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Суспільно-політичні і соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні, мають 

суттєвий вплив на діючу систему освіти. У сьогоденні формується нова ідеологія і 

практика життєдіяльності сучасної школи як соціально-педагогічної системи, результатом 

якої є “забезпечення сучасної якості освіти на підставі збереження її фундаментальності і 

відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і 

держави”[6]. Управління є тим важелем, тією рушійною силою, яка націлена на 

активізацію людини шляхом створення оптимальних умов для прояву та розвитку її 

творчого потенціалу. Для цього керівнику закладу освіти потрібно орієнтуватися у 

різноманітті сучасних управлінських ідей, вивчати і успішно застосовувати досягнення 

науки і перспективного педагогічного досвіду, організовувати перетворювальну 

діяльність. У зв΄язку з цим питання управління освітніми процесами стають більш 

актуально, так як шкільна практика свідчить про недостатню готовність керівників шкіл 

до професійної управлінської діяльності, про відсутність у багатьох з них необхідної 

управлінської культури. 

У науковій літературі зустрічаються різні підходи до визначення тих чи інших 

аспектів культури. Перші характеризуються пошуком співвідношення між культурою 

особистості та культурою суспільства (Л.Н.Пономарев, В.Д.Попов, В.П.Чічканов), 

аналізом соціальної культури особистості (А.В.Прохоров, К.Е.Розлогов, В.Д.Рузін); інші – 

розглядають окремі її аспекти: інформаційну (Д.І.Блюменау), комунікативну, професійну 

(В.Ю.Кричевський), управлінську культуру (Г.В.Єльнікова) [4;7] 

Багатозначність самого поняття "культура" знаходить відображення у 

неоднозначності тлумачення змісту різних її словосполучень, у тому числі "управлінська 

культура керівника", "культура управлінської діяльності", "культура управління". В 

"Тезаурусе менеджера" [3] наведено одне із не багатьох визначень "культури управління" 

як комплексної, узагальнюючої характеристики управлінської праці, яка відображає її 

якісні риси та особливості. Якщо виходити з визначення поняття "культура" у словнику  

С.І.Ожегова як  найвищого рівня будь-чого, то культура управлінської діяльності – це 

високий якісний рівень організації управлінської діяльності. В цьому розумінні дане 

поняття близьке за значенням до таких як професійна майстерність, професійна 

компетентність. Так, В.М.Шепель культуру управлінської діяльності розглядає через 

поняття культури спілкування, культури поведінки,  а показником управлінської культури 

– стиль управління [7]. 

На думку Г.В.Єльнікової поняття “культура управлінської праці” включає такі 

різновиди культури як: загальна, або загальнолюдська культура, культура політична, 

правова, естетична, педагогічна з її багатьма відтінками залежно від типу і специфіки 

навчального закладу[4].  

Оскільки управлінську діяльність керівника сучасної школи відносять до категорії 

професійних, то головною її ознакою виступає спеціальна освіта, яка за певних умов може 

бути компенсована самоосвітою, підвищенням кваліфікації, практичним досвідом. 

Іншими ознаками професії розглядаються: спеціалізація і особливий предмет праці - 

об`єкт управління, специфічні засоби і інструментарій, продукт управлінської праці, 

розподіл часу на головний вид діяльності, просторові параметри робочого місця вказують 

на правомірність визначення діяльності керівника школи як професійну. 



Професійна діяльність керівника школи потребує спеціальної підготовки, певних 

професійно значущих якостей, професійної компетентності, управлінської культури. Така 

діяльність збагачує особистість, розширює її можливості, включає у сферу соціально-

економічної і духовної взаємодії з колективом, формує її мотиваційну сферу, змінює 

ціннісні орієнтації. Управлінська культура як складова професійної діяльності керівника 

школи характеризується особливостями усвідомлення поведінки та діяльності людей в 

організації і знаходиться у сфері культури праці, культури професійної управлінської 

діяльності.   

В особистісному плані управління характеризується певними особливостями, 

якостями і стилем діяльності керівника, що безпосередньо  вливають на організацію 

співробітництва працівників по досягненню загальних цілей організації.  

Важливим для нашого дослідження є висновки авторів [7;9] про доцільність 

розглядати професійну культуру керівника школи як цілісну, інтегративну особистісну 

властивість. Мова йде про вивчення особливостей персональної управлінської діяльності,  

суті управлінської культури як особистої властивості, оскільки ми говоримо не про 

суб`єкт управління, який звісно може бути не тільки індивідуальним, але й груповим, а 

про керівника середнього загальноосвітнього закладу (школи, гімназії, ліцею)  - директора 

або заступника директора, перш за все як професіонала з притаманними йому 

особистісними якостями. Аналіз розглянутого поняття у такому аспекті дає змогу 

говорити про те, що управлінська культура – це властивість, яка притаманна керівнику 

школи як особистості, але проявляється вона в усіх царинах його діяльності як 

професіонала і зробити висновок про те, що поняття "управлінська культура керівника 

школи" є, з одного боку, видовим (окремим) по відношенню до більш загальних 

(управлінська культура керівника, управлінська  культура, культура праці), з іншого - 

управлінська культура може бути розглянута як одна з характеристик особистості 

керівника школи, яка суттєво впливає на якість його  професійної управлінської 

діяльності. 

Вважаємо, що спеціальна підготовка керівного складу освіти є проблемою важливою 

та актуальною сьогодні. Керівники навчальних закладів, працівники органів управління 

освітою здебільшого не мають відповідної професійної підготовки до управління. Як 

правило, вони є висококваліфікованими фахівцями з різних учительських спеціальностей. 

Тому витоки проблеми невідповідності реального рівня управлінської культури керівників 

навчальних закладів необхідному для ефективного управління криються саме у 

відсутності професійної освіти. 

В закладах освіти практично ще немає менеджерів. Є  формальні управлінські 

одиниці в особі керівника, його заступників і педагогів. Але проблема зміни 

директорського, командного менталітету в освіті на менеджерський вже достатньо 

актуальна.  

Проблема менеджменту в освіті актуалізується тим, що: 

- за специфікою своєї професійної спрямованості вчитель є керівником і 

організатором життя і діяльності дітей, що підсилює його професіоналізм; 

- в умовах переходу до ринкових стосунків і зростаючої соціальної 

незахищенності, безробіття кожна людина повинна бути готовою у випадку потреби до 

організації власної “справи”; 

- педагог повинен підготувати своїх вихованців до роботи у нових соціальних і 

економічних умовах [8]. 

Багаточисельні спроби перенести без змін досвід закордонного менеджменту у 

практику нашої дійсності не дали очікуваних результатів. Існує актуальна потреба його 

переробки, адаптації і запровадження з урахуванням специфіки національних традицій, 

менталітету, законодавчої бази освіти, професійної спрямованості та інших факторів. У 

такому випадку використання досягнень менеджменту може суттєво збагатити 



професійну підготовку працівників системи освіти, підвищити рівень розвитку їх 

управлінської культури. 

Оволодіння основами менеджменту допоможе усім у підвищенні ефективності 

педагогічної і управлінської діяльності. Методи і прийоми самоменеджменту допоможуть 

педагогам і керівникам успішно вирішувати різні проблеми особистісного плану, 

навчитися володіти собою, визначати і формулювати чіткі особисті цілі і цінності, 

займатися саморозвитком, доцільно використовувати час. Запровадження у школі 

елементів менеджменту буде сприяти процесу демократизації і гуманізації шкільного 

життя, ефективному управлінню закладом освіти, педагогічним і учнівським колективами.  

Реалізація сучасних вимог до закладів освіти значно активізувала розробку наукових 

і практичних проблем профорієнтації. Можна виділити ряд напрямків, що сприяють 

вирішенню практичних питань професійного самовизначення підростаючого покоління: 

система профорієнтації, яка озброює школярів необхідними знаннями для орієнтації у 

світі професій, уміннями об’єктивно оцінювати свої індивідуальні особливості 

(Б.А.Федоришин), діагностичні методики вивчення особистості школяра з метою надання 

індивідуальної допомого у виборі професії (В.Д.Шадріков, Воронін Н.П., Забродін Ю), 

теоретичні і методичні основи професійних консультацій молоді (Е.А.Клімов), системний 

підхід до профорієнтації школярів (В.Ф.Сахаров, Н.К.Степаненков), суспільно-значущі 

мотиви вибору професії (Є.М.Павлютенков), особливості профорієнтації студентів в 

умовах вищої школи (Н.Ш.Шадієв, П.А.Шавір, Н.Н.Чистяков); формування елементів 

духовної культури у процесі підготовки учнів до свідомого вибору професії 

(Г.П.Шевченко) [8]. 

Але, не зважаючи на позитивні результати, профорієнтація в сучасних умовах все ще 

не досягає своїх головних цілей – формування в учнів професійного самовизначення, 

відповідного індивідуальним особливостям кожної особистості і запитам суспільства у 

кадрах, його вимогам до сучасного працівника. Суттєвим гальмуванням розвитку 

профорієнтації є те, що вона, за правило, розрахована на деякого середнього учня; 

відсутній індивідуальний, диференційований підхід до особистості яка обирає професію; 

використовуються загалом мовні, декларативні методи, без надання можливості кожному 

спробувати себе у різних видах діяльності, у тому числі і в управлінській. 

О.Г. Молл проводила дослідження серед школярів 13-17 років. Бажання бути 

управлінцем розглядалося з трьох позицій: бажання в майбутньому обіймати керівну 

посаду – 10%; можливість  у майбутньому бути керівником – 31%; згода за певних умов 

бути керівником – 53%; 16% школярів категорично заявили, що не хочуть бути 

керівниками ні за яких умов.  

Керівник, на думку школярів, - це людина, яка: вміє працювати з людьми; постійно 

долає труднощі; вміє красиво говорити; має високу заробітну платню; самостійна. 

Цікаво, що школярі серед основних засобів досягнення управлінської успішності 

назвали: гарне навчання – 38%; уміння спілкуватись – 38%; заняття спортом – 36% [9]. 

Тому вважаємо за доцільне включення в концепцію загальної середньої освіти курсу 

практичного людинознавства та основ культури, які не тільки знайомили б молодь з 

унікальними досягненнями загальнолюдської культури, але й виховували б у неї 

практичні навички її використання. 

Говорячи про роль школи в духовному розвитку юнацтва, не можна не відзначити 

гостру необхідність підвищення культурного рівня вчителів, в тому числі і керівників 

навчальних закладів, які сьогодні не всі відповідають сучасним вимогам. 

Навчальні плани педагогічних вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації 

поки що не передбачають цілісного, системного вивчення майбутніми наставниками 

основ загальнолюдської культури у всій різноманітності її форм і відношень. 

Для інтеграції України в міжнародний простір важливим є визначення людини як 

найвищої цінності суспільства не тільки на словах, а й на ділі. На думку Г.В.Єльнікової це 

можливо за використання антропосоціального підходу до управління школою, що вбачає 



у людині одночасно й особистість, і головну виробничу силу з певними духовними й 

матеріальними інтересами, а також сприяє поєднанню цих інтересів із суспільними [4]. 

Для цього, перш за все, треба надати кожному керівнику загальноосвітнього навчального 

закладу відповідну управлінську освіту. [5] 

Існують різні моделі підготовки керівного складу. Американська модель передбачає 

превентивну підготовку керівника у ВНЗ до початку кар’єри. Теоретичні знання є базою 

для подальшої практичної діяльності. Європейська модель передбачає отримання знань на 

основі практичного досвіду та подальшу самореалізацію людини у закладах підвищення 

кваліфікації або спеціальної управлінської підготовки. Проте всі вони вміщують 

відповідну управлінську освіту.  

В Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті серед основних напрямків 

модернізації управління освітою проголошується підготовка та перепідготовка 

управлінців усіх рівнів [10]. Сьогодні багато ВНЗ країни з-поміж навчальних предметів 

називають такі, як: основи менеджменту, стратегічний менеджмент, інформаційне 

забезпечення управління, контрольно-аналітична діяльність, управління процесом 

навчання та виховання, психологія управління тощо. Але кількість годин на викладання 

цих предметів обмежена, тому що більшість з них викладається на рівні теоретичних 

спецкурсів, а кількість навчальних годин на активну чи пасивну практику взагалі не 

передбачається. 

Отже система післядипломної педагогічної освіти є основною ланкою системи 

безперервної освіти керівників шкіл та формування їх управлінської культури.  

Сучасні тенденції діяльності школи, зміни у внутрішкільному управлінні обумовили 

необхідність реформування і системи підвищення кваліфікації керівників навчальних 

закладів.  “Реформування системи підвищення кваліфікації вперше в історико-

педагогічному процесі було ініційовано самою системою, ідея виникла не спонтанно, а на 

підставі наукових, дисертаційних досліджень” [2]. 

Нові тенденції у змісті навчання керівників перш за все мають прояв у понятті 

“післядипломна освіта”, яке поступово витискає традиційне “підвищення кваліфікації”. 

Що означає цей процес?   

В.І.Слободчіков метафорично розглядає освіту як створення образу Людини в 

індивіді, як реалізацію здібності до саморозвитку крізь оволодіння цінностями культури і 

створення нових предметних форм культури [10]. У цьому контексті автор виділяє дві 

якісні характеристики освіти: просторову і часову. Перша характеристика стосується 

можливості перетворювати будь-яку соціальну ситуацію в освітню, якщо вона створює 

умови для саморозвитку особистості; вирішальну роль у цьому процесі відіграють 

інтереси і цілі людей, які таким чином створюють своє освітнє середовище.  При 

подібному підході власне навчання перестає бути головною діяльністю в освітніх 

процесах - не менш значущими стають спілкування, професійна діяльність, засоби 

масових комунікацій та інші “життєві університети”. 

Часова характеристика підкреслює стадійність, цілісність, безперервність процесу 

саморозвитку особистості, в основі якого лежить зіткнення можливостей вибору, які 

розширюються під впливом освіти, з нестандартністю життєвих умов людей на різних 

етапах діяльності [10]. 

Коли йдеться про освіту дорослої людини, яка вже має відповідну професійну 

підготовку,  то професійно-рольова ситуація не вичерпує “Я” дорослої людини – 

“позапрофесійне” і “професійне  Я” не просто ціле і її частина. Особистісний простір 

ширше професійного і суттєво впливає на неї. Становлення і розвиток “професійного Я” 

спирається на загальний психічний розвиток і здійснюється на її фоні і далі за нею у 

контексті тенденції її вікового розвитку. З іншого боку, не можна забувати про вплив 

професійної ролі керівника на його особистість. Щоденно на протязі багатьох років 

вирішення типових завдань не тільки удосконалює професійні знання, але і формує 



професійні навички, склад мислення, стиль спілкування. Професійна позиція визначає не 

тільки вчинки, але і засіб сприйняття іншої людини. 

У цьому контексті післядипломна освіта виступає у якості гуманітарної сфери, у якій 

“здійснюється синтез трьох культур у розвитку особистості – світоглядної, духовно-

моральної і професійної” [2]. На перший план у спрямованості цієї діяльності повинний 

виступати розвиток особистості керівника і лише потім його розвиток як професіоналу. 

Звідти нові вимоги до змісту післядипломної освіти, його спрямованості. Він 

повинен полягати не тільки у збагаченні і оновленні предметних і дидактико-методичних 

знань і не у простому додаванні до них соціальних, психологічних і культурологічних 

знань, хоча їх значимість важко заперечувати. Йдеться про необхідність розробки освітніх 

програм, орієнтованих на вирішення основних завдань: 

1) задовольнити специфічний запит керівників  на практико-орієнтовані знання, 

що використовуються “тут і зараз”, оскільки цей етап соціалізації характеризується 

потребою дорослих у рольових знаннях (у даному випадку професійно-рольових). При 

цьому важливо подолати небезпеку спрощеного підходу до достатньо складних концепцій 

і наукових ідей, що здатний породити думку про легку доступність наукового пошуку і 

його результатів. У результаті керівники можуть виявитися носіями “напівзнань”, більш 

небезпечного ніж незнання. 

2) забезпечити розвивальний ефект набутих знань завдяки реалізації проблемно-

методологічного підходу, тобто завдяки вирішенню завдань, що моделюють реальні 

практичні ситуації, які виникають у процесі управлінської діяльності. Мета вирішення 

подібних завдань полягає у відкритті і оволодінні керівниками ідеями, принципами, 

засобами вирішення, які підвищуючи рефлексивну культуру, можуть бути потім 

використані у практичній діяльності [11]. Тобто головна відміна у спрямованості змісту 

освіти, привнесена до системи підвищення кваліфікації новою соціально-освітньою 

ситуацією, полягає не у кількісному рості набутої інформації, а в інтегративному 

характері знань, який віддзеркалює реальні проблеми, з якими стикаються керівники у 

процесі професійної діяльності. 

Характеристика якості післядипломної освіти у сучасній парадигмі розвитку 

суспільства свідчить про збагачення її функцій. Йдеться не тільки про “додавання” 

розвивальної функції до адаптивної і компенсаторної, але і про їх якісну перебудову. 

Провідною функцією повинна стати розвивальна, оскільки післядипломна освіта 

орієнтується на визнання керівника як активного і самостійного суб`єкту власного 

навчання. У той мірі, у якій ця позиція сформована у професійній діяльності керівника, 

вона переноситься і до процесу власної навчальної діяльності. У свою чергу 

результативність освітнього процесу має прояв у практичній діяльності на теоретико-

методологічному, психолого-педагогічному і предметно-методичному рівнях з 

урахуванням всіх факторів, що сприяють цьому процесу [10]. 

Аналіз літературних джерел з історії та теоретичних аспектів організації сучасного 

процесу підвищення кваліфікації дозволив визначити більш актуальні проблеми, які 

потребують свого дослідження і практичного вирішення. 

1. Орієнтація змісту курсової форми підвищення кваліфікації не тільки на 

озброєння керівників новими знаннями і вміннями, але й на глибоку перебудову 

психологічних настанов, мотивів і навіть ціннісних орієнтацій самої особистості 

керівника. Саме курсовий етап створює для цього необхідні передумови: інтенсивне 

заглиблення у пізнавальну діяльність; активна комунікація з колегами і викладачами у 

навчальній групі; відрив від практичної діяльності, який створює можливість для 

самоаналізу професійної діяльності. 

2. Підсилення загальнометодичної і смислоутворюючої (світоглядної) складової 

змісту підвищення кваліфікації керівників. Це необхідно для забезпечення стратегічної і 

інноваційної діяльності сучасних керівників шкіл, що розвиваються, для свідомого вибору 

і здійснення місії навчального закладу у відповідності до потреб суспільства. 



3. Запровадження андрагогічної адаптивної моделі організації навчального 

процесу відповідно до особливостей і закономірностей психології і педагогіки дорослих з 

перенесенням акценту на активно-розвивальні методи навчання. 

4. Підсилення гуманітарної і загальнокультурної складової змісту підвищення 

кваліфікації з метою розвитку гуманістичних цінностей і людиноорієнтованого процесу 

управління і його демократизації. 

5. Здійснення наступності між курсовим і межкурсовим етапами підвищення 

кваліфікації у межах концепції безперервної освіти [2]. 

Система безперервного підвищення кваліфікації передбачає органічний зв’язок 

процесів курсового навчання і самоосвіти самих керівників у межкурсовий період.  

Курсове навчання слугує стимулом для самоосвіти і орієнтує керівників шкіл на 

відбір певного змісту для самостійного вивчення. У свою чергу, самоосвіта суттєво 

доповнює ті знання, які слухачі отримали на курсах. Цим воно більшою мірою 

задовольняє професійні запити і відповідає потребам особистості у професійній сфері. 

Актуальною проблемою є встановлення взаємозв’язку між цими процесами і 

підтримкою їх на оптимальному рівні, що потребує встановлення тісних контактів 

місцевих органів освіти і факультетів підвищення кваліфікації керівників освіти.  

Отже, пошук найбільш раціональних шляхів освіти керівників робить перші кроки. 

Як свідчить практика, переважними методами лишаються інформаційні, які потребують 

від слухача усвідомлення несуперечливого, точного знання, однозначних висновків і 

безальтернативних рішень.  
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