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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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improvement, identifies the essence and main structural components of readiness 
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УДК 378.11 

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 
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керівник зможе спрямувати свою діяльність на розвиток себе й організації. 

Професійний підхід до удосконалення управлінської культури та 

компетентності керівника суттєво впливатиме на результативність 

управління, якісь послуг чи виробництва. 

Формування культури управління відбувається під впливом таких 

факторів, як: підвищення рівня загальної та спеціальної освіти громадян; 

стрімкий розвиток теорії гуманістичного управління; накопичення 

практичного досвіду ефективного управлінської діяльності; підвищення 

кваліфікації та загальної компетентності працівників; зростання вимог до 

професіоналізму керівників та їхніх особистих якостей. 

За цих умов ефективна робота керівника можлива тільки при високому 

рівні управлінської культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної 

культури спеціаліста, зокрема професійної культури керівника освітнього 

закладу відображається в науковому доробку І. Зязюна, І. Ісаєва, 

Р. Кричевського, Н. Крилової, Н. Ничкало та ін. 

Об’єктом наукових досліджень стали різні сторони та компоненти 

професійної культури керівника закладу загальної середньої освіти, а саме: 

педагогічна культура (І. Бех, О. Бондаревська, С. Вітвицька, В. Гриньова та 

ін.); професійна культура та компетентність (А. Василюк, Л. Даниленко, 

В. Маслов, А. Михайличенко, В. Олійник, Т. Сорочан та ін.), управлінська 

культура (В. Бегей, Л. Васильченко, М. Гриньова, А. Губи, Л. Карамушка, 

С. Королюк, О. Мармаза, Є. Павлютенков, І. Прокопенко, Г. Сиротенко, 

Р. Черновол-Ткаченко та ін.). 

Однак, не зважаючи на ґрунтовність наукових праць, ця проблема 

залишається актуальною. 

Мета статті. На засадах теоретичного аналізу різних підходів до 

питань управлінської культури розкрити її особливості, функції та структурні 

компоненти. 

Виклад основного матеріалу. У науковій джерельній базі існує велика 

кількість визначень поняття «управлінської культура» керівника. Більшість 

авторів зазначають, що управлінська культура – це сукупність норм, 

принципів, цінностей, поведінкових стандартів, якими керується керівник 

організації в процесі управлінської діяльності [4]. 

У роботах О. Мармази культура управління закладом освіти 

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. Автор трактує управлінську 

культуру 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 уважає особисту 

культуру управлінців, яка має такі складові, як: рівень загальної культури; 

наявність моральних, ділових та особистісних якостей; знання передової 
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практики управління; уміння застосовувати управлінську техніку та 

технологію [2; 3]. 

Дослідники проблеми управлінської культури (Л. Васильченко, 

М. Гриньова, С. Королюк, Г. Сиротенко) розглядають її як комплексну 

узагальнюючу характеристику управлінської діяльності, яка містить у собі 

якісні риси особистості керівника та особливості його праці. Її елементами 

виступають: глибина, світогляд, морально-етичні норми праці, відношення 

до праці, навички в організації роботи і виконанні її окремих сегментів, 

уміння володіти собою і розуміти особливості працюючих поряд людей. 

На думку В. Свистун, підґрунтям управлінської культури керівника є 

загальна і професійна культура. Загальна культура керівника виявляється в 

культурі особистості (загальнокультурна компетентність та культура 

саморегуляції); культурі діяльності (культура інтелектуальної і предметної 

діяльності); культурі соціальної взаємодії (культура поведінки й культура 

спілкування) [4]. 

Аксімою є те, що управлінська культура постає невід’ємною частиною 

системи ефективного управління. Вона розглядається як вирішальний фактор 

формування механізму ділової взаємодії, умова і результат відповідних 

управлінських дій, що забезпечує створення належної атмосфери спілкування 

та сприяє оволодінню мистецтвом управління. 

Управлінська культура вирішує декілька основних задач, що мають 

важливе значення у системі суспільних відносин взагалі й управлінні 

професійно-технічним закладом зокрема: 

 концентрує багаторічний управлінський досвід, створює можливості для 

його вивчення та засвоєння, передає його новим суб’єктам, а також 

транслює його у суспільство; 

 цінності управлінської культури співвідносяться з кожним конкретним 

суб’єктом, його менталітетом, темпераментом, характером, соціальним 

досвідом;  

 визначає стиль керівництва, систему відносин між учасниками, 

спрямованість особистості об’єктів і суб’єктів управління; 

 здійснює вплив на формування і виховання особистості як моральної, так і 

аморальної; 

 створює можливості ефективно впливати на подолання консерватизму і 

бюрократизму; 

 сприяє розвитку професійної компетентності керівників і співробітників, 

підвищенню якості управлінських рішень (як на етапі їх прийняття, так і 

виконання), значно знижує рівень конфліктності [4]. 

 Управлінська культура передбачає здійснення керівником 

управлінської діяльності через систему взаємозв'язків із колективом, 

виконання своїх обов'язків, які проявляються в реалізації управлінських 

функцій, зокрема: 

 політичної (політично-дипломатичної) – ведення інформаційно-політичної 

роботи; 
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 правової – охорона праці та здоров'я працівників (функції коригування й 

регулювання); 

 адміністративної – розподіл обов'язків, оцінка діяльності; 

 прийняття управлінських рішень, обліку й контролю, у тому числі й 

функцій моніторингу, діагностування; 

 планування та формування кадрового складу, запровадження 

інноваційних процесів; 

 організаційної – раціональна організація праці (функція організації, 

планування і прогнозування); 

 соціально-психологічної – створення належних умов праці (функція 

координації); 

 інформаційної – функція планування та контролю щодо збирання, 

обробки та передачі інформації; 

 комунікативної – організація ефективної взаємодії між учасниками 

навчально-виховного процесу; 

 економічної – функція фінансового розподілу та контролю [1]. 

Актуалізація діяльнісного підходу при дослідженні структурних 

характеристик управлінської культури дозволяє розглядати її як сукупність 

інформаційного, дослідницького, комунікативного та інноваційного 

компонентів. Кожен із них відображає здобутий керівником досвід 

відповідного виду діяльності, що інтегрує когнітивні, операційні, 

технологічні аспекти (володіння знаннями, вміннями, методами, 

технологіями певної діяльності). Водночас у процесі діяльності 

(інформаційної, дослідницької та ін.) формуються та розвиваються різні 

сфери особистості: окреслюються усвідомлені мотиви діяльності, ціннісне 

ставлення до неї, розвиваються інтелектуальні якості, зокрема творчі, 

комунікативні, організаторські здібності, емоційно-вольові якості тощо. 

Компоненти управлінської культури взаємоповʼязані, що зумовлено 

перетином площин відповідних видів діяльності (інформаційної, 

дослідницької, комунікативної та інноваційної). Наприклад, оволодіння 

менеджером культурою інформаційної діяльності (інформаційний 

компонент) необхідне для проведення досліджень у галузі управління 

персоналом, їх метою є прийняття виваженого управлінського рішення 

(дослідницький компонент) та доведення його до підлеглих (комунікативний 

компонент). Якщо розв’язують проблему впровадження інновацій 

(інноваційний компонент), то обов’язково формують інформаційну базу: 

опис інновації, наявність ресурсів для її запровадження тощо (інформаційний 

компонент); проводять дослідження: оцінка наявних ресурсів для реалізації 

певної інновації, вивчення передового досвіду щодо її впровадження, аналіз 

можливих позитивних і негативних наслідків тощо, приймають обґрунтоване 

управлінське рішення, формалізують його у плані введення інновації 

(дослідницький компонент); доводять до відома персоналу та організовують 

їхні дії для реалізації інновації (комунікативний компонент). 
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Г. Єльникова виокремлює такі рівні вияву управлінської культури 

керівника освітнього закладу: низький, достатній та високий. 

Низький рівень управлінської культури керівника характеризується 

недостатньо якісним рівнем виконання управлінських функцій, слабкою 

мережею комунікацій, застосуванням переважно авторитарного стилю 

керівництва колективом, неаргументованими вчинками, що пояснює низьку 

якість роботи і керівника, і навчального закладу в цілому. 

Для достатнього рівня вияву управлінської культури керівник 

застосовує різноманітні засоби та методи впливу, йому притаманна 

компетентність щодо розвитку колективу, виконання основних 

управлінських функцій, застосування переважно демократичного стилю 

керівництва, у колективі переважає бадьорий настрій. 

Високий рівень управлінської культури характеризується 

застосуванням демократичного стилю керівництва, сприятливим соціально-

психологічним кліматом у колективі, добре розвиненою мережею 

комунікацій, розвитком творчих здібностей та кар’єрним зростанням 

підлеглих, задоволеністю власною працею, колегіальним підходом до 

управління навчальним закладом, широким спектром застосування 

нововведень, що зумовлено вимогами сьогодення, використанням сучасних 

технологій управління та формування керівником стратегії розвитку закладу 

[4, С. 122].  

Управлінська культура – це явище динамічне, що постійно 

розвивається, залежить від конкретно-історичної ситуації, зумовлюється 

законодачно-правовими нормами, соціальними вимогами, стандартами. 

Оскільки управлінська діяльність керівника закладу освіти належить до 

категорії професійних, то головною її ознакою виступає спеціальна освіта, 

яка за певних умов може бути компенсована самоосвітою, підвищенням 

кваліфікації, практичним досвідом. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Управлінська 

культура керівника як цілісна властивість особистості виявляється у процесі 

професійної управлінської діяльності; характеризує особливості свідомості, 

поведінки, спілкування та управління керівника; забезпечує усвідомлення та 

культуродоцільність професійної діяльності; стимулює творчий розвиток 

(особистісне зростання, самоактуалізацію) керівника у процесі його 

діяльності. 

Слушним буде дослідження різних аспектів управлінської культури 

керівника закладу освіти, умов та засобів її формування упродовж 

професійної діяльності.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ 

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»: ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

З РОЗВИТКУ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

Устименко Т. А. 

У статті обгрунтовано підхід до проектування безперервної освіти як 

повноцінного і поступального процесу розвитку особистості,  Доведено, що 

набуття інфомедійної грамотності є ефективною освітньою стратегією в 

безперервній/післядипломній педагогічній освіті. Наведено зміст 

короткострокової програми розвитку інфомедійної грамотності. 

Ключові слова: інфомедійна грамотність, освітнє середовище, 

безперервна освіта, освітні стратегії. 

 

Постановка проблеми. Актуальний тренд на безперервну освіту 

сучасної людини та її особистісний розвиток протягом усього життя 

неминуче приводить до постановки проблеми сутнісного взаємозв’язку цих 

процесів і необхідності його проектування на загальних теоретичних 

підставах. У складі найважливіших особистісних якостей, які необхідно 

розвивати людині, виділяються її потреба у самоосвіті, готовність 

безперервно навчатися. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо домінантою 

традиційного проектування освіти є трансляція педагогом набору наукових 

знань і способів діяльності з опорою на психологічні механізми відтворення і 

зовнішньої оцінки, то в проектуванні безперервної освіти особливого 

значення набувають такі характеристики, які невіддільні від вибору людини. 

Це мотиви, стратегічні життєві цілі і плани, особистісна позиція 

(С. Рубінштейн) і «особистісне знання» (М. Полані), рефлексивна оцінка 

освітніх результатів, творча самореалізація. Очевидно, що процес 


