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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ 

ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА 

 
У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення основних складових управлінської культури керівника 

навчального закладу. Розглянуто взаємозв’язок поняття «управлінська культура» з термінами «самооцінка», 

«комунікативність». Акцентовано увагу на питанні управлінської культури керівника навчального закладу в 

сучасному соціумі, на суперечність між соціальними вимогами до професіоналізму керівників, з одного боку, та 

рівнем їх комунікативної підготовленості, на комунікативні уміння, які  формуються в умовах безпосередньої 

взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Зясовано, у чому полягають нові вимоги до змісту 

післядипломної освіти, його спрямованості щодо формування управлінської культури керівника. Вказано на складові, 

що входять до управлінської компетентності. Звертається увага на необхідність подальшої розробки змісту і 

структури управлінської культури керівника. 
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Постановка проблеми. Людина як особи-

стість виступає активним творцем епохи, зали-

шаючи індивідуально-специфічний відбиток 

на її соціальний, культурний зміст. Сьогодні 

раціональність та ефективність управління 

визначається рівнем управлінської культури, 

яка є якісною стороною управлінської діяль-

ності. Враховуючи значимість освіти для роз-

витку країни, набуває актуальності питання 

якості освіти, професійної і комунікативної 

компетентності ї керівних кадрів, які спрямо-

вують, організовують діяльність педагогічних 

колективів, створюють умови для подальшого 

розвитку національної системи освіти. 

Разом з цим, рівень професійної компе-

тентності керівників освітніх організацій в 

нашій країні на сьогодні часто залишається 

недостатнім. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Упродовж останніх років з’явилася низка 

робіт, присвячених проблемі управлінської 

культури керівників різних організацій. Питан-

ня формування та розвитку управлінської ку-

льтури керівників висвітлено в наукових пра-

цях Л. Васильченко, Л. Даниленко, Г. Єльніко-

вої, Л. Калініної, С. Королюк, В. Маслова, В. 

Мельниката, Н. Островерхова, Є. Павлютенко-

ва та інших.  

Мета статті –  здійснити теоретичний ана-

ліз, спрямований на визначення проблеми 

управлінської культури керівника навчального 

закладу. 

Основні результати дослідження. 

Суспільно-політичні та соціально-економічні 

зміни, що відбуваються в Україні, суттєво 

впливають на систему освіти. Нині форму-

ються нові ідеологія та практика життєдіяль-

ності сучасної школи як соціально-педагогіч-

ної системи, результатом якої є забезпечення 

сучасної якості освіти. Управління є тією 

рушійною силою, яка націлена на активізацію 

людини через створення оптимальних умов 

для прояву та розвитку її творчого потенціалу. 

Тому керівнику закладу освіти слід орієнтува-

тися в різноманітності сучасних управлінських 

ідей, вивчати й успішно застосовувати досяг-

нення науки та перспективного педагогічного 

досвіду, організовувати творчу діяльність. У 

зв'язку з цим питання управління освітніми 

процесами є актуальними, оскільки шкільна 

практика свідчить про недостатню підготов-

леність керівників шкіл до професійної управ-

лінської діяльності, про відсутність у багатьох 

із них необхідної управлінської культури. 

У науковій літературі знаходимо різні під-

ходи до визначення тих чи інших аспектів 

культури. Пошук співвідношення між культу-

рою особистості та управлінською культурою 

здійснила Г. Єльнікова [14, с. 319]. 

Багатозначність самого поняття «культура» 

відбивається в неоднозначності тлумачення 

змісту різних її словосполучень, у тому числі: 

«управлінська культура керівника», «культура 

управлінської діяльності», «культура управлін-

ня». Якщо виходити з означення поняття «ку-

льтура» у словнику С. Ожегова для найвищого 

рівня будь-чого, то культура управлінської 

діяльності  –  це високий якісний рівень її 
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організації. У цьому розумінні дане поняття 

близьке за значенням до таких, як професійна 

майстерність, професійна компетентність. Так, 

В. Шепель культуру управлінської діяльності 

розглядає через поняття культури спілкування, 

культури поведінки, а показником управлін-

ської культури є стиль управління. 

На думку Г. Єльнікової, поняття «культура 

управлінської праці» містить такі різновиди 

культури: загальна, або загальнолюдська куль-

тура, культура політична, правова, естетична, 

педагогічна з її багатьма відтінками залежно 

від типу та специфіки навчального закладу. С. 

Королюк розглядає такі складові управлін-

ської культури: політична, правова, адмініс-

тративна, організаційна, менеджерська, соці-

ально-психологічна, інформаційна, комуніка-

тивна, економічна, управлінська [14, с. 319]. 

Суть управління завжди невід'ємно 

пов'язана із самою керованою системою, і її 

специфікою. Ще наприкінці 80-90-х років 

фахівцями в галузі соціального та виробничого 

управління (О. Дейнеко, С. Каменіцер, Г. 

Попов, В. Лісицин та ін.), а також у галузі 

управління школою (Ю. Конаржевський, 

В. Кричевський, Є. Павлютенков, Е. Тонконо-

гая, Т. Шамова та ін.) обґрунтовувалась 

необхідність розглядати діяльність керівника 

як професійну. Так, В. Крічевський ядром 

професійної діяльності керівника школи 

вважає його управлінську діяльність. 

Професійна діяльність визначається як «вид 

трудової активності людини, яка володіє 

комплексом спеціальних теоретичних знань і 

практичних навичок, придбаних у результаті 

спеціальної підготовки, досвіду роботи»; як 

діяльність, що має власну мету, продукт, нор-

ми та засоби, що визначаються соціальною 

функцією та технологією сфери суспільного 

життя, яку дана діяльність обслуговує [9, с. 39]. 

Професійна діяльність керівника школи 

вимагає спеціальної підготовки, певних 

професійно значущих якостей, професійної 

компетентності, управлінської культури. Така 

діяльність збагачує особистість, розширює її 

можливості, вводить у сферу соціально-

економічної та духовної взаємодії з колек-

тивом, формує її мотиваційну сферу, змінює 

ціннісні орієнтації. Управлінська культура як 

складова професійної діяльності керівника 

школи характеризується особливостями усві-

домлення поведінки та діяльності людей в 

організації і є часткою сфери культури праці, 

культури професійної управлінської 

діяльності. 

В особистісному плані управління визнача-

ється певними особливостями, якостями та 

стилем діяльності керівника, що безпосеред-

ньо впливають на організацію співробітництва 

працівників у досягненні загальної мети 

організації. 

Управління – це та сфера діяльності, що 

ніколи не розглядалась як професійна. 

Управлінцями завжди працювали вузькі 

спеціалісти різних галузей, тобто учителі, які 

досягли певних результатів у педагогічній 

діяльності, але не мали спеціальної підготовки 

в такій складній галузі, як управління соціаль-

но-економічними процесами. Як показує 

життєвий досвід, не кожен хороший учитель 

може стати хорошим керівником. А в 

сучасних умовах професіоналізм управлінців 

стає вирішальним фактором. 

Для керівника школи та педагога така 

трансформація може здійснюватися в межах 

спеціальної психолого-педагогічної підготов-

ки. На думку В. Крижка та Є. Павлютенкова, 

цю підготовку доцільно розпочинати ще у 

школі, де є можливість вирішувати проблему 

професійного самовизначення майбутніх ме-

неджерів, ознайомлювати учнів з галузями 

професійної діяльності, формувати адекватну 

самооцінку, розвивати здібності до професій-

ного навчання. 

На нашу думку, фахову підготовку керівни-

ків навчальних закладів треба розпочинати 

після того, як людина пропрацювала не менше 

семи років у навчальному закладі на посаді 

вчителя. Спочатку треба начитися керувати 

учнівським колективом, а тоді – педагогічним. 

Не може студент-бакалавр (це всього-навсього 

хороший учень, старший за своїх ровесників 

на чотири роки!) без досвіду роботи навчатися 

на керівника, тому що він мало уявляє 

специфіку роботи у навчальному закладі.  

Існує ще одна проблема: такі випускники 

«шукають» роботу за фахом!  

Навіть якщо випускник і пропрацює 

вчителем-предметником три роки і матиме 

право займати посаду керівника, він все ж таки 

«молодий учитель», який вийшов з-під крила 

наставника. Як такий вчитель (у кращому 

випадку вчитель ІІ категорії) може оцінювати 

роботу вчителів І, вищої категорії, учителів, 
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які мають педагогічні звання? Тут обов’язково 

має бути досвід роботи вчителя як 

предметника. А ще досвід дорослої людини, 

яка поглиблює у процесі роботи свої 

комунікативні здібності. 

У цьому контексті післядипломна освіта 

виступає як гуманітарна сфера, де 

«здійснюється синтез трьох культур у розвиту 

особистості –  світоглядної, духовно-

моральної та професійної» [2, с. 20]. На 

першому плані у спрямованості цієї діяльності 

має бути розвиток особистості керівника і 

лише потім його розвиток як професіонала. 

Звідси нові вимоги до змісту післядиплом-

ної освіти, його спрямованості. Вони поля-

гають не тільки у збагаченні й оновленні 

предметних і дидактико-методичних знань і не 

у простому додаванні до них соціальних, 

психологічних і культурологічних знань, хоча 

їх значущість важко заперечувати. 

Безумовно, керівник сучасної школи має бу-

ти носієм високої загальнолюдської культури, 

що визначається, насамперед, справжньою інте-

лектуальністю та високою духовністю, широ-

ким світоглядом, глибокою ерудицією, а також 

повинен мати справжні поняття про честь, со-

вість, громадську мужність, уміти володіти со-

бою в будь-якій, навіть екстремальній ситуації. 

Управлінська культура може виступати і як 

умова успішної управлінської діяльності, і як її 

складова, і як одна з характеристик носія 

управлінської діяльності. 

Сучасний керівник має володіти арсеналом 

організаційних, соціально-педагогічних і 

психологічних засобів, щоб ефективно 

використовувати людські ресурси, створити 

згуртовану, творчу, цілеспрямовану команду 

для реалізації визначеної стратегії. 

Комунікативні знання керівника – це 

знання про управлінське спілкування, його 

види, фази закономірності розвитку. Це знання 

про те, які існують комунікативні методи та 

засоби, який вплив вони здійснюють, які їх 

можливості та обмеження, а також знання про 

рівень розвитку комунікативних вмінь  – своїх 

чи партнерів по спілкуванню. 

Під комунікативними уміннями керівника 

розуміють здатність встановлювати і підтри-

мувати необхідні контакти з іншими людьми: 

• уміння взяти на себе ініціативу у 

проведенні бесіди, керувати нею і закінчити її 

в потрібний момент; 

• уміння скорегувати поведінку 

співрозмовника; 

• уміння вирівняти свій емоційний стан без 

зниження темпу й ефективності ведення 

розмови; 

• при спілкуванні з підлеглим, що 

знаходиться в стані зайвої емоційного 

напруги, уміння скорегувати цей стан до 

працездатного рівня, не викликаючи в 

співрозмовника агресії; 

• уміння досягати запланованої мети 

діалогу таким чином, щоб у співрозмовника 

збереглося бажання співпрацювати; 

• уміння знайти конструктивну лінію 

взаємодії всіх сторін [4; 5; 13]. 

Комунікативні уміння формуються в 

умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми. 

Комунікативні здібності керівника можна 

трактувати двобічно: з одного боку природна 

обдарованість людини у спілкуванні, а з 

іншого боку комунікативна продуктивність. 

Люди різняться за своїми комунікативними 

здібностями так як вони різняться за своїми 

мовними, музичними, чи математичними 

здібностями. Можна припустити, що сучасний 

керівник достатньо здібний, щоб розвинути в 

себе високу комунікативну продуктивність, 

навіть якщо він не є «генієм спілкування». 

Комунікативна компетентність складається 

із здібностей: 

1. Давати соціально-психологічний прогноз 

комунікативної ситуації, в якій належить 

спілкуватися. 

2. Соціально-психологічно програмувати 

процес спілкування, спираючись на 

своєрідність комунікативної ситуації. 

3. Здійснювати соціально-психологічне 

управління процесами спілкування в 

комунікативній ситуації [13, с.68]. 

Висновки. Існує суперечність між 

соціальними вимогами до професіоналізму 

керівників, з одного боку, та рівнем їх 

комунікативної підготовленості. 

Маючи ґрунтовну спеціальну підготовку, 

вони часто виявляються неготовими до нала-

годження взаємостосунків із підлеглими, 

допускають ряд серйозних прорахунків і по-

милок в організації управлінського спілкуван-

ня. Як наслідок, серед труднощів, які відчува-

ють керівники в реальному управлінському 

процесі, одне з перших місць посідають кому-
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нікативні труднощі: невміння вибирати опти-

мальний стиль спілкування, відсутність нави-

чок і вмінь впливати на людей, несприятливий 

соціально-психологічний клімат в організації 

тощо. 

Пропозиції. Провідним напрямком в сис-

темі післядипломної педагогічної освіти кадрів 

управління постає формування управлінської 

культури, насамперед,  комунікативна підго-

товка керівників, розвиток в них необхідних 

комунікативних умінь. 
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Подгурская В.П. 

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

В статье проанализированы современные подходы к определению основных составляющих управленческой 

культуры руководителя учебного заведения. Рассмотрена взаимосвязь понятия «управленческая культура» с 

терминами «самооценка», «коммуникативность». Акцентировано внимание на вопросе управленческой культуры 

руководителя учебного заведения в современном социуме, на противоречие между социальными требованиями к 

профессионализму руководителей, с одной стороны, и уровнем их коммуникативной подготовленности, на 

коммуникативные умения, которые формируются в условиях непосредственного взаимодействия, поэтому 

является результатом опыта общения между людьми. Выяснено, в чем заключаются новые требования к 

содержанию последипломного образования, его направленности по формированию управленческой культуры 

руководителя. Указано на составляющие, входящие в управленческой компетентности. Обращается внимание на 

необходимость дальнейшей разработки содержания и структуры управленческой культуры руководителя. 

Ключевые слова: руководитель учебного заведения, управленческая культура, самооценка.  

 

Pidhurska V.P. 

A PLACE AND VALUE OF ADMINISTRATIVE CULTURE  IS IN FORMING OF PERSONALITY OF LEADER 

The article analyzes modern approaches to the definition of the main components of the managerial culture of the head of the 

educational institution. Relationship between the concept of "managerial culture" and the terms "self-esteem", 

"communicative" are considered. The emphasis is on the issue of managerial culture of the head of the educational institution 

in the modern society, on the contradiction between social requirements and the professionalism of managers, on the one 
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hand, and the level of their communicative preparedness, on communicative skills, which are formed in conditions of direct 

interaction, therefore, is the result of the experience of communication between people. The new requirements for the content 

of postgraduate education, its orientation towards the formation of managerial culture of the head are explained. Specified 

for components that are part of management competency. Attention is drawn to the need for further development of the 

content and structure of the managerial culture of the head. 

Keywords: a head of educational institution, administrative culture , self-esteem, self-development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


