовності до 

професійного самовдосконалення.  

Ключові слова: готовність керівника, заклад освіти, самоосвіта, 

самовиховання, самонавчання, саморозвиток, самовдосконалення. 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлена 

сучасними гуманістичними пріоритетами педагогічної освіти, що вимагають 

самоактивності керівника закладу освіти (ЗО) в досягненні вершин 

управлінської та педагогічної майстерності, творчості, професіоналізму, 

формуванні готовності керівників до професійного самовдосконалення як 

пролонгованої мети системи науково-методичної роботи в ЗО. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що в наукових 

дослідженнях підкреслено діалектичну єдність особистісного та 

професійного аспектів самовдосконалення (І. Донцов, В. Лозова, 
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В. Тертична, Т. Шестакова та інші), обґрунтовано зв’язок самовдосконалення 

з творчістю, суб’єктністю, самореалізацією людини (Б. Ананьєв, М. Бердяєв, 

В. Губін, О. Леонтьєв, А. Маслоу, В. Соловйов, С. Франк, Е. Фром та інші), 

висвітлено проблему особистісного та професійного розвитку керівника ЗО 

(О. Гречаник, В. Григораш, Н. Гузій, Ю. Кулюткін, О. Мармаза, Л. Мітіна, 

С. Сисоєва, Т. Хлєбнікова та інші). Проте існують певні суперечності, що 

супроводжують керівника закладу освіти в його управлінській діяльності та 

професійному самовдосконаленні, насамперед, між потребою керівників ЗО 

в самовдосконаленні та відсутністю в них знань щодо особистісно-

професійного зростання, методів, шляхів і форм самовдосконалення. 

Мету статті вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні змісту та 

структури готовності керівника ЗО до професійного самовдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Готовність керівника ЗО до 

професійного самовдосконалення сучасні дослідники вивчають у контексті 

загальної теорії готовності як видове явище до родового «готовність до 

діяльності», що розуміють як установку (Д. Узнадзе та інші), стан перед 

стартом спортивних виступів (В. Алаторцев та інші), стан мобілізації всіх 

психофізичних систем людини, що забезпечують ефективне виконання 

певних дій, мобілізація сил на подолання перешкоди (Ф. Генов та інші), як 

сукупність здібностей (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн та інші), у т. ч. здібностей 

людини ставити мету, вибирати способи її досягнення, здійснювати 

самоконтроль, будувати плани і програми (Ю. Кулюткін, Г. Сухобська та 

інші), синтез властивостей особистості (В. Крутецький, С. Либік та інші), 

інтегрована якість особистості (О. Гречаник, К. Платонов та інші), складне 

особистісне утворення (Ю. Гільбух, Л. Кондрашова та інші).  

Загалом у розумінні готовності до діяльності можна простежити два 

підходи: функціональний, де вона розглядається як стан психологічної 

функції, який зумовлює якісне виконання певної активності, та особистісний, 

де готовність виступає цілісним особистісним утворенням, що інтегрує 

сукупність внутрішніх суб’єктивних чинників окремої діяльності та 

досліджується переважно в контексті професійної підготовки до неї. 

Представники функціонального підходу (О. Ковальов, Є. Кузьмін, 

С. Рубінштейн, Д. Узнадзе та інші), аналізуючи готовність до діяльності як 

певний психологічний стан, найчастіше пов’язують готовність із феноменом 

«установки», яка визначається як готовність до активності в певному 

напрямку, що виникає на основі взаємодії потреб і середовища та впливає на 

людину в певний момент, як стан психічної готовності, що виникає на основі 

попереднього досвіду і має спрямований вплив на реакції індивіда стосовно 

усіх об’єктів чи ситуацій, з якими він пов’язаний, як готовність до певної 

форми реагування, яка формується під впливом певних зовнішніх і 

внутрішніх умов та усвідомленого чи неусвідомленого сприйняття 

інформації. 

Науковцями виявлено, що така тимчасова готовність може бути 

звичайною – коли людина виконує звичайну для себе роботу, підвищеною – 

перед виконанням нової творчої роботи та за умови деякого стимулювання 
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або гарного фізичного самопочуття, зниженою – що обумовлюється дією 

сильних безконтрольних емоцій та призводить до зниження уваги, 

помилковості дій та ін. Аналіз динаміки протікання цього своєрідного 

дієвого стану особистості свідчить, що готовність виникає з моменту 

визначення мети на основі усвідомлюваних потреб і мотивів, розвивається у 

зв’язку із виробленням особистістю плану, установок, загальних моделей 

майбутніх дій і надалі втілюється в предметних діях, які відповідають чітко 

визначеним засобам і способам діяльності.  

Представники особистісного підходу до розуміння готовності 

(О. Бєлих, М. Дьяченко, І. Зимня, Л. Кандибович, В. Крутецький, В. Моляко, 

С. Ніколаєнко, В. Сластьонін та інші) розглядають її як складне особистісне 

утворення, що являє собою багатопланову і багаторівневу структуру якостей, 

властивостей, станів, які в своїй сукупності дозволяють суб’єкту успішно 

виконувати діяльність.  

Дослідники підкреслюють інтегративний характер цього особистісного 

утворення. Так, розкривають зміст готовності до діяльності як інтегрального 

особистісного утворення, що поєднує в собі знання, уміння і навички, 

особистісні якості, адекватні вимогам, змісту та умовам діяльності; 

визначають готовність до діяльності як інтегроване системою властивостей і 

відносин особистісне утворення, що характеризує її вибіркову активність у 

процесі підготовки та включення до діяльності. К. Платонов розглядає 

готовність як інтегральну якість особистості, що обумовлюється, в першу 

чергу, знаннями, уміннями, навичками, Л. Кондрашова – як поєднання 

психічних особливостей і моральних якостей особистості, В. Сластьонін – як 

сукупність якостей особистості, що забезпечують успішне виконання певних 

функцій.  

Як особистісне новоутворення готовність до діяльності 

характеризується цілісністю, що передбачає поєднання різних сфер 

особистості в даному інтегративному утворенні, стійкістю, що обумовлює 

незалежність від перешкод у прояві певної готовності, та розвинутістю, що є 

наслідком цілеспрямованих формувальних впливів на її розвиток. Останнє 

характеризує готовність як педагогічно кероване явище та нерідко 

призводить до розуміння готовності до професійної діяльності як сплаву 

власне психологічної готовності, яка являє собою сукупність особистісних 

передумов ефективного виконання професійної діяльності, та 

підготовленості, яка передбачає наявність у майбутнього спеціаліста певного 

об’єму професійно важливих знань, умінь та навичок, розвинутих внаслідок 

цілеспрямованого формувального впливу на нього. 

На інтеграції обох підходів формується комплексне бачення феномена 

готовності як якісного показника саморегуляції особистості на різних рівнях 

проходження процесів (фізіологічному, психологічному, соціальному та ін.), 

залежно від чого розрізняють такі види (підсистеми) готовності до 

діяльності, як ситуативна (тимчасова) та тривала (довгочасна, довготривала).    

Ми погоджуємося з визначенням Т. Шестакової, що готовність до 

професійного самовдосконалення – це складний особистісно-діяльнісний 
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феномен, що являє собою стійке особистісне утворення та поєднує цілий 

комплекс особистісних детермінант професійного самовдосконалення 

керівника ЗО, виступає важливою передумовою діяльності, що забезпечує 

реальне здійснення і високу ефективність професійного самовдосконалення 

на всіх його етапах. Розвинуту готовність керівника ЗО до професійного 

самовдосконалення можна розглядати як наслідок цілеспрямованих 

формувальних впливів на його становлення як суб’єкта особистісного та 

професійного зростання. 

Слід також зауважити, що для управлінців, особливо освітньої сфери, 

готовність до самовдосконалення набуває особливого значення ще й тому, 

що керівник може забезпечити прогресивний розвиток підлеглих – учителів, 

вихователів, учнів, іншої особистості – лише за умови, якщо він сам здатен 

позитивно впливати на власний особистісний і професійний розвиток.  

Розуміння готовності до професійно-педагогічного самовдосконалення 

як комплексного поєднання цілої низки особистісних рис, якостей, знань, 

умінь, здібностей керівника ЗО висвітлює питання виявлення її структури та 

виділення головних компонентів.  

Розуміючи готовність до професійно-педагогічного самовдосконалення 

як складне особистісне утворення, що є комплексним відображенням 

мотиваційної, інтелектуальної та поведінкової сфер особистості керівника ЗО 

та містить сукупність усіх необхідних для професійного самовдосконалення 

особистісних передумов, які забезпечують його вмотивованість і 

цілеспрямованість, осмисленість і цілісність, ефективність і 

результативність, Т. Шестакова представляє її в єдності мотиваційно-

ціннісного, когнітивно-інтелектуального й операційно-діяльнісного 

компонентів [4].  

Мотиваційно-ціннісний компонент є головним спонукальним чинником 

активізації професійного самовдосконалення керівника ЗО та забезпечує 

позитивну спрямованість особистісно-професійних перетворень. Відповідно 

до методологічного положення про визначу роль мотивів (від фр. motif – 

спонукальна причина, привід до дії) у діяльності та про відображеність 

у мотиваційній сфері особистості всіх інших її сфер мотиваційно-ціннісний 

компонент досліджуваної готовності ми розглядаємо як провідний. Його 

головними елементами є мотивація професійно-педагогічного 

самовдосконалення та гуманістична педагогічна спрямованість. 

Мотиви професійного самовдосконалення спонукають діяльність 

керівника ЗО зі самовдосконалення й визначають її спрямованість на 

досягнення певної мети, діючи в ланцюгу: потреба – мотив – мета – дія. 

У переведенні мотивів у мету і завдання самовдосконалення реалізується 

цілеутворювальна функція мотивації. Не менш важливою функцією 

мотивації професійного самовдосконалення є смислоутворювальна, що 

забезпечує утворення особистісного смислу дій із самовдосконалення 

завдяки відображенню у свідомості керівника відношення мотивів до мети 

його професійного самовдосконалення, забезпечує здатність керівника 

надавати особистісний смисл подіям і власній діяльності, відносинам з 
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людьми та ін. Від мотивації залежить міра активності керівника, з якою він 

буде прагнути досягти позитивних результатів власного особистісно-

професійного самовдосконалення. 

Когнітивно-інтелектуальний компонент забезпечує ефективність 

внутрішнього плану дій щодо самовдосконалення та підвищує їх 

осмисленість, цілеспрямованість, варіативність. Його головними елементами 

виступають аутопедагогічна компетентність та розвинута професійно-

педагогічна  свідомість, самосвідомість, мислення керівника ЗО. 

Як складний специфічний вид діяльності самовдосконалення 

безпосередньо залежить від того, наскільки спеціаліст усвідомлює його 

сутність і зміст, специфічні ознаки й особливості реалізації, та потребує 

відповідних знань. Будучи важливим чинником розвитку професіоналізму, 

аутопсихологічна компетентність педагога лежить в основі його здібності до 

самозмін, здатності до рефлексивної саморегуляції та осмислюється 

дослідниками (А. Деркач, Н. Кузьміна, А. Ситніков, Л. Степнова та інші) 

у широкому розумінні як уміння педагога розвивати й використовувати 

власні психічні ресурси, створювати сприятливу для діяльності ситуацію 

шляхом зміни свого внутрішнього стану, набувати, закріплювати, 

контролювати знання, уміння і навички, створювати вольову установку на 

досягнення значущих результатів та у вузькому – як його обізнаність про 

способи професійного самовдосконалення, а також про сильні й слабкі 

сторони власної особистості і діяльності, про те, що і як треба робити 

стосовно самого себе, щоб підвищити якість своєї праці.  

Операційно-діяльнісний компонент є провідним функціонально 

забезпечувальним чинником, що обумовлює високу результативність і 

творчий характер дій щодо самовдосконалення. Його головними елементами 

виступають аутопедагогічна вправність і креативність керівників ЗО. 

Розвинута аутопедагогічна вправність забезпечує високу 

продуктивність виконання дій зі самовдосконалення навіть у змінних і 

несприятливих умовах. Виступаючи формою функціонування теоретичних 

знань у сфері самовдосконалення, аутопедагогічні вміння сприяють їх 

реалізації, а також стають основою для їх перевірки й поповнення, 

структурування й інтеграції, набуття ними практичної корисності й особистої 

значущості. Аутопедагогічні уміння й навички, за умови їх достатньої 

розвинутості й реалізованості, впливають також на підвищення мотивації 

самовдосконалення й посилення віри керівника в себе, у свої сили й 

можливості професійного зростання. Аутопедагогічна креативність 

протистоїть схильності до пристосування як обмеження дій вузькими 

рамками заданого, початково визначеного і характеризується проявом 

надситуативної активності керівника, що обумовлює його вихід за межі 

висхідних цілей і завдань діяльності й насичення її цілями 

самовдосконалення.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, 

готовність керівника ЗО до професійного самовдосконалення розглядаємо як 

цілісне, відносно стійке особистісне утворення, що являє собою сукупність 
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тісно взаємопов’язаних особистісних мотиваційно-ціннісних, когнітивно-

інтелектуальних та операційно-діяльнісних детермінант неперервного 

професійного зростання керівника, які забезпечують оптимальну реалізацію 

його самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації та самоменеджменту. 

Подальшими перспективами дослідження є визначення технології 

управлінської діяльності з розвитку готовності керівників ЗО до 

професійного самовдосконалення в системі науково-методичної роботи ЗО. 
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for professional self-improvement. 
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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

Тума Л. П. 

У статті на засадах теоретичного аналізу різних підходів до питань 

управлінської культури розкрито її особливості, функції, структурні 

компоненти та рівні сформованості. 

Ключові слова: управління, керівник, управлінська культура, функції  

та компоненти культури. 

 

Постановка проблеми. У контексті ефективної підготовки менеджерів 

для різних галузей діяльності проблема управлінської культури набуває 

великого значення, оскільки її вирішення приведе до цілеспрямованого 

розвитку фахових знань і вмінь керівника як управлінця-професіонала; такий 


