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Модернізація управління освітою в Україні  ґрунтується на підготовці та 

перепідготовці управлінців усіх рівнів освітніх закладів. Сучасна соціально-освітня 

ситуація спрямовує особистість на необхідність підвищення її освітнього рівня. Перед 

педагогічними працівниками постає проблема щодо  отримання   ними кваліфікаційного 

рівня магістра з педагогічної освіти. Інтегративний характер підвищення кваліфікації 

сучасними педагогами свідчить про збагачення змісту їхньої професійної культури, до 

якої належить така складова як управлінська культура педагога. 

Проблемі управлінської культури в педагогіці присвячено чимало теоретичних і 

практичних досліджень провідних учених і практиків: Ю. Голубєва, В. Дюкова, С. 

Макарова, М. Махмутова, Ю. Морозова, Ф. Русинова, Є. Уткіна, В. Ярового.  

Cкладність і багатогранність феномену «управлінська культура» обумовила 

розмаїтість суджень про його природу й особливості формування. 

У своїх роботах Ю.П. Вавілов, В.І.Журавльов, Є.О. Климов, Б.О. Федоришин, 

В.Д.Федоров, П.А. Завір відзначали першочергове значення управлінської культури  на 

етапі професійного навчання управлінців. 

Визначенням психологічної сутності управлінської культури особистості, її ролі в 

педагогічному процесі, в діяльності людей, вивченням умов її формування займалося 

чимало педагогів минулого. З нових позицій, з урахуванням досягнень сучасної науки 

досліджують цю проблему психологи і педагоги в наш час. 

Педагогічні здобутки з проблеми управлінської культури ґрунтуються на 

положеннях психологічних досліджень таких учених, як Т.Є. Коннікової, О.М. Леонт’єва, 

В.С. Мерліна, В.М. Мясищева, С.Л. Рубінштейна. Врахування психологічного аспекту 

проблеми має, на нашу думку, важливе значення, оскільки застосування будь-яких 

педагогічних впливів не можливе без вивчення психологічних особливостей особистості 

майбутнього педагога. 

Мета нашої статті полягає в  теоретичному обґрунтуванні й експериментальному 

підтвердженні умов формування управлінської культури магістрів педагогічних 

спеціальностей на етапі навчання у вищий школі. 

Завдання дослідження:  

1. Провести теоретичний аналіз проблеми формування управлінської культури в 

психолого-педагогічній літературі. 

2. Визначити педагогічні умови формування управлінської культури на етапі 

навчання у вищий школі. 

3. Провести експериментальне дослідження процесу формування управлінської 

культури магістрів педагогічних спеціальностей на етапі навчання у вищий школі. 

Поняття «управлінська культура» увійшло в педагогічну літературу порівняно 

недавно. Під впливом науково-технічного прогресу та в зв’язку з посиленням ролі 

людського фактору в економіці у психологічній науці ХІХ-ХХ століть почало активно 

розвиватися вчення про мотивацію людської діяльності, що сприяло посиленню інтересу 

до проблеми професійної діяльності управлінців. 

Основним компонентом професійної спрямованості є управлінська культура 

майбутніх педагогів. Отже, вважаємо, що управлінську культуру треба розглядати як 

складову частину  майбутньої професійної діяльності  магістрів педагогічних 

спеціальностей. 



З точки зору педагогічної науки, управлінська культура — це міра та спосіб творчої 

самореалізації особистості керівника в різноманітних видах управлінської діяльності, 

спрямованої на засвоєнні, передачу та створення цінностей і технологій в управлінні 

закладом освіти [3]. 

Важливими є висновки Є. Павлютенкова про доцільність розгляду управлінської 

культури керівника школи як цілісної, інтегративної особистісної властивості.  

Управлінська культуру  цими авторами розглядалася як особливості індивідуальної 

управлінської діяльності    керівника середнього загальноосвітнього закладу (директора 

або заступника директора) [3]. 

 Аналіз розглянутого поняття у такому аспекті дає змогу говорити про те, що 

управлінська культура може бути розглянута як одна із характеристик особистості 

керівника освітнього закладу, яка суттєво впливає на якість його професійної 

управлінської діяльності. 

Наша робота присвячена формуванню управлінської культури у магістрів 

педагогічних спеціальностей, які здобували освіту за напрямом «Педагогіка вищої 

школи». Ми розглядаємо процес формування управлінської культури як комплекс 

цілеспрямованих педагогічних впливів, що ґрунтується на знанні закономірностей 

розвитку особистості з урахуванням специфічних вимог майбутньої педагогічної професії, 

а також впливу факторів об’єктивного й суб’єктивного порядку, і скерований на 

формування особистості педагога в процесі пізнавальної навчальної діяльності. 

С.С. Вітвицька зазначала, що у процесі формування спрямованості особистості 

необхідно враховувати об’єктивні й суб’єктивні сторони першої. Об’єктивний бік 

спрямованості особистості відображає необхідність в об’єктивно існуючих, створених 

суспільством цінностях - нормах моралі, наукових істинах, виробничому досвіді. 

Суб’єктивна сторона спрямованості особистості віддзеркалює особливості носія 

спрямованості - самої особистості як суб’єкта і певної складної системи [4]. 

Сучасна педагогічна наука вважає, що об’єктивні й суб’єктивні сторони 

обов’язково мають враховуватися в процесі формування управлінської культури 

особистості. Для ефективного здійснення педагогічного процесу необхідно з’ясувати: 

яким чином і під впливом яких загальних і конкретних умов формується той чи інший вид 

управлінської культури; як визначити управлінської культури особистості, її зміст і рівні 

прояву; у який спосіб соціальні зміни, життєві обставини й компоненти професійної 

діяльності спричиняються до змін форм управлінської культури особистості. 

Потреби, інтереси, схильності, смаки, тенденції й установки, переконання та ідеали 

є психічними формами вираження управлінської культури. Співвідношення зазначених 

форм чи сторін, що є провідними чи такими, що їх ведуть, визначає загальну структуру 

особистості. 

Решта властивостей особистості (темперамент, здібності, воля) тією чи іншою 

мірою визначаються управлінською культурою.  

Відомо, що основу реалізації управлінських функцій педагога складають відповідні 

уміння і навички.  

Л.В. Васильченко виділяла такий комплекс управлінських умінь: виробничі (чітке 

визначення мети, поставленої перед колективом і його членами; створення умов, за яких 

члени колективу мають можливість висловлювати свою думку, здійснювати практичний 

вплив на управлінський процес тощо); соціально-психологічні (уміння-організовувати 

реальні радощі у житті колективу, підвищення мотивації трудової діяльності соціальними 

та іншими заходами, уміння підбирати кадри тощо) [3]. 

Ми вважаємо, що уміння і навички можна систематизувати за рівнями аналізу 

управлінського процесу. 

У відповідності з головними елементами управління (планування, організація і 

контроль) можна виділити такі уміння і навички: діагностико-прогностичні (проективні); 



організаційно-регулятивні; контрольно-коригуючі. В основу виділення таких груп умінь і 

навичок покладено дослідження О. Величко, В. Іващенко, О. Ясева, О. Рожкова [2]. 

Окрім цих груп умінь майбутній педагог повинен володіти ще й психолого-

управлінськими уміннями і навичками, які пов'язані Із забезпеченням управлінського 

процесу. Ця група включає такі уміння і навички: самостійно приймати доцільні 

управлінські рішення, з урахуванням психологічних особливостей управлінської ситуації; 

розуміти учнів, батьків, уміти спілкуватися з ними; вміти ефективно спілкуватися із 

співробітниками, обираючи залежно від ситуації потрібний стиль спілкування; 

попереджати і розв'язувати конфлікти у колективі; створювати сприятливий соціально-

психологічний клімат у  педагогічному колективі; орієнтувати навчально-виховний 

процес на формування творчих здібностей учнів тощо [5]. 

В.П. Беспалько, А.В. Брушлинський, Г.О. Китайгородська, М.І. Махмутов, 

Ю.Г. Татур розглядали різноманітні прийоми й засоби формування управлінської 

культури студентів [1, 6]. 

Аналіз  праць визначених авторів дозволив нам зробити такі висновки. 

1. Проблема формування управлінської культури особистості має вирішуватися 

комплексно, а не окремими методами, прийомами та засобами. 

2. Численні методи, прийоми та засоби, яки впливають на процес формування 

управлінської культури студентів, не є ідентичними за значенням і силою впливу. 

3. Ефективність дидактичного матеріалу залежить переважно від його змісту, 

мети застосування, рівня підготовленості студентів і їх психологічних особливостей, а 

також часу, відведеного на його засвоєння. Не всі ці фактори однаковою мірою впливають 

на якість формування управлінської культури.  

Таким чином, аналіз праць з психології, присвячених проблемі управлінської 

культури особистості, дає нам підставу стверджувати, що більшість учених відносять 

управлінську культуру до багатогранних утворень, які можна охарактеризувати й 

узагальнити наступним чином. 

1. Управлінська культура особистості виражається в ідеях, мотивах, інтересах, 

схильностях, потребах, ідеалах, переконаннях, які й складають світогляд останньої. 

2. Управлінська культура особистості становить собою єдність зовнішніх 

(ідеологія, спосіб життя, система виховання й навчання) і внутрішніх чинників. 

3. Вирішальну роль у розвитку управлінської культури особистості відіграють 

життєвий досвід, соціальний вплив та процес професійного навчання. 

На нашу думку, зазначені положення характеризують як  управлінську культуру 

особистості в цілому, так і професійну спрямованість як одну із складових загальної 

управлінської культури магістрів педагогічних спеціальностей. Спираючись на 

твердження, що загальна спрямованість характеризує сферу всіх потреб та зацікавлень 

людини, її ставлення до дійсності, зокрема суспільства, до самої себе, можна зробити 

висновок, що управлінська культура охоплює лише коло тих потреб і зацікавлень 

особистості, які пов’язані з її поведінкою при виборі професії, з майбутньою професійною 

діяльністю. 

Відзначимо, що управлінська культура для кожної особистості носить специфічний 

характер, оскільки залежить від індивіда. Для кожного магістра управлінська культура – 

це особлива сторона загальної спрямованості, що являє собою ту сферу потреб, мотивів і 

інтересів, яка склалася в процесі життя у вигляді досвіду й пов’язана з поведінкою при 

самостійному виборі професійної діяльності та опануванні фахом. 

Експериментальна програма з формування управлінської культури магістрів 

педагогічних спеціальностей складалася з таких базових блоків: 

1) когнітивно-культурний, в основі якого є зміна ціннісних орієнтацій учасників 

освітнього процесу — визначення, пояснення нових особистісних понять і зразків; 

2) особистісно-орієнтуючий, суть якого полягала в організації детальної технології 

управлінської діяльності, у знайомстві та апробації практичних засобів, способів навчання 



учасників, опанування методами інноваційної діяльності, до, структури наукового знання 

загальної, педагогічної та управлінської діяльності, формування соціальне значущих 

мотивів управлінської діяльності, тобто розвиток управлінської культури; 

3) технологічний — організація взаємодії за допомогою методів, які забезпечують 

рефлексивність кожного учасника даного процесу і умови для того, щоб кожен міг 

сконструювати такий процес і керувати ним; формування управлінської культури 

майбутнього педагога. 

Вважаємо, що визначені блоки програми з формування управлінської культури 

магістрів педагогічних спеціальностей методологічно поєднані. 

Ці блоки нами було враховано при розробці робочої програми з навчального курсу 

«Психологія управління» для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи». 

Згідно з експериментальною програмою протягом 2010-2011 навчального року 

нами було проведено попередній (констатуючий) експеримент на базі факультету 

Соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету  серед 

магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи».  

Експериментом було охоплено 60 магістрів: 30 осіб денної форми навчання й 30 

осіб заочної форми навчання. Відзначимо, що за даною спеціальність навчалися люди, які 

вже раніше мали ступень бакалавра чи спеціаліста певного педагогічного напряму. Це 

дозволило нам визначити ступінь сформованості управлінської культури  в процесі 

навчання в магістратурі.  

У ході констатуючого експерименту було використано такі методи: анкетування, 

спостереження за діяльністю студентів на заняттях, особисті бесіди з магістрами, бесіди з 

викладачами щодо вивчення індивідуальних можливостей магістрів. 

Метою анкетування було визначення мотивації вибору професії магістрами, рівень 

їх  знань про професію, міра сформованості  в них управлінської культури і та інтерес до 

майбутньої професійної діяльності. Спостереження за діяльністю магістрів на заняттях з 

навчального курсу «Психологія управління». З метою конкретизації результатів 

дослідження нами було проведено 20 занять. 

Дані нашого анкетування показали, що одним з вирішальних факторів при виборі 

педагогічної професії стала необхідність підвищення освітнього рівня (30% опитуваних); 

можливості, які може дати професія визначено 20% опитаних: високе становище в 

суспільстві (10%), високі прибутки (5%), упевненість в собі (5%). Поради батьків та друзів 

також виявилися важливими мотивами при виборі професії у 15% магістрів. Значна 

кількість (25%) опитаних визнали, що їх навчання на цій спеціальності викликане, по суті, 

лише прагненням отримати вищу освіту. Інтерес до спеціальності, захоплення 

педагогікою, прагнення стати кваліфікованим керівником освітнього закладу фігурували 

серед мотивів вибору професії у 10 % опитаних. 

У структурі мотивів вибору професії ми виділили три їх основні групи: 

1) пізнавальні інтереси (інтерес до спеціальності); 

2) прагнення отримати вищу освіту (з міркувань престижу або якихось інших); 

3) спонукання, яке виникло як відгук на пораду чи приклад батьків, друзів, 

знайомих. 

За ступенем відображення сформованості управлінської культури ці мотиви, на 

нашу думку, можна класифікувати таким чином: 

а) мотиви, що характеризують високий рівень сформованості управлінської 

культури; 

б) мотиви, що характеризують часткову управлінську культуру; 

в) мотиви, які не містять управлінської культури. 

Поєднання таких характеристик магістрів педагогічних спеціальностей, як 

мотивація вибору професії, ціннісні орієнтири в професійному середовищі, уявлення про 

професію й соціальні установки на формування управлінської культури дозволили нам 



виявити три типи магістрів з точки зору рівня сформованості в них управлінської 

культури. 

1 тип –магістри з високим рівнем управлінської культури (30%). Їх орієнтація в 

професійному середовищі пов’язана з привабливістю змісту професії і її соціальною 

значущістю. Для магістрів педагогічних спеціальностей цього типу характерний високий 

рівень активності.  Управлінська культура є яскраво вираженою рисою характеру, 

виявляється в усіх діях майбутнього педагога постійно, широко, ефективно, ґрунтується 

на знаннях вимог до поведінки. 

2 тип –магістри з середнім рівнем сформованості управлінської культури (20%). 

Для них вибір професії не має яскраво вираженої професійної мотивації, вони не 

володіють достатньою інформацією про професію, їх ставлення до неї ще остаточно не 

склалося. Активність магістрів педагогічних спеціальностей цього типу характеризується 

непостійністю, тобто, в ній чергуються піднесення і спади. Управлінська культура це 

якість, що є рисою характеру, в діях виявляється широко, ефективно, але спостерігаються 

відхилення, викликані неповним розвитком самої якості або незнанням вимог до 

поведінки. 

3 тип – магістри  з низьким рівнем сформованості управлінської культури (50%). 

Мотивація їх вибору обумовлена загальною престижністю вищої освіти, а рівень уявлень 

про професію у них низький. Показники активності магістрів педагогічних спеціальностей 

цього типу не високі і вкрай не стійкі. Управлінська культура як якість ще не стала рисою 

характеру, обмежено й неефективно виявляється в їхніх діях і вчинках. Іноді 

характернішими бувають ознаки якості антипода, навіть коли відомі вимоги до поведінки. 

Розгляд професійної управлінської діяльності з цих позицій є доцільним для 

дослідження умов формування рівнів управлінської культури. 

Виходячи з результатів анкетування, можемо констатувати той факт, що 70% 

магістрів, які обрали професію педагога, відносяться до 2 та 3 типу за рівнем 

управлінської культури, тобто, вони або не мають чітких уявлень про професію, або 

ставляться до неї негативно. 

Класифікація магістрів педагогічних спеціальностей за рівнем сформованості 

управлінської культури була метою здійснення нами першого діагностичного зрізу, що 

проводився до початку формуючого експерименту. 

Запропонована класифікація дозволила нам відібрати експериментальні й 

контрольні групи за таким принципом: 

1 група – магістри з високим рівнем управлінської культури; 

2 група – магістри  з середнім рівнем сформованості управлінської культури; 

3 група – магістри з низьким рівнем сформованості управлінської культури. 

Визначимо, що перехід з одного рівня розвитку управлінської культури на інший 

пов'язаний з якісними змінами, що відбуваються  у магістрів педагогічних спеціальностей 

під час навчання. Ознаками, на основі яких відбувається оцінювання цих якісних змін, 

виступають критерії сформованості управлінської культури. 

Другий діагностичний зріз призначався для визначення виділених нами якостей та 

вмінь,  які необхідні  в управлінській  діяльності педагога. 

З метою забезпечення зручності при проведенні експерименту й отримання 

достовірних даних нами виділено наступні  характеристики особистості магістра: 

активність у навчально-пізнавальній діяльності; самостійність у вирішенні навчально-

пізнавальних завдань; уміння працювати в колективі. 

Відзначимо, що кожна з виділених характеристик особистості магістрів, які брали 

участь в експерименті, оцінювалась за сумою балів чотирьох ознак прояву. Так, 

активність студентів визначалася за такими ознаками: 

- готовність до навчання, засвоєння нових знань, прийомів роботи; 

- систематичність участі в обговоренні навчально-пізнавальних проблем; 

- цілеспрямованість в оволодінні знаннями, уміннями й навичками; 



- наполегливість у подоланні виникаючих при навчанні труднощів. 

Самостійність студентів у вирішенні навчально-пізнавальних задач визначалася 

нами за такими ознаками: 

- вміння сприймати, аналізувати й систематизувати інформацію; 

- здатність приймати власні рішення й пропонувати способи їх реалізації у 

навчально-пізнавальній діяльності; 

- уміння планувати свою діяльність; 

- спроможність продукувати нові ідеї. 

Уміння працювати в колективі визначалося нами за такими ознаками: 

- здатність бути лідером у колективі; 

- емоційна врівноваженість; 

- комунікативність; 

- вміння переключатися на нову діяльність. 

З метою виявлення умов процесу формування управлінської культури на заняттях з 

навчального курсу «Психологія управління» нами застосовувався метод спостереження. 

Спостереження за діяльністю студентів на заняттях у експериментальних умовах 

дало нам переконливий матеріал про перебіг і характерні особливості процесу 

формування управлінської культури під час навчального процесу. Вважаємо, що саме цей 

метод дає дослідникові можливість добирати факти у їх живому взаємозв’язку, 

простежити зародження й розвиток емоційного ставлення до професії, появу інтересу і 

вдосконалення схильностей до професійної діяльності у кожного магістра зокрема і групи 

в цілому.  

Мета спостереження полягала у простеженні зародження й розвитку управлінської 

культури на заняттях з навчального курсу «Психологія управління». За допомогою 

спостереження за реакціями та діями магістрів ми виявляли сильні й слабкі сторони 

прийомів, якими користувався викладач, характер пояснення матеріалу, ставлення до 

цього процесу магістрів. 

Ми фіксували прояви управлінської культури магістрів педагогічних 

спеціальностей (емоційне позитивне ставлення до професії, інтерес) за допомогою таких 

показників. 

Прояви, що характеризують розумову активність: 

а) кількість поставлених запитань (свідчення про орієнтацію в предметі); 

б) прагнення за власним бажанням, а не спонуканням чи примусом з боку 

викладача взяти участь у обговоренні питань, зробити доповнення чи виправлення 

відповіді товаришів; 

Емоційні прояви магістрів: 

а) мовленнєві реакції, обмін думками з іншими студентами; 

б) міміка, жести. 

Спостереження за перебігом діяльності магістрів на заняттях ми фіксували за 

допомогою спеціальних карток спостереження, де було вказано: прізвище, ім’я, по 

батькові магістра; прояви розумової активності; емоційні прояви магістра. 

Результати другого діагностичного зрізу дозволили нам виявити умови та 

закономірності формування основних якостей та умінь, необхідних у професійній 

діяльності педагога. 

Нами встановлено, що активність магістрів педагогічних спеціальностей у 

навчально-пізнавальній діяльності залежить від ступеня сформованості інтересу до 

управлінської діяльності як необхідною складовою частиною професійної кваліфікації 

педагога. Показники сформованості вмінь магістрів працювати в колективі обумовлені як 

особистісними якостями так і розвиненістю в них навичок роботи з людьми. Показники 

сформованості самостійності магістрів при вирішенні навчально-пізнавальних задач 

нижчі від інших показників. Низький рівень самостійності магістрів педагогічних 

спеціальностей обумовлений недостатньою сформованістю навичок самостійної роботи 



через невисоку питому вагу цього виду діяльності в навчальному процесі. Найвищий 

рівень сформованості виділених характеристик був відмічений в 1 та 2 групах, тобто у 

магістрів з високим та середнім рівнями управлінської культури. Найнижчий показник 

властивий 3 групі, тобто тим магістрам, у яких відмічено низький рівень сформованості 

управлінської культури. 

Таким чином, аналіз педагогічної літератури та проведення експериментального 

дослідження дозволило нам виділити найсуттєвіші фактори, які впливають на формування 

управлінської культури магістрів педагогічних спеціальностей: психологічні особливості 

магістрів; рівень професійної підготовки майбутніх педагогів; зміст навчального 

матеріалу; методи й форми навчально-виховної роботи; якість викладання. 

Управлінську культуру магістрів педагогічних спеціальностей, формування якої 

здійснено в умовах навчання, можна розглядати  як сукупність педагогічних і 

психологічних  управлінських знань; комунікативних і організаційних  умінь; навичок 

оволодіння засобами невербального спілкування, саморегулювання,   установки, 

застосування психотехніки для розв’язання управлінських  завдань. Визначено, що 

результативність освітнього процесу відбувається у практичній діяльності  на теоретико-

методологічному, психолого-педагогічному та предметно-методологічному рівнях з 

урахуванням усіх факторів, що сприяють цьому процесу. 
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