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У рамках дослідження теми  
 “Формування професійної культури керівника 
навчального закладу в сучасному освітньому 

середовищі”  
науково-педагогічним колективом кафедри здійснено 
обгрунтування актуальності тематики, визначено мету, 

завдання науково-пошукової діяльності,  
а також розроблено структуру організації 
 дослідно-експериментальної діяльності.  

1 етап: науково-теоретичний (2014 р).  
У рамках цього етапу опрацьовано 
інноваційні науково-теоретичні 
розробки, присвячені  проблематиці 
формування професійної культури 
керівника навчального закладу. 



2 етап: констатувальний 
(2015 р.).  

У процесі роботи на цьому 
етапі здійснено підбір 
інструментарію діагностичних 
методик;  

визначено компоненти, 
показники, критерії та рівні 
сформованості професійної 
культури керівників  ЗЗСО;  

розроблено модель 
формування професійної 
культури керівника сучасного 
ЗЗСО 



3 етап: формувальний (2016–2017 рр.).  
Здійснено апробацію моделі формування 

професійної культури керівника закладу освіти. 



4 етап: аналітико-узагальнювальний (2018 – 
2019 рр.). Проаналізовано результати 
впровадження запропонованої моделі та 
розроблено конкретні методичні рекомендації 
щодо формулювання перспективних шляхів 
подальшого наукового пошуку. 



Проблематика дослідження 
(актуальність) 

• Ефективність вирішення професійно-педагогічних 
проблем і типових управлінських завдань, які 
виникають у реальних ситуаціях педагогічної діяльності, 
залежить від кваліфікації, загальноприйнятих цінностей 
моралі та етики, володіння освітніми та управлінськими 
технологіями, життєвого досвіду, постійного 
удосконалення та впровадження у практику ідей 
сучасної педагогіки, загалом від професійної культури 
керівника. Формування та розвиток професійної 
культури керівника сучасного закладу освіти – важлива 
проблема, яка може бути спільно вирішена науковцями 
та педагогами-практиками. 



• Об’єкт дослідження – професійно-
педагогічна діяльність керівника сучасного 
закладу освіти. 

• Предмет дослідження – зміст, форми та 
методи формування професійної культури 
керівника закладу освіти. 

• Проблема, що вирішується: відсутність 
системної підготовки керівника сучасного  
закладу освіти в області. 



Мета  наукового проекту 
• Метою дослідження є розробка теоретико-методичних 
підходів та практичних рекомендацій до формування 
професійної культури керівника сучасного  закладу освіти. 
• Основні завдання проекту: 

1. Здійснення теоретичного аналізу науково-педагогічних 
джерел, присвячених проблемам формування професійної 
культури керівників  ЗЗСО. 
      2. Виявлення чинників впливу на формування професійної 
культури керівників  

3. Визначення складових, форм і методів формування 
професійної культури керівника. 
     4. Розробка та експериментальне впровадження моделі 
формування професійної культури керівника. 
     5. Аналіз результатів експериментальних досліджень та 
розробка методичних рекомендацій для керівників. 
     6. Обґрунтування педагогічних умов реалізації моделі 
становлення професійної культури керівника ЗЗСО. 

 



Аналіз досліджень і публікацій 
Важливе місце посідають питання освітнього 

менеджменту, зокрема наукові основи управлінської 
діяльності керівника ЗЗСО та підвищення його 
управлінської кваліфікації, що знайшли своє 
відображення у працях Є. С. Березняка, В. І. Бондаря, 
В. М. Бегея, Л. І. Даниленко, Г. В. Єльникової,               
Л. М.  Калініної, Л. М. Карамушки,   Н. Л. 
Коломінського, Ю. О. Конаржевського,                         
В. В. Крижка, В. І. Маслова, Н. М. Островерхової,        
Є. М. Павлютенкова, В. С. Пікельної, В. І. Пуцова,       
М. М. Поташника, Т. М. Сорочан, Є. П. Тонконогої,      
Є. М. Хрикова, Т. І. Шамової та ін. 



   Вітчизняними і зарубіжними вченими питанням 
професійної, у тому числі педагогічної культури 
спеціалістів приділено достатньо уваги                        
(К. А. Абульханова, В. Д. Базилевич, А. В. 
Барабанщиков, О. В. Бондаревська, О. Б. Гармаш,       
В. М. Гриньова, С. Б. Єлканов, І. А. Зязюн, Н. В. 
Кузьміна, О. М. Пєхота, М. І. Поночовний, Т. І. 
Саламатова, В. А. Семиченко, В. О. Сухомлинський), 
як окремий напрям розглядається проблема 
управлінської культури керівників організацій            
(Б. А. Гаєвський, В. М. Іванов, М. І. Кабушкін, О. І. 
Мармаза, В. І. Новоселов, Л. Е. Орбан-Лембрик,         
Ю. І. Палеха, В. І. Патрушев, О. М. Яркова та ін.). 



Водночас недостатньо розробленими залишаються 
окремі аспекти проблеми, а саме:  

 
• формування корпоративної культури  закладу освіти та 

діагностика її стану;  
• зв’язок професійної культури керівника з іміджем  

закладу освіти; 
•  вплив системи адаптивного управління на рівень 

професійної культури керівника; 
• співвідношення між стратегіями та техніками 

управлінської діяльності;  
• складові структури управлінської культури;  
• психологічна готовність до здійснення управлінської 

діяльності. 



• Методи дослідження:  загальнонаукові, 
педагогічні, метод детермінізму,  соціально-
педагогічні, психологічні, організаційно-
економічні, соціологічні, математичної статистики. 

• Засоби дослідження: інструментарій 
діагностичних методик; використання 
інформаційно-комунікаційних технологій; 
кваліметричні. 

• Підходи: системний, діяльнісний, 
особистісноорієнтований, синергетичний, 
акмеологічний. 

• Ідеї, робочі гіпотези: розроблена модель 
формування професійної культури керівника 
сучасного ЗЗСО сприятиме забезпеченню 
ефективності управлінської діяльності керівника. 
 



Науково-методичні видання: 



• Підготовлені навчально-методичні видання 
використовуються у навчальному процесі 
   в системі післядипломної педагогічної 
освіти як під час курсового підвищення 

кваліфікації керівників ЗЗСО,  
так і в міжкурсовий період. 

 



Публікації у вітчизняних та зарубіжних 
виданнях з теми: 

• Вознюк В. С. – “Професійна культура керівника як передумова 
формування іміджу навчального закладу”. 

• Корнейко А. О. – “Політико-правові знання в структурі 
професійної компетентності керівника освітньої установи”. 

• Лук’янчук Г. Я. – “Формування професійної культури 
керівника навчального закладу в умовах адаптивного 
управління”. 

• Остапйовський І. Є. – “Професійний імідж керівника як 
важлива складова управлінської культури”. 

• Рудь О. В. – “Духовно-моральний аспект управлінської 
культури”. 

• Сташенко М. О. – “Співвідношення між стратегіями та 
техніками  управлінської  діяльності”. 

•          Турчик І. В. – “Корпоративна культура як передумова      
забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти”. 



 Кількість виконавців проекту: 7 осіб,  
з них кандидати наук, доценти – 5, 

науково-педагогічні працівники  
без ступеня – 2. 



НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА КАФЕДРИ 

Цього року кафедра підсумувала результати науково-дослідної теми «Формування 

професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому 

середовищі», затвердженої рішенням вченої ради ВІППО від 20.03.2014 року, протокол № 2 

на обласній науково-практичній конференції, що успішно відбулась 16 травня. 

Дуже важливо, щоб підготовка високопрофесійних керівних кадрів відповідала 

інтеграційному критерію, в основі якого знаходяться: педагогічна й менеджерська 

майстерність, комунікативна компетентність та новітні технології. Освіті потрібний керівник 

нової генерації: лідер, менеджер, експерт. Сучасний керівник закладу освіти має 

орієнтуватися на вільний розвиток, соціальну зрілість, творчу ініціативу, самостійність, 

професійну етику, можливість до саморозвитку, професійний потенціал. Він повинен мати 

належну теоретичну і практичну підготовку, бачення педагогічних проблем, творчу 

фантазію; вміти у своїй діяльності поєднувати педагогічну практику і науку; впроваджувати 

інновації. Усі ці характеристики узгоджуються з ознаками професійної культури керівника 

закладу освіти. Вважаємо, що недостатній рівень сформованості професійної культури 

керівного складу закладів освіти, його спеціальна професійна підготовка є важливими 

проблемами, які можуть бути спільно вирішені науковцями та педагогами-практиками.  

В умовах реформування системи загальної середньої освіти ідеї професійної культури 

та механізм діагностики її стану в закладі освіти ще не знайшли широкого практичного 

впровадження. Такий важливий інструмент педагогічного менеджменту у закладах освіти 

поки що не діє належним чином та роль фактору ефективної професійної культури гідно не 

оцінена. Проте вже існують заклади освіти, керівники яких усвідомлюють значення 

професійної культури та необхідність її формування й подальшого удосконалення. Проблема 

ролі сучасного керівника у формуванні організаційної культури закладу освіти недостатньо 

вивчена, тому потребує подальшого дослідження і аналізу. Нажаль досі не проводилася 

комплексна оцінка стану організаційної культури та окремих її складових, не розроблялася 

комплексна програма удосконалення цього інструменту педагогічного менеджменту в 

умовах інноваційного освітнього простору.  

У ході дослідження здійснена практична перевірка гіпотези, згідно якої системний, 

науково обґрунтований та цілеспрямований вплив на складові організаційної культури в 

умовах інноваційного освітнього простору забезпечать більш високий рівень педагогічної 

взаємодії, а отже, підвищення якості освітніх послуг. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що процес формування професійної 

культури керівника закладу освіти як інтеграційної складової його організаційної культури 

буде успішним за таких умов: 



- чіткого теоретичного визначення основних положень та структури категорії 

«організаційної культура закладу освіти»;  

- розгляду формування організаційної культури водночас як складової процесу 

професіоналізації керівних кадрів освітніх установ та інтеграційної складової їх 

корпоративної культури;  

- орієнтованості системи фахової підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації на цілеспрямоване формування, удосконалення та відтворення відповідних 

професійно важливих якостей особистості керівника закладу освіти;  

- формування у керівників закладів освіти цілісного уявлення про сутність та зміст 

їхньої професійної культури, позитивної мотивації до фахового вдосконалення та 

саморозвитку;  

- критеріально-рівневого підходу до діагностування сформованості організаційної 

культури закладу освіти. 

Впровадження технології формування професійної культури керівників закладів освіти 

як інтеграційної складової організаційної культури сприятиме підвищенню їхньої 

професійної компетентності. 

Отримані в процесі експериментального пошуку результати підтверджують гіпотезу, 

покладену в його основу, а реалізовані мета й завдання цього дослідження дозволяють 

стверджувати наступне:  

1. Вивчення наукових підходів до інтерпретації сутності та змісту професійної 

культури (гносеологічного, аксіологічного, праксіологічного) дає можливість зробити 

висновок, що найбільші евристичні можливості для вивчення професійної культури 

керівників закладів освіти має праксіологічний підхід, який дозволяє розглядати її крізь 

категорію «діяльність».  

2. У ході дослідження було визначено іміджеві характеристики сучасного керівника 

закладу освіти, що впливають на формуванні організаційної культури. 

3. Розроблені тренінги «Серфінг управління» та «Управлінський потенціал» будуть 

корисними для керівників-початківців закладів освіти. Якщо в закладі освіти формується 

управлінський резерв, розроблені тренінги сприятимуть формуванню управлінських навичок 

резервістів, щоб кожен з них почувався впевнено і був готовим зайняти управлінську посаду 

у потрібний час.  

4. Підвидами культур, що входять до професійної культури керівника закладу освіти як 

інтеграційної складової його організаційної культури, визначено політичну, правову, 

управлінську, економічну, екологічну, інформаційну, інноваційну, психологічну, 

комунікативну, культуру мови, культуру праці, морально-етичну та естетичну, які 



визначаються залежно від посадової компетенції керівника. Професійна культура містить 

структурні та функціональні компоненти.  

5. Теоретична модель організаційної культури закладу освіти містить такі компоненти: 

соціально-психологічний клімат, світогляд персоналу, стилі поведінки персоналу, норми і 

вимоги до персоналу, система цінностей, імідж, кадрова політика (рис.1). 

 
Рис. 1.  Елементи організаційної культури закладу освіти 

Теоретичну модель організаційної культури 

пропонуємо розглядати на трьох рівнях, у метафорі 

«Дерева» (рис. 2). Перший, найочевидніший 

поверхневий рівень організаційної культури – 

«крона», так звані артефакти. На цьому рівні 

людина стикається з фізичними проявами культури, 

такими як: інтер’єр приміщення, зразки поведінки 

колективу, мова, традиції, обряди і ритуали 

організації. Все, що в закладі освіти має місце, – 

видимий результат свідомого формування, 

культивування, розвитку. 

Рис. 2. Модель організаційної культури закладу освіти у метафорі «Дерева» 



Наступний, більш глибший рівень організаційної культури – «стовбур», тобто засвоєні 

цінності і норми, принципи і правила, стратегії і цілі закладу освіти, що визначають 

внутрішнє й частково зовнішнє життя його колективу. Вони можуть бути як закріпленими в 

інструкціях і документах (наприклад, етичний кодекс закладу освіти), так і незакріпленими 

(латентні або приховані атрибути).  

Найглибший рівень організаційної культури – це «коріння», тобто рівень базових 

припущень, в основі 

якого покладено 

базові уявлення про 

характер 

навколишнього світу, 

реальності, часу, 

простору, людської 

природи, людських 

взаємин. Ці базові 

припущення 

знаходяться в сфері 

підсвідомого й, 

відповідно, 

недостатньо 

усвідомлюються 

навіть їх носіями – 

колективом.                                  Рисунок 3. Фактори впливу на організаційну культуру ЗЗСО 

 

6. Головний показник розвиненої організаційної культури закладу освіти – 

переконаність всіх учасників педагогічної взаємодії в тому, що їх освітня установа найкраща. 

Коли різні за характером і змістом люди об’єднуються для досягнення єдиної мети і при 

цьому ототожнюють себе з організацією, то лише тоді можна вести мову про корпоративний 

дух. Корпоративна культура виконує дві основні функції: внутрішньої інтеграції: здійснює 

внутрішню інтеграцію членів колективу таким чином, що вони знають, як їм слід 

взаємодіяти один з одним; зовнішньої адаптації.  

У ході педагогічного експерименту здійснюється апробування теоретичної моделі 

формування організаційної культури в умовах інноваційного освітнього простору.  

Це модель «багатошарова цибулина» (рис. 4). 
 



Виходячи з особливостей цієї структурної 

моделі, організаційна культура цілісна, ознаки її 

присутності можна виявити у всіх 

організаційних процесах. Модель демонструє, 

що шари корпоративної культури мають бути 

погоджені один з одним, інакше учасники 

педагогічної взаємодії відчувають дискомфорт, а 

культура починає руйнувати організацію, вести 

до збоїв в технології і взаємодії з оточенням.  

Рис. 4. Модель організаційної культури «багатошарова цибулина» 

Проведено стартові діагностики колективу на предмет стану і сформованості складових 

організаційної культури та готовності колективу закладу до роботи в режимі експерименту, 

проаналізовані та узагальнені їх результати, а саме: методика дослідження синдрому 

«емоційного вигорання», методика «професійний стрес», методика «самооцінка стійкості до 

стресу», методика дослідження стилю поведінки в конфлікті, арт-методи у розрізі розуміння 

стану соціально-психологічного клімату закладу освіти та ціннісних установок його 

колективу. 

7. Для оцінювання рівня сформованості професійної культури керівників закладів 

освіти використано систему критеріїв, яка містить ціннісне ставлення до професійної 

діяльності, рівень професійної та культурної компетентності, ступінь прояву творчої 

активності, домінантний стиль мислення, мотивацію до фахового удосконалення. Визначено 

три рівні сформованості професійної культури керівників навчальних закладів: адаптивний, 

репродуктивний, креативний. Кожен із цих рівнів відрізняється ступенем сформованості 

основних компонентів професійної культури.  

8. Встановлено, що формування професійної культури обумовлено впливом кількох 

надсистем: культури суспільства; культури державного управління; культури державної 

служби; культури державного органу, які виступають зовнішніми факторами цього процесу. 

Виявлені внутрішні фактори формування професійної культури, зокрема професійне 

середовище, система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників 

закладів освіти. 

9. У технології формування професійної культури керівників закладів освіти доцільно 

виділити основні етапи: прогнозування розвитку професійної культури та її активізацію 

(стимулювання).  

10. Розроблена методика діагностики організаційної культури закладу освіти містить 

такі  етапи: діагностика іміджу закладу освіти (доцільність введення корпоративної 



культури); діагностика стану організаційної культури (аналіз наявної корпоративної 

культури дозволить оцінити ступінь її сформованості, а також виявити недоліки); аналіз 

чинників впливу на формування організаційної культури (дозволить визначити напрямки її 

вдосконалення і трансформації); експрес-діагностика ефективності організаційної культури; 

оцінка «сили» корпоративної культури. 

У ході дослідження теоретично обґрунтовано, що політико-правова обізнаність 

керівника в системі освіти є невід’ємною складовою його політичної культури, що, у свою 

чергу, в сучасних умовах стає не лише світоглядною характеристикою особистості, а й 

важливою соціальною та фаховою властивістю суб’єкта освітньої системи. Оскільки 

формування цього явища перебуває у тісному взаємозв’язку з розвитком громадянсько-

політичної компетентності, політико-правові знання можна розглядати як елемент 

когнітивної компоненти професійної компетентності керівника у системі освіти.  

За результатами наукового пошуку здійснено обґрунтування та визначено сутність 

професійного іміджу керівника. Встановлено та розкрито взаємозв’язок та 

взаємообумовленість професійного іміджу та управлінської культури менеджера. 

Обґрунтовано структурні компоненти професійної культура керівника: когнітивний (система 

знань про управління сучасною школою), діяльнісний (вміння та навички ефективного 

управління), особистісний (система професійних та особистісних якостей сучасного 

керівника ЗЗСО), мотиваційний (система мотивів управлінської діяльності). 

 


	Сташенко М. О.1
	НАУКОВА ТЕМА:�«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ�В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ»�
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Проблематика дослідження (актуальність)
	Слайд номер 7
	Мета  наукового проекту
	Аналіз досліджень і публікацій
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Науково-методичні видання:
	Слайд номер 14
	Публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях з теми:
	Слайд номер 16

	НАУКОВО

