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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку українського су-
спільства потребує постійного зростання ефек-
тивності праці в усіх сферах діяльності держави, 
у тому числі й у галузі освіти. Пріоритетним на-
прямом управління у  сфері освіти є  створення 
належних умов для професійного й особистісно-
го розвитку та вдосконалення менеджера освіти, 
що зазначено в  Національній стратегії розвитку 
освіти України на  2012–2021 рр.

У  цьому контексті необхідні суттєві зміни 
в наукових підходах до проблеми розвитку управ-
лінської культури керівників закладів освіти, змі-
ни у відборі, підготовці, перепідготовці та підви-
щенні кваліфікації управлінських кадрів, пошуку 
й  упровадженні інноваційних підходів, техно-
логій формування керівників нової формації.

Аналіз наукової літератури засвідчив існу-
вання наукового підґрунтя для здійснення комп-
лексного дослідження щодо створення належних 
умов розвитку управлінської культури менедже-
рів освіти. Цю проблему досліджували В.  Біло-
липецький, В.  Болгаріна, В.  Галенко, Н.  Горяіно-
ва, В.  Кремень, В.  Стрельніков та  інші.

Проте аналіз наукових джерел засвідчив, що 
зазначена тема була й  залишається досить дис-
кусійним питанням. Зокрема, існують певні су-
перечності, що супроводжують керівника освіти 
в  його управлінській діяльності.

Отже, метою статті є теоретичне обґрун-
тування методології розвитку управлінської куль-
тури менеджерів освіти, зокрема уточнення її сут-
ності, структури, принципів і факторів розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управлінська культура — поняття, що досить 

давно існувало в суспільстві. Водночас на сучасному 
етапі розвитку країни воно набуває нового змісту 
відповідно до  рівня розвитку людської спільноти.

Приміром, відомо, що культура (від лат. 
cultura — виховання, освіта, розвиток) — сукуп-
ність практичних, матеріальних і  духовних над-
бань суспільства, які відображають історично 
досягнутий рівень розвитку суспільства й  лю-
дини і  втілюються в  результатах продуктивної 
діяльності. У  вужчому розумінні культура — це 
сфера духовного життя суспільства, що охоплює 
насамперед систему виховання, освіти, духовної 
творчості, а  також установи й  організації, що 
забезпечують їхнє функціонування (школи, ви-
ші, творчі спілки тощо). Управлінська культура 
менеджера являє собою сукупність професійних 
знань, умінь і навичок у сфері управління, про-
фесійно-особистісних якостей, що дозволяють 
ефективно здійснювати управлінську діяль-
ність на основі постійного самовдосконалення, 
і  спрямування особистості.

До змісту управлінської культури менеджера 
входять, на  нашу думку, насамперед, інформа-
ційна культура, соціально-психологічна культу-
ра, правова культура, культура організації праці 
та  взаємодії.

Структуру управлінської культури менедже-
ра визначаємо як сукупність взаємопов’язаних 
змістових складових, а  саме: мотиваційно-цін-
нісного, змістово-процесуального, особистісно-
рефлексивного. Мотиваційно-ціннісну складо-
ву становлять мотивація управлінської праці, 
управлінські здібності та  готовність керівника 
до саморозвитку. Змістово-процесуальний склад-
ник передбачає наявність науково-теоретичних 
знань про особливості управлінської діяльно-
сті, управлінську культуру, її  компоненти, про-
фесіоналізм менеджера освіти, управлінську 
майстерність, управлінські «акме», акмеологічне 
проектування, способи опанування управлін-
ської культури, а  також уміння приймати пра-
вильні управлінські рішення, будувати й  реа-
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лізовувати стратегію розвитку організації та  її 
персоналу, ускладнювати завдання професійного 
й особистісного розвитку, розрізняти об’єктивно 
та суб’єктивно значущі досягнення в професійній 
управлінській діяльності, домагатися здійснення 
високопродуктивної діяльності, найбільше по-
вної самореалізації працівниками своїх особис-
тісних здібностей, самопізнання й  саморегуля-
ції. Особистісно-рефлексивну складову утворю-
ють індивідуально-психологічні особливості, які 
сприяють або заважають просуненню до  управ-
лінського акме, уміння аналізувати ефективність 
діяльності керованої організації, забезпечувати 
її  розвиток, конкурентоспроможність на  ринку 
освітніх послуг, створювати умови для постій-
ного професійного вдосконалення працівників.

Управління розвитком управлінської культу-
ри менеджера освіти неможливе без урахування 
специфіки управлінської та  професійно-педаго-
гічної діяльності, без наявності програми пси-
холого-педагогічного супроводу особистості ке-
рівника сфери освіти. Виділяючи умови та  фак-
тори, які необхідні для продуктивного розвитку 
особистості менеджера освіти, дослідники спи-
раються на  такі принципи:

  принцип суб’єкта діяльності, на підставі яко-
го розглядають необхідні умови й  фактори 
для найбільше повного, такого, що задоволь-
няє особистість, розкриття, реалізації в про-
фесійній діяльності й забезпечення психоло-
гічної підтримки керівника освіти на  етапах 
професійного становлення;

  принцип потенційного й  актуального, на  під-
ставі якого виділяють резерви та  можливо-
сті особистості, здатні реалізуватися в  май-
бутньому за  наявності оптимальних умов; 
при цьому рефлексію розглядають як основ-
ний засіб розвитку управлінської культури;

  принцип оптимальності — дозволяє обґрун-
товано подати інструментарій, необхідний 
для забезпечення психолого-педагогічної 
підтримки керівників у  періоди досягнення 
найвищого рівня культури, який є  ознакою 
управлінської майстерності, з  метою запо-
бігання професійного вигоряння.

Розвиток управлінської культури менеджера 
освіти протікає в  часі та  здійснюється протягом 

усього його професійного життя під впливом 
факторів, які прискорюють, сповільнюють або 
затримують цей розвиток. Фактор — причина, 
рушійна сила будь-якого процесу, явища, що 
визначає його характер або окремі його риси.

Н.  Кузьміна, А.  Реан виділяють три види 
факторів: об’єктивні, об’єктивно-суб’єктивні, 
суб’єктивні [2].

1.  Об’єктивні фактори пов’язані з  реальною 
системою та послідовністю дій, спрямованих 
на  досягнення шуканого результату. А.  Дер-
кач до об’єктивних факторів відносить стабі-
лізацію суспільних та  економічних відносин 
і  вдосконалення державної служби як дер-
жавного й соціально-правового інституту [1].

2.  Об’єктивно-суб’єктивні фактори пов’язані 
з  організацією професійного середовища, 
професіоналізмом керівників, якістю управ-
ління. Серед факторів цієї групи науковці 
виділяють такі:

  забезпечення відповідних умов виконання 
управлінської діяльності;

  культуру організації;
  наявність бажання та  можливості під-

вищення управлінської культури під час 
професійного навчання;

  корекцію внутрішніх колективних, між-
особистісних, організаційних взаємин;

  нормалізацію взаємин, які склалися 
в  родині;

  створення та  функціонування психолого-
акмеологічної служби в  закладі освіти;

  використання психотерапевтичної допо-
моги.

 Група об’єктивно-суб’єктивних факторів 
важлива для розвитку управлінської куль-
тури менеджерів освіти й  тому, що профе-
сійне середовище для цієї категорії є провід-
ним видом діяльності, у  якій і  розвивається 
особистість. Розглянемо деякі із зазначених 
факторів.

 Перший фактор — це соціально-психологіч-
ний клімат колективу, який дійсно є значу-
щим у  становленні керівника-професіонала, 
розвитку його управлінської культури.

 До  факторів, що сприяють покращенню со-
ціально-психологічного клімату колективу, 
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відносять рівень відповідності заробітної 
плати суб’єктивним уявленням співробіт-
ників про справедливу винагороду за  їхню 
працю; чіткість опису посадових обов’язків 
працівників, організації взаємодії у  зв’язку 
з  основною діяльністю; чіткість і  своєчас-
ність постановки поточних завдань; харак-
тер міжособистісних взаємин; комфортність 
умов праці; ступінь узгодженості професій-
ної діяльності співробітників із їхнім до-
звіллям; ступінь престижності роботи в  цій 
організації.

 Організаційна культура — це система за-
гальних цінностей, правил і норм поведінки, 
яка посилює залучення до справ організації, 
формує й  контролює доцільні для органі-
зації форми поведінки, виражається в  по-
чутті спільності членів організації; формує 
її  імідж. Організаційна культура буде відби-
ватися на  розвитку управлінської культури 
менеджера освіти. Адаптуючись, особистість 
приймає цінності колективу, способи вза-
ємодії, норми поведінки, прийняті стратегії, 
стилі і  як результат — змінюється, планує 
свій розвиток уже відповідно до  прийнятих 
в  організації цінностей, світогляду тощо.

 Система підвищення кваліфікації має бути 
безперервною, мати певну гнучку форму 
й організаційну структуру, надаватися різним 
категоріям менеджерів освіти. Підвищення 
кваліфікації має стимулювати, підтримувати 
пізнавальну активність керівників у багатьох 
царинах знання. Цього досягають завдяки 
використанню різних форм, таких як під-
вищення кваліфікації в  ІППО, обмін досві-
дом між керівниками різних закладів освіти 
під час тематичних семінарів, нарад, інших 
методичних заходів, у  тому  числі онлайн  — 
вебінарів, інтернет-конференцій тощо.

 Низка проблем, пов’язаних із розвитком 
управлінської культури менеджерів освіти, 
може бути розв’язана завдяки організації 
психолого-акмеологічних служб у  закладах 
освіти, основною функцією яких є  психо-
логічний супровід професійного становлення 
керівника-освітянина.

 Взаємини в родині для професійного розвит-
ку особистості дорослого досить важливі, 

тому що ціннісна сфера менеджерів освіти 
в  основному зайнята сімейною темою. Під-
тримка близьких людей, їхня довіра або  ж 
безладдя будуть позначатися на  сприйнятті 
власної особистості, на  самоставленні, що 
буде визначати специфіку планування май-
бутнього.

3. Суб’єктивні фактори — це суб’єктивні пере-
думови міри успішності професійної управ-
лінської діяльності. До них належать мотиви, 
цінності, інтереси, спрямування, здібності, 
компетентність. А.  Деркач як суб’єктивні 
фактори оптимізації психічних станів роз-
глядає дві групи: мотивацію індивідуаль-
но-професійного удосконалення, наявність 
і  розвиток професійно важливих якостей. 
Для розвитку управлінської культури керів-
ників освіти необхідні такі компоненти пер-
шої групи: ієрархія потреб, мотиви, життєві 
стратегії, спрямування, інтереси, цінності, 
установка. Зміст другої групи становлять: 
творчість, самосвідомість, культурна продук-
тивність, рефлексивна культура, суб’єктність, 
емоційно-вольова саморегуляція, самоактуа-
лізація.

ВИСНОВКИ
Отже, усе вище зазначене дозволяє дійти 

висновку, що урахування факторів, які забез-
печують продуктивну управлінську діяльність, 
дозволяє оптимізувати розвиток управлінської 
культури менеджера освіти. Перспективою по-
дальших наукових напрацювань є  визначення 
технології розвитку управлінської культури ме-
неджерів освіти.
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