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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

6. Конспект лекцій з дисципліни; 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з ди-

сципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лаборато-

рних занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

10. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

11. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

І. Загальнопредметні:  

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіння високою 

мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку ціннісну орієнта-
цію на збереження психічного здоров’я кожного учасника навчально-виховного процесу та 

охорону їх прав і здоров'я. 

 

 

ІІ. Фахові:  

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і проведення 

уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку. Знання вимог до сучасного уроку тру-

дового навчання у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне 
проведення уроку трудового навчання. 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, навичок учнів 
початкової школи. 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і проведення 
уроку письма з учнями молодшого шкільного віку. 

 Знання вимог до сучасного уроку письма у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне 
проведення уроку письма. 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей молодшого шкіль-
ного віку. 

 Вміння виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом проведення хвилин «митців 

художнього слова», творчих вправ, дискусій, літературних ігор, вікторин, словесного малювання, 

уявної екранізації та інсценізації. 

 Вміння використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, аналізувати зображувальні 
засоби та особливості мови персонажів у єдності з розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв, 

удосконалювати механізм «випереджувального синтаксису» в процесі читання для розвитку смисло-

вої здогадки, задовольняти бажання дітей ставити питання до змісту виучуваного тексту та одер-

жувати на них відповіді від однокласників, створювати умови для перенесення знань з позакласного 

читання на уроки класного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей молодшого шкільного віку. 

 Уміння розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-диспути, ігри, дискусії засо-
бами використання інтегрованого матеріалу та високохудожніх зразків допоміжної літератури. 

 Вміння визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, використовуючи ме-

тоди соціометрії та спеціальні психодіагностичні методики. 

 Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної взаємодії, у 
роботі з колегами, учнями та їх батьками. 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти маніпулятивним 
впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими людьми. 

 Уміння використовувати представлений досвід прикладних досліджень соціальної психології у 
практичній роботі; проводити соціально-психологічні тренінги.  

 Вміння складати характеристику групи, прогнозувати динаміку розвитку малої групи. 

 Знання сутності понять «лідерство» та «управління». 

 Володіння знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність людської агресивності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи професійного 

становлення керівника ЗНЗ» складена Казанжи Іриною Володимирівною відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 013 Початкова освіта.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, закономірності, принципи 

управління ЗНЗ, методи та форми професійного становлення керівника ЗНЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Основи професійного становлення кері-

вника ЗНЗ” спирається на знання загальної педагогіки, історії педагогіки, організа-

цію та управління в початковій освіті, методику викладання фахових дисциплін у 

початковій школі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підвищити теоретичний та практичний рівень знань та умінь студентів з 

питань теорії та практики управління; формувати й розвивати управлінську майстер-

ність як основу ефективного управління діяльністю підприємств, установ та організацій 

(у сфері освіти та виробничого навчання) відповідно до сучасних умов функціонування 

системи освіти. 

Завдання: 
 методичні - розвиток управлінського мислення, здатності до аналізу управ-

лінських явищ і ситуацій; 

 пізнавальні – вивчення теоретичних основ управління; 

 практичні – формування готовності до використання знань і вмінь щодо тех-

нологічних процесів в управлінні у своїй практичній діяльності. 

 

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен 

вміти: 
 знаходити та добирати оптимальні шляхи формування професійної управ-

лінської культури; уміння самостійно забезпечити свій професійний ріст та осо-

бистісний розвиток; вміння аналізувати свою діяльність і визначати рівень управлінсь-

кої майстерності; вміння підвищувати свою професійну культуру, будувати перспек-

тиви професійного зростання; 

 спілкуватися з людьми; вміння аналізувати результати спілкування, прогно-

зувати наслідки спілкування; усвідомлювати свій індивідуальний управлінський стиль, 

зміцнювати свої позитивні сторони; обирати оптимальний стиль управління, врахову-

ючи етичні норми і принципи управлінської діяльності , застосовуючи адекватні засоби 

комунікації проводити наради, засідання, семінари тощо; 

 створювати колектив і управляти ним; вивчати міжособистісні стосунки в 

педагогічному колективі, аналізувати їх; створювати сприятливу морально-психо-

логічну обстановку в колективі, мотивувати співробітників, сприяти діловій і творчій 

співдружності, взаємодії; здійснювати управлінську діяльність, застосовуючи адекватні 

методи, форми й засоби для згуртування колективу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  



 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, воло-

діння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі початко-

вої освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку цін-

нісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника на-

вчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я. 

ІІ. Фахові:  

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки 

і проведення уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку. Знання 

вимог до сучасного уроку трудового навчання у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпе-

чується успішне проведення уроку трудового навчання. 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, 

навичок учнів початкової школи. 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки 

і проведення уроку письма з учнями молодшого шкільного віку. 

 Знання вимог до сучасного уроку письма у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпе-

чується успішне проведення уроку письма. 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей молод-

шого шкільного віку. 

 Вміння виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом проведення 

хвилин «митців художнього слова», творчих вправ, дискусій, літературних ігор, вікто-

рин, словесного малювання, уявної екранізації та інсценізації. 

 Вміння використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, аналізувати 

зображувальні засоби та особливості мови персонажів у єдності з розкриттям змісту та 

оцінкою поведінки героїв, удосконалювати механізм «випереджувального синтаксису» 

в процесі читання для розвитку смислової здогадки, задовольняти бажання дітей ста-

вити питання до змісту виучуваного тексту та одержувати на них відповіді від одноклас-

ників, створювати умови для перенесення знань з позакласного читання на уроки клас-

ного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей молодшого шкільного віку. 

 Уміння розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-диспути, ігри, 

дискусії засобами використання інтегрованого матеріалу та високохудожніх зразків до-

поміжної літератури. 

 Вміння визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, викори-

стовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні методики. 

 Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної 

взаємодії, у роботі з колегами, учнями та їх батьками. 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими 

людьми. 

 Уміння використовувати представлений досвід прикладних досліджень соціаль-

ної психології у практичній роботі; проводити соціально-психологічні тренінги.  

 Вміння складати характеристику групи, прогнозувати динаміку розвитку малої 

групи. 

 Знання сутності понять «лідерство» та «управління». 



 Володіння знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність людської агре-

сивності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Професійно-управлінська культура керівника ЗНЗ 

Тема 1. Професійна культура керівника закладу освіти. 

Тема 2. Управлінська культура керівника навчального закладу. 

Кредит 2. Компетентнісні вимоги до керівника ЗНЗ 
Тема 3. Професійна компетентність керівника закладу освіти. 

Тема 4. Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. 

Кредит 3. Імідж керівника ЗНЗ 

Тема 5. Управлінська етика керівника навчального закладу. 

Тема 6. Імідж керівника закладу освіти. 

 

 

Кредит 4. Становлення особистості керівника ЗНЗ 
Тема 7. Стиль керівництва – основа комунікації керівника навчального закладу з 

педагогічним колективом. 

Тема 8. Особистісні якості керівника закладу освіти та їх розвиток. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Алфімов В. Модернізація на основі нових методів управління [Текст] / В. 

Алфімов // Підручник для директора : Журнал управлінської компетентності. - 

2008. - № 3. - С. 63-65. 

2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту/ Б. Андрушків. - Львів : Світ, 

1995. - 296 с. 

3. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою. - Львів: ЛДУ, 1995.-229 с. 

4. Белолипецкий В.К., Павлова Jl.Г. Этика и культура управления: учеб.-практич. 

пособ. / В.К. Белолипецкий, Л.Г. Павлова. - М.: НКЦ «Март», 2004. - 384 с. 

5. Беляцький Н.П. Основы лидерства: Учебн. пособие /Н.П. Беляцкий. - М. : Новое 

знание, 2002. - 250 с. 

6. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід : 

науково-практичні засади : Навч.-метод, посібник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 

344 с. 

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей/ Д.Б. Богоявленская. - 

М. : Академия, 2002. - 320 с. 

8. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / под ред. А.М. Прохорова. — М. : 

Сов. энцикл., 1991. - Т. 1. - 780 с. 

 

Допоміжна 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения [Текст]/ Г.В.Бороздина. - 2-е изд. - 

М. : Инфра-М, 2008. - 294 с. 



2. Браун Л. Имидж - путь к успеху / Пер. з англ. - Спб. : Питер - Пресс, 1996. - 288 с. 

3. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В. Ва-

сильченко. - X. : Вид.група «Основа», 2007. - 176 с. 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная рито-

рика. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998 г. - 576 с. 

5. Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. Вдови-

ченко. - X. : Вид. група «Основа», 2007. - 112 с. 

6. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посібн. [для студ. екон. 

ВНЗ] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Вид-во Кон-

дор, 2003. - 414 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.info-library.com.ua/ 

2. http://eduknigi.com/ 

3. http://psi-help.com/storya-pedagogki.html 

4. http://pulib.if.ua/book/217 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, міні-контрольні, 

модульні контрольні роботи, колоквіуми, реферати, усні доповіді, творчі завдання, про-

екти. 
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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показни-

ків  

Галузь знань, напрям підго-

товки, освітньо-кваліфікацій-

ний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01Освіта  
Нормативна 

 
Напрям підготовки  

013 Початкова освіта  

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва)  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

4-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 40 

самостійної роботи сту-

дента - 80 

Освітньо-кваліфікаційний рі-

вень: 

бакалавр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

24 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год.  

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підвищити теоретичний та практичний рівень знань та умінь студентів з питань теорії 

та практики управління; формувати й розвивати управлінську майстерність як основу ефективного 

управління діяльністю підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання) 

відповідно до сучасних умов функціонування системи освіти. 

Завдання: 
 методичні - розвиток управлінського мислення, здатності до аналізу управлінських явищ 

і ситуацій; 

 пізнавальні – вивчення теоретичних основ управління; 

 практичні – формування готовності до використання знань і вмінь щодо технологічних 

процесів в управлінні у своїй практичній діяльності. 

 

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен 

вміти: 
 знаходити та добирати оптимальні шляхи формування професійної управлінської куль-

тури; уміння самостійно забезпечити свій професійний ріст та особистісний розвиток; вміння 

аналізувати свою діяльність і визначати рівень управлінської майстерності; вміння підвищувати свою 

професійну культуру, будувати перспективи професійного зростання; 

 спілкуватися з людьми; вміння аналізувати результати спілкування, прогнозувати 

наслідки спілкування; усвідомлювати свій індивідуальний управлінський стиль, зміцнювати свої по-



зитивні сторони; обирати оптимальний стиль управління, враховуючи етичні норми і принципи управ-

лінської діяльності , застосовуючи адекватні засоби комунікації проводити наради, засідання, семінари 

тощо; 

 створювати колектив і управляти ним; вивчати міжособистісні стосунки в педагогічному 

колективі, аналізувати їх; створювати сприятливу морально-психологічну обстановку в колективі, мо-

тивувати співробітників, сприяти діловій і творчій співдружності, взаємодії; здійснювати управлін-

ську діяльність, застосовуючи адекватні методи, форми й засоби для згуртування колективу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетент-

ностями:  

І. Загальнопредметні:  

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіння високою 

мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку ціннісну орієнта-
цію на збереження психічного здоров’я кожного учасника навчально-виховного процесу та 

охорону їх прав і здоров'я. 

 

 

ІІ. Фахові:  

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і проведення 

уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку. Знання вимог до сучасного уроку тру-

дового навчання у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне 
проведення уроку трудового навчання. 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, навичок учнів 
початкової школи. 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і проведення 

уроку письма з учнями молодшого шкільного віку. 

 Знання вимог до сучасного уроку письма у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне 
проведення уроку письма. 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей молодшого шкіль-

ного віку. 

 Вміння виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом проведення хвилин «митців 
художнього слова», творчих вправ, дискусій, літературних ігор, вікторин, словесного малювання, 

уявної екранізації та інсценізації. 

 Вміння використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, аналізувати зображувальні 
засоби та особливості мови персонажів у єдності з розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв, 

удосконалювати механізм «випереджувального синтаксису» в процесі читання для розвитку смисло-

вої здогадки, задовольняти бажання дітей ставити питання до змісту виучуваного тексту та одер-

жувати на них відповіді від однокласників, створювати умови для перенесення знань з позакласного 

читання на уроки класного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей молодшого шкільного віку. 

 Уміння розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-диспути, ігри, дискусії засо-
бами використання інтегрованого матеріалу та високохудожніх зразків допоміжної літератури. 

 Вміння визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, використовуючи ме-

тоди соціометрії та спеціальні психодіагностичні методики. 

 Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної взаємодії, у 
роботі з колегами, учнями та їх батьками. 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти маніпулятивним 
впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими людьми. 

 Уміння використовувати представлений досвід прикладних досліджень соціальної психології у 

практичній роботі; проводити соціально-психологічні тренінги.  



 Вміння складати характеристику групи, прогнозувати динаміку розвитку малої групи. 

 Знання сутності понять «лідерство» та «управління». 

 Володіння знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність людської агресивності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS. 

         

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Професійно-управлінська культура керівника ЗНЗ 

Тема 1. Професійна культура керівника закладу освіти. 

Тема 2. Управлінська культура керівника навчального закладу. 

Кредит 2. Компетентнісні вимоги до керівника ЗНЗ 

Тема 3. Професійна компетентність керівника закладу освіти. 

Тема 4. Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. 

Кредит 3. Імідж керівника ЗНЗ 

Тема 5. Управлінська етика керівника навчального закладу. 

Тема 6. Імідж керівника закладу освіти. 

Кредит 4. Становлення особистості керівника ЗНЗ 

Тема 7. Стиль керівництва – основа комунікації керівника навчального закладу з педагогічним 

колективом. 

Тема 8. Особистісні якості керівника закладу освіти та їх розвиток. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Професійно-управлінська культура керівника ЗНЗ 

Тема 1. Професійна культура керівника закладу освіти. 

Поняття «професійна культура» як складне утворення детермінується кількома  важливими  по-

няттями:  «культура»,  «діяльність»,  «простір  культури», «професія», трактування яких допоможе 

більш повно зрозуміти її сутність. 

Тема 2. Управлінська культура керівника навчального закладу. 

Управлінська культура - це вид культури, що складається з політичної, правової,  адміністрати-

вної,  менеджерської,  організаційної,  соціально-психологічної,  інформаційної,  комунікативної та  

економічної  культури  і  є інтегральним утворенням системи знань і вмінь, особистісних якостей, 

мотивів і  цінностей, які реалізуються під час управління.  

 

Кредит 2. Компетентнісні вимоги до керівника ЗНЗ 

Тема 3. Професійна компетентність керівника закладу освіти. 



Професійна компетентність керівника навчального закладу являє собою знання та уміння 

керівника як суб’єкта управлінського впливу, здатного по-новому структурувати наукові та прак-

тичні знання з теорії управління. 

Тема 4. Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. 

Сутність понять „менеджмент”, „управління”, „керівництво”, „організація”, „педагогічний мене-

джмент”. Адміністративно – управлінський персонал школи, його основні обов’язки. Конференція та 

рада загальноосвітнього навчального закладу, їх склад та повноваження. 

Кредит 3. Імідж керівника ЗНЗ 

Тема 5. Управлінська етика керівника навчального закладу. 

Педагогічна, загальнолюдська, політична, правова, морально – етична, художньо – естетична ку-

льтура та висока національна самосвідомість. Професійна компетентність, педагогічна майстерність, 

культура спілкування, бездоганне володіння державною мовою. Раціональне планування та викорис-

тання власного часу і часу працівників навчального закладу. Об’єктивне і доброзичливе оцінювання 

роботи працівників. 

Тема 6. Імідж керівника закладу освіти. 

Функції та призначення методичної роботи в школі. Організаційна, діагностична, прогностична, 

моделююча, відновлювальна, коригуючи, пропагандистська, контрольно – інформаційна функції ме-

тодичної роботи в початковій школі. Зміст методичної роботи. Форми методичної роботи в школі. 

Типи методичних обєднань вчителів. 

Кредит 4. Становлення особистості керівника ЗНЗ 

Тема 7. Стиль керівництва – основа комунікації керівника навчального закладу з педагогічним 

колективом. 

Права учнів загальноосвітнього навчального закладу: участь у різних видах навчальної, науково 

– практичної діяльності, вільне висловлення поглядів, переконань. Участь у добровільних самодіяль-

них обєднаннях, творчих студіях, групах, гуртках. Обов’язки учнів та учителів загальноосвітнього на-

вчального закладу. 

Тема 8. Особистісні якості керівника закладу освіти та їх розвиток. 

Головні психологічні компоненти процесу управління: емоційно – вольовий, гностичний, прое-

ктувальний, організаторський, порівняльно – оцінювальний. Психологічні вимоги до керівника 

освіти. Психологічна характеристика стилів керівництва. Вироблення та прийняття управлінських 

рішень. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових моду-

лів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. Професійно-управлінська культура керівника ЗНЗ 



Тема 1. Професійна ку-

льтура керівника за-

кладу освіти. 

14 2 2   10       

Тема 2. Управлінська 

культура керівника на-

вчального закладу. 

14 2 2   10       

Кредит 2. Компетентнісні вимоги до керівника ЗНЗ 

Тема 3. Професійна 

компетентність керів-

ника закладу освіти. 

18 2 6   10       

Тема 4. Ділове спілку-

вання як засіб ефектив-

ної управлінської діяль-

ності. 

14 2 2   10       

Кредит 3. Імідж керівника ЗНЗ 

Тема 5. Управлінська 

етика керівника навча-

льного закладу. 

14 2 2   10       

Тема 6. Імідж керів-

ника закладу освіти. 

16 2 4   10       

Кредит 4. Становлення особистості керівника ЗНЗ 

Тема 7. Стиль керівни-

цтва – основа комуні-

кації керівника навча-

льного закладу з педа-

гогічним колективом. 

14 2 2   10       

Тема 8. Особистісні 

якості керівника за-

кладу освіти та їх роз-

виток. 

16 2 4   10       

Усього годин  
120 16 24   80       

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Професійна культура керівника закладу освіти. 2 

2 Управлінська культура керівника навчального закладу. 2 

3 Професійна компетентність керівника закладу освіти. 6 

4 Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. 2 

5 Управлінська етика керівника навчального закладу. 2 

6 Імідж керівника закладу освіти. 4 

7 Стиль керівництва – основа комунікації керівника навчального за-

кладу з педагогічним колективом. 

2 

8 Особистісні якості керівника закладу освіти та їх розвиток. 4 

Разом 24 

 

 

Самостійна робота 



№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Професійна культура керівника закладу освіти. 10 

2 Управлінська культура керівника навчального закладу. 10 

3 Професійна компетентність керівника закладу освіти. 10 

4 Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. 10 

5 Управлінська етика керівника навчального закладу. 10 

6 Імідж керівника закладу освіти. 10 

7 Стиль керівництва – основа комунікації керівника навчального за-

кладу з педагогічним колективом. 

10 

8 Особистісні якості керівника закладу освіти та їх розвиток. 10 

Разом 80 

 

Індивідуальні завдання 

Вивчити та проаналізувати новий державний стандарт початкової освіти в Україні. 

Дібрати матеріали про особливості керівництва за книгою В.О.Сухомлинського «Розмова з мо-

лодим директором школи». 

Визначити психологічну характеристику стилів керівництва ЗНЗ. 

Скласти анкету для членів педагогічного колективу школи з метою визначення професійних 

якостей керівника. 

 

 

Методи навчання 
Лекція, бесіда, спостереження, роз’яснення, тестування, анкетування. 

 

Методи контролю 
Модульні контрольні роботи – 100 б; 

Поточні контрольні роботи – 12 б; 

Поточні відповіді – 10 б. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Кредити 4 Сума 

Змістові модулі 1 2 

Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 

Активна робота 

на заняттях 

6 6 6 6 6 6 6 6 48 

Усне опиту-

вання 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Індивідуальне 

творче завдання 

20  20 

Модульна кон-

трольна робота 

50 50 100 

Самостійна ро-

бота 

20 20 40 

Всього за 

змістовим моду-

лем 

  240 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 
Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої осно-

вної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до ви-

конання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його ана-

лізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточ-

ності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або 

володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Мінімальний бал для от-

римання позитивної 

оцінки -50, максималь-

ний - 100 

Оцінка за розширеною 

національною шкалою 

(екзамен, диф.залік) 

Еквівалент оцінки за 

п'ятибальною шкалою 

(для розрахунку сти-

пендій) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

90 та вище відмінно 5 А 

80 - 89 дуже добре 4,5 В 

65 - 79 добре 4 С 

55 - 64 задовільно 3,5 D 

50 - 54 достатньо 3 E 

35 - 49 незадовільно 2 FX 

1 - 34 неприйнятно 1 F 

Примітка: за звичайний (недиференційований) залік національна оцінка "зараховано"         

відповідає оцінці від 50 до 100 балів за 100-бальною шкалою, а оцінка                  "незара-

ховано" - 35-49 балам. 

 

 

 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Алфімов В. Модернізація на основі нових методів управління [Текст] / В. Алфімов 

// Підручник для директора : Журнал управлінської компетентності. - 2008. - № 3. - 

С. 63-65. 

2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту/ Б. Андрушків. - Львів : Світ, 

1995. - 296 с. 

3. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою. - Львів: ЛДУ, 1995.-229 с. 

4. Белолипецкий В.К., Павлова Jl.Г. Этика и культура управления: учеб.-практич. по-

соб. / В.К. Белолипецкий, Л.Г. Павлова. - М.: НКЦ «Март», 2004. - 384 с. 

5. Беляцький Н.П. Основы лидерства: Учебн. пособие /Н.П. Беляцкий. - М. : Новое 

знание, 2002. - 250 с. 

6. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід : 

науково-практичні засади : Навч.-метод, посібник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 344 

с. 

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей/ Д.Б. Богоявленская. - 

М. : Академия, 2002. - 320 с. 

8. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / под ред. А.М. Прохорова. — М. : 

Сов. энцикл., 1991. - Т. 1. - 780 с. 



9. Дмитриченко М.Ф., Хорошун Б.І., Язвінська О.М., Данчук В.Д. Вища освіта: Болонський 

процес: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2006. — 440 с. 

10. Закон України „Про загальну середню освіту” / Нормативно-правове забезпе-

чення освіти: У 4 ч. — Харків: Основа, 2004. — 4.1. — С. 61-68. 

11. Закон України „Про освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. - Хар-

ків: Основа, 2004. - Ч. 1 (ст. 6; розділ II). - С. 28, 38-47. 

12. Інструкція про організацію та діяльність гімназії // Інф. зб. Міносвіти України. - 

1996. - № 1-2. - С. 49-53. 

13. Інструкція про організацію та діяльність ліцею //Інф. зб. Міносвіти України. - 

1996. - № 1-2. - С. 57-61. 

14. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове за-

безпечення освіти: У4ч. — Харків: Основа, 2004. — 4.1. — С. 6-15. 

15. Левченко Т.І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція. — Вінниця: „Нова 

книга”, 2007. - 656 с. 

16. Модернізація вищої освіти України та Болонський процес: Матеріали до першої ле-

кції / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп. 

ред. М.Ф.Степко. - К., 2004. — 24 с. 

17. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно-правове забезпе чення освіти: 

У 4 ч. - Харків: Основа, 2004. - Ч. 1. - С. 11-16; 19-23. 

18. Положення про загальноосвітній навчальний заклад / Нормативно-правове забезпе-

чення освіти: У 4 ч. — Харків: Основа, 2004. — Ч. 1. — С. 89-106.  
 
 

 

 

Додаткова 
1. Василюк А., Пахацінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи: Навчальний посібник. — Ніжин: 

Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. - С. 10-20; 43-55; 126-136. 

2. Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. — К.: Вища школа, 2006. - С. 96-

121. 

3. Матвієнко О.В. Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європей ського Союзу: Монографія. — 

К.: Ленвіт, 2005. — С. 112-125. 

4. Микаберидзе Г.В. США — Яггония: чья школа лучше? // Педагогика. — 1995. - № 1. - С. 83-88. 

5. Левченко Т.ї. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних систе мах: Монографія. — Вінниця: 

Нова Книга, 2002. — 512 с. 

6. Никандров Н.Д. Школьное дело в США: Перспективи 2000 г. // Советская 

педагогака. - 1991. -№ 11-12. - С. Ш-114. 

7. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття. 

- К.: Знання, 2006. - С. 211-228. 

8. Онишків З.М. Основи школознавства: Навч. посіб. для студентів пед. вузів. 

— 3-є вид. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — 96 с. 

9. С6руєваА.А. Порівняльна педагогіка. - Суми: СДПУ, 1999. - С. 70-108. 

10. Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн у контексті гло-

балізації (90-і рр. XX — початок XXI ст.). —Суми: Козацький вал, 2004. — 500 с. 

11. Соловей М. І., Хей Т.А. Середня освіта С ША: історичний розвиток та сучасні 

проблеми. — Суми: Наука, 1998. — 44 с. 

12. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. —К.: Академввдав, 2003. - С. 

284-298. 

13. Традиции и альтернативи в средней и вьгсшей школе: по странам и континентам: Учеб. посо-

бие/Под общ.ред. ТВ.Цьірлиной – Курск: Узд-во РОСИ, 2001. - (188 с.) С. 6-12; 78-81; 165-178. 

14. Бороздина Г.В. Психология делового общения [Текст]/ Г.В.Бороздина. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 

2008. - 294 с. 



15. Браун Л. Имидж - путь к успеху / Пер. з англ. - Спб. : Питер - Пресс, 1996. - 288 с. 

16. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В. Васильченко. - X. : 

Вид.група «Основа», 2007. - 176 с. 

17. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 1998 г. - 576 с. 

18. Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. Вдовиченко. - X. : Вид. 

група «Основа», 2007. - 112 с. 

19. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗ] / М.Д. Ви-

ноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Вид-во Кондор, 2003. - 414 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
Посилання Зміст Короткий опис 

www.mon.gov.ua Офіційний сайт МОН 

України 

Нормативні доку-

менти, навчальні і 

виховні програми, 

аналітичні звіти, ре-

комендації 

http://kdpu.edu.ua Сайт Криворізького дер-

жавного педагогічного 

університету  

Новини універси-

тету, оголошення 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.ug.ru 

Открытый урок, приложе-

ние к «Учительской газете» 

Статті, методичні ро-

зробки. рекомендації 

http://som.fio.ru В помощь учителю Розробка уроків, ви-

ховних заходів, у 

тому числі на еко-

номічну тематику 

http://prazdnik-land.ru Сценарії свят  

http://umm.narod.ru Сайт личностно ориентиро-

ванной педагогики культу-

рологического типа 

Навчально-методич-

ний матеріал 

http://open.websib.ru Сайт Сибирского центра 

инновационных педагогиче-

ских технологий "Откры-

тие" 

Навчально-методич-

ний матеріал 

http://www.childpsy.ru Сайт Детский психо-

лог для специали-

стов. Проект выпол-

нен в рамках факуль-

тета «Психология 

образования» МГППУ 

Друк наукових ре-

зультатів психо-

логічних та педа-

гогічних  досліджень  

http://etika.narod.ru Сайт журнала «Этиче-

ское воспитание» 

Матеріал з системи 

морального вихо-

вання 

http://www.effecton.ru Психологія, тести, розвиток 

особистості  

Діагностика, кон-

кретні поради, 



бібліотека когнітив-

ної психології 

http://school.edu.ru/ Российский общеобразова-

тельный портал 

Навчально-методич-

ний матеріал 

http://www.oim.ru Международный научно пе-

дагогический Интернет 

журнал с библиотекой де-

позитарием 

Навчально-методич-

ний матеріал 

http://pedsovet.org Всероссийский интер-

нет-педсовет 

Навчально-методич-

ний матеріал, фо-

руми педагогів 

www.infomost.ru/pmuz/number  

www.redline.ru/education.old/rubricat

or 

Матеріали з про-

форієнтації 

Профдіагностика, 

профвідбір, основні 

підходи до визна-

чення професійної 

придатності 

http://www.infovolga.ru Сайт «Моя пионерия» Комунарська мето-

дика, методика КТС 

http://www.kommunarstvo.ru «Игорь Петрович Иванов 

и коммунарская мето-

дика» 

Історія, концепція, 

методики, сучасні 

проблеми і перспек-

тиви 

http://www.vozhatiy.ru 

http://www.vozhatim.org.ua 

http://www.vozh.ru 

Сайти для вожатих Форуми, поради, ре-

комендації, мето-

дичні розробки ви-

ховної діяльності у 

ДОТ 

http://rvo-resh.pp.net.ua/load/8 Відділ освіти Ре-

шетілівської РДА 

Документи, книги і 

посібники з мето-

дики виховної ро-

боти 

http://www.library.kherson.ua Херсонська обласна 

бібліотек для дітей 

Документи, книги і 

посібники з мето-

дики виховної ро-

боти 

http://osnova.com.ua Сайт видавництва «Ос-

нова» 

Анонс видань 

періодичної літера-

тури 

http://ostriv.in.ua «Острів знань» Навчально-методич-

ний матеріал 

 

Персональний веб-сайт: http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=277 
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7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів залишається ле-

кція, в оді якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння матеріалом, дає на-

станови для наступної самостійної роботи над книгою. На лекції викладають лише 

узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання 

основних завдань. 

Лабораторні зайняття мають за мету поглибити знання студентів з тем змістов-

ного модуля, сприяють опануванню практичних умінь та навичок. Вони включають у 

себе семінарську та лабораторну частину. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на меті дос-

лідження нових напрямків розвитку музичного мистецтва, а також нових концепцій та 

нових прийомів, що використовуються у викладанні. Наукова робота використову-

ється самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка ви-

конується в поза аудиторний час. 

Методи контролю 

За способом організації 

індивідуаль-

ний 

груповий фронтальний диференці-

йований 

За способом надходження інформації 

усний письмовий експеримен-

тальний 

програмо-

ванний 

Види контролю: попередній,  поточний, тематичний, заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – уніфікована одиниця виміру  виконано студентом 

аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відпові-

дає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна цілісна частина 

навчального курсу, сукупність теоретичних та завдань відповідного змісту та структури 

з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного за-

безпечення,  необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового конт-

ролю. 



Змістовий навчальний модуль – це логічно завершена , відносно самостійна ці-

лісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та завдань відповідного змі-

сту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-те-

хнологічного забезпечення,  необхідним компонентом якого є відповідні форми рейти-

нгового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих сту-

дентом знань та вмінь, семестровий контроль здійснюється в університеті в письмовій 

формі шляхом написання контрольно- екзаменаційни робіт. 

Загальна система оцінювання – це система  визначення якості виконаної студентом 

усіх видів аудиторної та самостійно навчальної роботи та рівня набутих ним знань та 

вмінь шляхом оцінювання в балах  результатів цієї роботи під час поточного, змістовно-

модульного (проміжного) те семестрового (підсумкового) контролю, з наступним пере-

веденням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою 

ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи студентів, 

рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення 

аудиторних занять. Поточна змістовна модульна рейтингова оцінка складається з 

балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповід-

ного змістовного модуля – виконання та захист теоретичних завдань, тестових та ро-

зрахункових завдань, лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних за-

няттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента протягом 

вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного та практичного 

матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який завершується обов’язковим напи-

санням змістовної модульної рейтингової контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з тих нав-

чальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений залік та екза-

мен. 



2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну кількість балів 

для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання резуль-

татів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно до критеріїв 

оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. Інформацію про розподіл 

балів та кількість змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома сту-

дентів на початку вивчення навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, складає мо-

дульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю (ЗМРКР) 

обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань для перевірки фак-

тичного матеріалу відповідних змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-

усна форма змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення 

кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. Завдання 

ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії оцінювання результатів 

виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів перед проведенням 

ЗМРКР. 

  



Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, які ви-

конали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР проводиться для сту-

дентів групи за розкладом. Тривалість письмової компоненти становить одну акаде-

мічну годину. Якщо запланована письмово-усна форма проведення ЗМРКР, то усну 

компоненту лектор проводить після перевірки письмових завдань в час та місці, визна-

ченому розкладом. Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, 

залучаючи викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, вважається ате-

стованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. Контрольні завдання вида-

ються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. При ви-

конанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним матеріалом або за-

собами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР студентам забороняється 

в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використо-

вувати матеріали чи засоби, крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати са-

мостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку 

проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку прове-

дення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, не перевіряє 

його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та оцінює ЗМРКР нулем 

балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право написати її 

повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану роботу зменшується 

на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж самої кількості завдань. Якщо 

студент не з’явився на перше написання контрольної роботи з поважної причини і має 

підтверджуючий документ, то штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж за два 

робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового контрольного 

завдання, має право звернутися до лектора і отримати обґрунтоване пояснення. У 



випадку незгоди студента з рішенням лектора, він може звернутися з письмовою апе-

ляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж на наступний робочий день після оголо-

шення результатів перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та 

завідувач кафедри або визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в при-

сутності студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути зменшена, 

а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на 

тексті виконаного завдання і підтверджується підписами відповідних викладачів. Якщо 

студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викла-

дачем при перевірці контрольного завдання, є остаточною. 

  



7. ВИДИ ТА РІВНІ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУ-

ДЕНТІВ  

Контрольні заходи, які проводяться в університеті, визначають відповідність рівня 

набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо 

вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу. 

Використовуються  такі види контролю: вхідний (нульовий); поточний; підсумко-

вий (різновидом якого є семестровий та підсумкова атестація). 

Вхідний (нульовий) контроль – це діагностика рівня знань студента, що застосо-

вується як передумова успішної організації вивчення навчальної дисципліни. Вибір та 

проведення цього виду контролю є прерогативою кафедри. Вхідний контроль, як пра-

вило, проводиться у письмовій формі. Викладач, який викладає споріднену навчальну 

дисципліну, розробляє відповідний методичний супровід для проведення вхідного кон-

тролю, проводить контрольний замір, оцінює виконані результати та доводить до відома 

кафедри. 

Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у процесі вивчення нав-

чальної дисципліни з метою виявлення ступеня розуміння студентом засвоєного нав-

чального матеріалу та вміння застосовувати його у практичній роботі. 

Поточний контроль, як правило, здійснюється на семінарських, практичних та ла-

бораторних заняттях. За його організацію, методичне забезпечення та  ефективність 

проведення відповідає викладач. 

Одержані результати поточного контролю використовуються викладачем для ко-

ригування методів і засобів навчання студентів, організації їх самостійної роботи та при 

підсумковому контролі й оцінюванні знань студентів. 

Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий). 

Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування, проведення 

термінологічних диктантів, розв’язання письмових завдань, практичних ситуацій тощо. 

Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який виявляє рівень за-

своєння студентом навчальної дисципліни або її окремої логічної завершеної частини з 

урахуванням результатів поточного контролю. 

Форми семестрового контролю: залік та іспит – визначаються робочим навчальним 

планом фахової підготовки та зазначаються у програмі навчальної дисципліни. 



Залік як форма підсумкового контролю проводиться за результатами виконаних 

студентом завдань, визначених програмою навчальної дисципліни під час її засвоєння, 

програмою виробничої практики, курсової роботи, проекту тощо. 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною національною шкалою 

("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою університету та ЄКТС й фіксу-

ються у відомості обліку успішності, заліковій книжці (індивідуальному навчальному 

плані студента). Наявність у студента залікової книжки (індивідуального плану сту-

дента 

 Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти (І-ІІ рівнів) та організацію ро-

боти Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича», затвердженого Вченою радою університету. 

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння навчаль-

ного матеріалу з конкретної дисципліни (змістового модуля, теми (навчального еле-

менту). З цією метою у програмах навчальних дисциплін та навчально-методичних 

посібниках, методичних розробках передбачаються питання для самоконтролю. Більша 

ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю 

та ) при проведенні підсумкового контролю обов’язкова. Запис викладача повинен бути 

чітким і однозначним (виправлення не допускаються). 

Іспит як різновид підсумкового контролю навчальних досягнень студентів 

здійснюється на етапі завершення вивчення навчальної дисципліни в цілому чи її ча-

стини. 

Форми проведення іспиту: усна, письмова (різновид – тестова). Вибір форми іспиту 

пропонується викладачем навчальної дисципліни, схвалюється кафедрою та підтри-

мується методичною радою (при необхідності Вченою радою) інституту, факультету, 

про що і зазначається у програмі навчальної дисципліни. 

Іспити студент складає в період екзаменаційних сесій за відповідно складеним роз-

кладом, який доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, як за місяць до 

початку сесії. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється екза-

менаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та 

їх об’єднань, відповідно до самооцінки, які є складовими частинами електронних під-

ручників та автоматизованих навчальних курсів. 



ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з 

навчальної дисципліни використовують різні методи і форми контролю. 

Методи контролю 

Найпоширенішими методами контролю є: усний контроль, письмовий, тестовий, 

графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи само-

контролю і самооцінки. 

Усний контроль (усне опитування). Це найпоширеніший метод у навчальній 

практиці. Його використання сприяє опануванню логічним мисленням, виробленню і 

розвитку навичок аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, 

емоційно, обстоювати власну думку. Здійснюють його на семінарських, практичних і 

лабораторних заняттях, а також колоквіумах, лекціях і консультаціях. 

Усне опитування передбачає таку послідовність: формулювання запитань (зав-

дань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка студентів до 

відповіді та викладу знань; коригування викладених у процесі відповіді знань; аналіз і 

оцінювання відповіді. 

За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки є: репродуктивними 

(передбачають відтворення вивченого); реконструктивними (потребують застосування 

знань і вмінь у дещо змінених умовах); творчими (застосування знань і вмінь у значно 

змінених, нестандартних умовах, перенесення засвоєних принципів доведення (спо-

собів дій) на виконання складніших завдань). 

За актуальністю запитання для усної перевірки поділяють на основні, додаткові й 

допоміжні. Основні запитання передбачають самостійну розгорнуту відповідь 

(наприклад, запитання семінарського заняття), додаткові – уточнення того, як сту-

дент розуміє певне питання, формулювання, формулу тощо, допоміжні – виправлення 

помилок, неточностей. Усі запитання мають бути логічними, чіткими, зрозумілими і по-

сильними, а їх сукупність – послідовною і системною. 

Використання усного контролю сприяє тісному контакту між викладачем і студен-

том, дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, прогалини та неточності в знаннях 

студентів й одразу ж їх виправити. Однак він потребує надто багато часу на перевірку. 

Крім того, студенти під час опитування хвилюються, тому оцінка нерідко буває суб'єк-

тивною. 



Письмовий контроль. Його метою є з'ясування в письмовій формі ступеня ово-

лодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з предмета, визначення їх якості 

– правильності, точності, усвідомленості, вміння застосувати знання на практиці. 

Письмова перевірка здійснюється у формі контрольної роботи, написання твору, 

диктанту тощо. Теми контрольних робіт, завдання, вправи мають бути зрозумілими і 

посильними, відповідати рівню знань студентів і водночас вимагати відповідних зусиль, 

виявляти знання фактичного матеріалу.  
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ЛЕКЦІЯ 1 

Тема. Професійна культура керівника закладу освіти. 

ПЛАН 

1. Зміст професійної культури керівника закладу освіти 

2. Педагогічна культура як складова професійної культури керівника закладу 

освіти 

3. Критерії сформованості професійної культури керівника закладу освіти. 

 

 

1.Зміст професійної культури керівника закладу освіти 

Поняття «професійна культура» як складне утворення детермінується кількома важли-

вими поняттями: «культура», «діяльність», «простір культури», «професія», тракту-

вання яких допоможе більш повно зрозуміти її сутність. 

Складне міждисциплінарне методологічне поняття «культура» не має єдиного загаль-

новизнаного наукового означення, під ним розуміють історично детермінований рівень 

розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах 

організації життя та діяльності людей, у їх стосунках, а також у створених ними мате-

ріальних та духовних цінностях. 

Культура - це загальний спосіб існування людини, її діяльності та об'єктивний результат 

цієї діяльності. Специфіка культури в її загальному бутті збігається зі специфікою засо-

бів людської діяльності, з тим, «що» і «як» люди виробляють незалежно від конкретного 

матеріалу та конкретних носіїв цієї діяльності. 

Зокрема, І. Сафронов розглядає такі підходи до осмислення культури: 

- аксіологічний підхід полягає у виділенні тієї сфери буття людини, яку можна на-

звати світом цінностей, коли людина ставиться до культури в тому розумінні, що вона 

є суб'єктом оволодіння цінностями; 

- згідно з діяльнісним підходом культура виступає специфічним засобом людської 

життєдіяльності, а пошук змістовного значення культури зводиться до розуміння родо-

вого засобу буття людини у світі; 

- при семіотичному підході культура фіксується як її суттєва характеристика: небі-

ологічний знаковий механізм управління поведінкою, що забезпечує соціальне насліду-

вання; 



- соціологічний підхід трактує культуру як соціальний інститут, що дає суспільству 

системну якість і дозволяє розглядати її як стійку цілісність, відмінну від природи; 

- у гуманістичному підході культура розглядається як процес, що включає усі види люд-

ської творчості й регулюється людиною як членом колективу. 

Таким чином, взаємозв'язок культури і природи, культури і технології, культури і лю-

дини виявляється в тому, що культура, виступаючи універсальною визначеністю люд-

ської діяльності, вбирає в себе усі позитивні властивості суспільної практики. Вона є 

таким матеріальним і духовно- практичним утворенням, яке репрезентує усе різнома-

ніття засобів оволодіння світом людиною: матеріально-предметні, технологічні, пізна-

вальні. Своєрідність культури, її особливу специфіку та головні характеристики немо-

жливо розкрити поза її співвідношенням з предметно-практичною діяльністю, яка пере-

творює природу, створює предметний світ та формує людину. 

Усе це розвивається в особистості у процесі освіти, під час оволодіння нею професій-

ною культурою. 

Діяльність - це активна взаємодія людини з середовищем, у процесі якої вона досягає 

свідомо поставленої мети, що виникає на основі існуючої конкретної потреби. Простір 

будь-якої діяльності одночасно є простором культури. Людська діяльність спрямована 

на створення нових умов існування людини та суспільства, перетворення навколиш-

нього природного та соціального середовища відповідно до її власних потреб. У діяль-

ності виявляється, формується та розвивається людина. Діяльність - це форма взаємоз-

в'язку людини з іншими, з оточуючим світом, де вона усвідомлено реалізує поставлену 

мету. 

Діяльність визначається як специфічний вид активності людини, спрямований на пі-

знання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе й умови 

власного існування. У діяльності людина створює предмети матеріальної та духовної 

культури, перетворює власні здібності, зберігає й удосконалює природу, будує суспіль-

ство, створює те, що без її активності не існувало б у природі. 

Зв'язок культури і людської діяльності розглядає діяльнісний підхід. На його основі ви-

значають, що сутність культури значною мірою виявляється в діяльності, а не в сукуп-

ності досягнень і цінностей, створених людством. У процесі діяльності створюється ку-

льтура, а розвиток і вдосконалення діяльності сприяє розвиткові культури. 



Людська діяльність має свідомий, осмислений і цілеспрямований характер. Форми її рі-

зноманітні, вони залежать не тільки від властивостей самої людини, але й від властиво-

стей тих предметів, з якими вона має справу. 

Форми і способи діяльності закріплюються в колективному досвіді. За 

своєю сутністю діяльність соціальна. 

Професійна діяльність - це різновид трудової діяльності активної людини, яка володіє 

комплексом знань і практичних навичок, здобутих у результаті спеціальної підготовки, 

досвіду роботи. 

Професійна діяльність керівника навчального закладу - це складне інтегроване поєд-

нання його педагогічної та управлінської діяльності. 

Люди виконують її або спільно, або так, що діяльність окремої людини стає певною 

частиною, ланкою діяльності суспільства, тобто виконує соціальну функцію, спрямо-

вану на сутнісне обслуговування самої людини та суспільства. Таку функцію виконує 

професія. 

Термін «професія» пов'язаний із набуттям особливих знань і умінь - таких, що визнані 

й забезпечують прийняття суспільством особистості як такої, котра володіє певною осо-

бливою діяльністю, потрібного іншим, такою, яка виокремлюється суспільством і оці-

нюється ним. Тому оволодіння світом професій - це оволодіння світом культури, а, 

отже, оволодіння професією керівника навчального закладу - це насамперед форму-

вання його професійної культури. 

Феномен «професійна культура керівника навчального закладу» визначається базовими 

категоріями «культура», «діяльність», «особистість». 

Професійна культура є сукупністю теоретичних знань, практичних умінь і навичок, вла-

стивих певному виду діяльності, це - сукупність норм, правил і 

моделей поведінки людей в умовах виконання певної специфічної діяльності. 

Такою специфічною діяльністю керівника навчального закладу є управлінська діяль-

ність. Вона, як і будь-який інший вид людської діяльності, складається з потреб, моти-

вів, цілей, завдань, дій та операцій. 

Джерелом активної управлінської діяльності є потреби. Зовнішніми ознаками вияв-

лення потреби є наявність емоцій, що не стосуються професійної діяльності; поява ба-

жання, цікавості, схильності до певної діяльності; ставлення мети; активна діяльність. 

Процес діяльності складається з пов'язаних між собою дій та операцій і починається з 



визначення об'єктивної мети на основі потреб і мотивів. Скільки існує різних способів 

виконання дій, стільки можна виділити й різних операцій. Далі відбувається складання 

плану установок, моделей і схем майбутніх дій, засвоєння знань, формування умінь за-

гальної методики, чітка систематизація та періодизація. Особистість стає суб'єктом дія-

льності тільки тоді, коли її практична чи пізнавальна активність спрямована на об'єкт 

дії. Не існує бездіяльнісної особистості, оскільки в кожної людини існують потреби, які 

необхідно задовольняти. Існує значна кількість видів людської діяльності. Наприклад, 

спілкування, навчання, виховання, гра, управління, фізична праця тощо. 

Будь-який вид діяльності — це складний інформаційний процес, до якого включаються 

всі психічні процеси й особливості особистості. І від того, наскільки закономірно здій-

снюється обмін інформацією та як функціонує зворотній зв'язок, залежить успіх діяль-

ності. 

Управлінська діяльність характеризується інтелектуальним характером, що виража-

ється в її спрямованості на вироблення, прийняття та практичну реалізацію управлінсь-

ких рішень, покликаних змінювати в бажаному напрямку стан і розвиток суспільних 

процесів, свідомість, поведінку і діяльність людей. Остання має бути здатною відобра-

жати соціальну дійсність і все, що відбувається в ній, розкривати наявні ресурси, засоби 

і резерви, знаходити оптимальні способи її удосконалення і переведення на новий 

рівень. 

Управління як вид діяльності виникає тоді, коли виникає потреба в регулюванні діяль-

ності. Для вдалого виконання управлінської діяльності керівнику навчального закладу 

необхідно володіти певними знаннями та вміннями, бути професіоналом, у даному кон-

тексті - володіти професією управлінця, керівника. 

Професійна культура відображає певний етап становлення і розвитку професії; уяв-

лення фахівця про неї як складову культури; його уявлення про себе як носія культур-

них еталонів. Визнання етичних норм і принципів як смислоутворювального підґрунтя 

професійної культури є важливим для кожної професії, особливо для тієї, яка має справу 

з системою суб; суб'єкт- суб'єктних стосунків (професії типу «людина - людина»). 

Ознаками професії керівника навчального закладу стосовно його управлінської діяль-

ності є особливий предмет праці, об'єкт управління, специфічні засоби та інструмента-

рій, продукт управлінської праці, витрати часу на основний вид діяльності, просторові 



параметри робочого місця, а найголовніше - наявність спеціальної управлінської освіти 

(за винятком тих, хто вже закінчив магістратуру з управління). 

Різні сфери професійної культури мають значний ступінь функ-ціональної автономії та 

взаємозалежності. Будь-яка професійна діяльність здійснюється в рамках культурно й 

історично обумовлених соціальних інститутів, які становлять механізм соціального ре-

гулювання кожного з видів цієї діяльності. Людина будь-якої професії буде суб'єктом, 

тобто носієм професійної культури. 

На формування професійної культури впливають особливості самої професії. Залежно 

від обраної професії особистість засвоює різні моделі поведінки, і тому по-різному ви-

являється сутність професійної культури, яка включає сукупність спеціальних теорети-

чних знань та практичних умінь, пов'язаних із конкретним видом праці. Однак на фор-

мування професійної культури майбутнього спеціаліста впливають не тільки особливо-

сті професії, а й інші фактори. Серед них ми можемо виділити особистісні та соціальні: 

стан системи освіти та якість освітніх послуг, культуру закладу освіти, розробку сучас-

них інноваційних технологій, престижність обраної професії в суспільстві, ставлення 

особистості до навчання, рівень розвитку загальної культури фахівця тощо. 

Професійна культура - це міра, якість діяльності людини в певній відокремленій галузі 

його професії, у тому виді діяльності, де він почувається комфортно, впевнено, вільно 

та розкуто. 

Елементи професійної культури: 

- засвоєння загальної культури, залучення до її досягнень; 

- оволодіння професійною майстерністю; 

- повна творча реалізація професійних навичок; 

- професійна компетентність у своєму роді діяльності; 

- грамотне й ефективне використання засобів і методів при досягненні мети; 

- раціональність, передбачуваність при виконанні професійних 

обов'язків; 

- можливість прогнозувати результати праці; 

- здатність та бажання передавати власні вміння, знання, навички; 

- культура спілкування та морально-професійна етика. 



Професійна культура керівника навчального закладу - це складне особистісне утво-

рення, що виникає в педагогічному просторі, де абстрактно - теоретичні цінності та іде-

али, здобуті в процесі навчання, інтегруються з результатами усвідомлення дійсності, зі 

здібностями до вдосконалення і вчинками «по совісті» в результаті напруженої рефле-

ксивної роботи над собою. 

Основні характеристики професійної культури керівника навчального закладу: 

- визначає ступінь засвоєння керівником попереднього досвіду, традицій і втілення 

засвоєного досвіду у практичну діяльність, що обумовлено нерівністю здібностей, які 

характеризують особистість спеціаліста, наявністю кваліфікації, ділових якостей, інте-

лектуальної розвиненості й інших особливостей; 

- характеризує інтерактивний стрижень особистості, яка дозволяє керівнику само-

актулізуватися в професійній діяльності та житті, знайти особистісні сенси в освіті, а 

потім додавати особистісний потенціал; 

- виникає на конкретному етапі, що називається інституалізацією професії та розу-

міється як цілісний механізм функціонування; 

- передбачає та забезпечує об'єднання соціальних індивідів однієї професії як спе-

цифічної соціальної групи, посилення внутрішніх та зовнішніх зв'язків між ними; 

- характеризує рівень та якість професійної підготовки керівника навчального за-

кладу до виконання своїх обов'язків. 

Професійна культура керівника навчального закладу розуміється як показник зрілості 

особистості в професії та містить систему цінностей, переконань, уявлень, очікувань, 

символів, а також ділових та професійних принципів, норм поведінки та стандартів ке-

рівника навчального закладу, які мають місце в організації за час діяльності і сприйма-

ються співробітниками. 

Наявність високого рівня професійної культури в керівника навчального закладу є од-

нією з головних умов успішного здійснення його професійної діяльності. Професійна 

діяльність розглядається як різновид трудової діяльності активної людини, котра воло-

діє комплексом знань і практичних навичок, здобутих у результаті спеціальної підгото-

вки та досвіду роботи, у результаті чого відбувається розкриття її творчого потенціалу, 

самореалізація, досягнення життєвих та професійних цілей. Успішність професійної ді-

яльності керівника навчального закладу та її ефективність являє собою характерний 

прояв і результат сформованості його професійної культури. 



 

2. Педагогічна культура як складова професійної культури керівника закладу 

освіти 

Педагогічна культура - цс міра і спосіб творчої самореалізації особистості в різних ви-

дах педагогічної діяльності та спілкування, що спрямована на освоєння, відтворення, 

створення і передачу педагогічних цінностей і технологій. 

Педагогічна культура характеризує особистість керівника навчального закладу як ква-

ліфікованого педагога, здатного ефективно виконувати педагогічну діяльність. 

Педагогічна діяльність - це цілеспрямований виховний і навчальний вплив учителя на 

учнів з метою особистісного, інтелектуального та діяльнісного розвитку, а також як ос-

нову його саморозвитку та самовдосконалення. 

Саме сформованість педагогічної культури забезпечує виконання керівником навчаль-

ного закладу педагогічних функцій, а саме: 

- навчальної (дидактичної) - навчати учнів здобувати знання; 

-розвивальної - створити сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу дитини, її 

саморозкриття, самоутвердження; 

- виховної - спонукання учня до управління власним розвитком; 

- громадсько-педагогічної - проведення батьківських зборів, відвідування домівок 

учнів тощо задля того, щоб домогтися єдності вимог педагогів і батьків. 

У педагогічній культурі виділяють три групи характеристик: загальнолюдські якості 

(добре здоров'я, інтелектуальний розвиток, належний рівень розвитку мовлення); про-

фесійні якості (любов до дітей, професійна компетентність, знання теорії та історії пе-

дагогіки, основ психології, методичні вміння, що включають педагогічну техніку, 

знання досягнень педагогічної науки і практики, уміння застосовувати їх у практичній 

діяльності, тактовність, прагнення до самовдосконалення, вміння організовувати само-

освіту тощо); моральні якості (духовність, моральна чистота, доброзичливість, людя-

ність, чесність і правдивість, організованість і відповідальність). 

Педагогічна культура керівника навчального закладу визначає його тип, стиль і способи 

професійної поведінки в процесі організації навчально- виховного процесу. Якщо педа-

гогічна культура керівника навчального закладу сформована на високому рівні, то мова 

йтиметься про педагогічну майстерність як про якісну характеристику педагогічної ку-

льтури. 



Педагогічна майстерність - якісна характеристика педагогічної культури 

Майстерність - вияв найвищої форми активності особистості в професійній діяльності, 

активності, що базується на гуманізмі та розкривається в доцільному використанні ме-

тодів і засобів залежно від ситуації. 

Педагогічна майстерність - це досягнення вчителем високого педагогічного рівня на ос-

нові творчості за рахунок сумлінності, завзятості, працьовитості, подолання труднощів, 

перетворення вміння на навички, тобто при нагромадженні досвіду за певний час 

Педагогічна майстерність виявляється не тільки в успішному розв'язанні різноманітних 

педагогічних завдань, високому рівні організованого навчально-виховного процесу, а й 

у тих якостях особистості керівника навчального закладу, що породжують цю діяль-

ність і забезпечують її успішність. Вона виявляється в уміннях організовувати навчаль-

ний процес, активізувати учнів, розвивати їх здібності, самостійність, допитливість, 

ефективно здійснювати виховну роботу, формувати в учнів високу моральність, по-

чуття патріотизму, працелюбність, викликати позитивні емоційні почуття в самому про-

цесі навчання. 

Складові педагогічної майстерності вчителя (за І. Зязюном): гуманістична спрямова-

ність діяльності педагога, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогі-

чна техніка. Усі ці елементи пов'язані між собою та мають здатність до саморозвитку. 

Зовні педагогічна майстерність керівника навчального закладу - це вирішення різнома-

нітних педагогічних завдань, успішна організація навчально-виховного процесу й отри-

мання відповідних результатів, але її сутність полягає в певних професійних і особисті-

сних якостях, які породжують цю діяльність і забезпечують її ефективність. Важливими 

професійними якостями визнають працелюбність, працездатність, дисциплінованість, 

відповідальність, уміння поставити мету, обрати шляхи її досягнення, організованість, 

наполегливість, систематичне і планомірне підвищення свого професійного рівня, пра-

гнення постійно підвищувати якість своєї праці тощо. 

Основними критеріями педагогічної майстерності вчителя (за В. Ягуповим) є доціль-

ність (за спрямованістю), ефективність (за результатами), гуманність, демократичність 

і діалогічність (за характером спілкування), оптимальність (у виборі змісту і засобів), 

творчість і оригінальність (за змістом діяльності), науковість (за змістом матеріалу, що 

викладається, і характером діяльності). 



Формування педагогічної майстерності це неперервний гнучкий процес, який потребує 

наполегливої та сумлінної праці, здібностей, самоосвіти, самовиховання, самовдоско-

налення, рефлексії. 

Важливою професійною якістю керівника навчального закладу, компонентом його пе-

дагогічної майстерності є педагогічний такт. Це міра педагогічно доцільного впливу 

вчителя на учнів, уміння встановлювати продуктивний стиль спілкування. Учителю не 

можна бути холодною та байдужою людиною, та і надто розсудливого вчителя діти не 

люблять. Мистецтво і майстерність полягають в умінні поєднати сердечність із мудрі-

стю. Це і пояснює суть педагогічної тактики - гнучкості поведінки вчителя. 

Таким чином, педагогічна культура - це міра і спосіб творчої самореалізації особистості 

в різних видах педагогічної діяльності і спілкування, що спрямована на освоєння, відт-

ворення, створення і передачу педагогічних цінностей і технологій. 

Педагогічна культура характеризує особистість керівника навчального закладу як ква-

ліфікованого педагога, здатного ефективно виконувати 

педагогічну діяльність. 

Педагогічна діяльність - це цілеспрямований виховний і навчальний вплив учителя на 

учнів з метою особистісного, інтелектуального та діяльнісного розвитку, як основи його 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Педагогічна майстерність - це досягнення вчителем високого педагогічного рівня на ос-

нові творчості за рахунок сумлінності, завзятості, працьовитості, подолання труднощів, 

перетворення вміння на навички, тобто при нагромадженні досвіду за певний час. 

Педагогічна майстерність керівника навчального закладу - це вирішення різноманітних 

педагогічних завдань, успішна організація навчально- виховного процесу й отримання 

відповідних результатів, але її сутність полягає в певних професійних і особистісних 

якостях, які породжують цю діяльність і забезпечують ефективність. 

 

3. Критерії сформованості професійної культури керівника закладу освіти. 

Феномен професійної культури керівника як цілісної властивості особистості виявля-

ється у процесі діяльності; характеризує особливості свідомості, поведінки, спілкування 

та управління керівника; забезпечує усвідомлення та культуродоцільність професійної 

діяльності; стимулює творчий розвиток керівника у процесі його діяльності. 



Пізнавальний критерій сформованості професійної культури керівника навчального за-

кладу заснований на свідомій професійній діяльності та розумових здібностях керів-

ника навчального закладу, тобто на основі культури мислення. Керівник повинен воло-

діти, знати й усвідомлювати значення та зміст таких знань у сфері управління закладом: 

методологічних основ управління (принципи, функції, методи й засоби управління); 

внутрішнього менеджменту, особливостей роботи з педагогами, критеріїв ефективності 

управління педагогічним процесом тощо. 

Керівники навчального закладу повинні володіли основними прийомами 

розумової діяльності, які застосовуються в управлінській роботі: 

а) аналіз - характеристика всіх частин управлінського об'єкта чи явища здійснюється 

в певній системі, наступності чи ієрархії; 

б) порівняння - чітко визначає всі суттєві ознаки подібності та відмінності управлін-

ських об'єктів, процесій та явищ; на основі порівняння формулюються висновки про 

причини подібності та відмінності, встановлюються причинно-наслідкові зв'язки, нази-

ваються причини явища в управлінні на основі їх аналізу; 

в) узагальнення (емпіричне й теоретичне) системне, будується на аналізі типового 

істотного вміння робити висновки з чітко визначеною узагальнюючою ідеєю; аналіз пе-

ребігу процесів чи явищ в управлінні проводиться логічно, за певною системою. 

Засвоєння знань, умінь та навичок забезпечує керівнику навчального закладу можли-

вість ефективно виконувати власні професійні функції в педагогічному просторі. 

Високий рівень сформованості професійної культури керівника навчального закладу за 

пізнавальним критерієм характеризується активним ставленням до навчання, швидким 

засвоєнням нового матеріалу, старанним виконанням самостійної роботи, виявленням 

цікавості до різних форм роботи; логічним завершенням розумової діяльності; демонс-

трацією належного рівня сформованості професійної компетентності: знань, умінь і на-

вичок з теорії управління навчальним закладом та теорії прийняття управлінських рі-

шень; продовженням активного поповнення знань з методики організації навчально-ви-

ховного процесу; легким сприйняттям та засвоєнням знань сучасних інформаційних те-

хнологій та інновацій у галузі управління, педагогіки, психології та методики викла-

дання дисциплін; знанням та ефективним застосуванням правил ведення й оформлення 

документації; наявністю високого рівня інтелектуальних вмінь, пов'язаних з перероб-



кою засвоєної інформації, аналізом отриманої інформації таким чином, щоб її було зру-

чно використовувати в професійній діяльності; знанням умов та шляхів виконання про-

фесійної діяльності; знанням та ефективним застосуванням особливостей управління 

процесами навчання, виховання, розвитку учнів та підлеглих; активним застосуванням 

логічних засобів мислення (порівняння, класифікації, аналізу, синтезу, аналогії тощо); 

дотриманням вимог здорового способу життя в професії вчителя та керівника ЗНЗ, а 

також створенням умов для здорового способу життя співробітників та учнів. 

Середній рівень характеризується активним ставленням до навчання, однак процес за-

своєння нового матеріалу тривалий; намаганням старанно виконувати самостійну ро-

боту, однак не проявляється зацікавленість до різних форм організації навчально-вихо-

вного процесу; частковим проявом здатності до логічного завершення розумової діяль-

ності; початковим рівнем сформованості професійної компетентності; знань, вмінь та 

навичок з теорії управління навчальним закладом та теорії прийняття управлінських рі-

шень; розумінням необхідності удосконалення педагогічних знань, однак у практичній 

діяльності це не застосовується; легким сприйманням, однак відсутністю проявів ба-

жання засвоювати знання сучасних інформаційних технологій та інновацій у галузі уп-

равління, педагогіки, психології та методики викладання дисциплін; знанням, але нев-

міння ефективно застосовувати правила ведення та оформлення документації; вмінням 

засвоювати нову інформацію та невмінням аналізувати здобуту інформацію таким чи-

ном, щоб її було зручно використовувати в професійній діяльності; знанням умов та 

шляхів виконання професійної діяльності; знанням та невмінням (залежно від ситуації) 

ефективно застосовувати особливості управління процесами навчання, виховання, роз-

витку учнів та підлеглих; дотриманням вимог здорового способу життя в професії вчи-

теля та керівника загальноосвітнього навчального закладу, але невмінням створювати 

умови для здорового способу життя співробітників та учнів; проявом здатності до за-

стосування логічних засобів мислення (порівняння, класифікації, аналізу, синтезу, ана-

логії тощо). 

Низький рівень характеризується пасивним ставленням до навчання; 

важким засвоєнням нового матеріалу, невиконанням самостійної роботи, відсутністю 

зацікавленості різними формами організації навчання; недоведенням до логічного заве-

ршення розумової діяльності; несформованістю професійної компетентності: знань, 



умінь та навичок із теорії управління навчальним закладом та теорії прийняття управ-

лінських рішень; невдосконаленням педагогічних знань, умінь та навичок; важким 

сприйманням та засвоєнням знань сучасних інформаційних технологій та інновацій у 

галузі управління, педагогіки, психології та методики викладання дисциплін; незнан-

ням правил ведення та оформлення документації; відсутністю вмінь, які допомагають 

переробляти засвоєну інформацію таким чином, щоб її було зручно використовувати в 

професійній діяльності; незнанням умов і шляхів виконання професійної діяльності та 

невмінням застосовувати їх для управління процесами навчання, виховання, розвитку 

учнів та підлеглих; недотриманням вимог здорового способу життя в своїй педагогічній 

та управлінській діяльності, а також відсутністю вмінь створювати ці умови для здоро-

вого способу життя співробітників та учнів; невмінням застосовувати логічні засоби 

мислення (порівняння, класифікацію, аналіз, синтез, аналогію та інше). 

Емоційно-вольовий критерій сформованості професійної культури керівника навчаль-

ного закладу визначає вміння керівника навчального закладу регулювати свою поведі-

нку в складних управлінських і педагогічних ситуаціях, пов'язаних із напруженням і 

переживаннями. Тому авторитет керівника навчального закладу виявляється в тому, як 

саме він керує своїми емоціями, дотримується моральних норм поведінки та виявляє 

позитивні якості при спілкуванні з професійним оточенням. 

Основними поняттями, які характеризують емоційно-вольовий критерій сформованості 

професійної культури керівника навчального закладу, є «почуття», «емоції», «цінності», 

«мотивація», «воля», «потреби». 

Почуття - це переживання людиною життєвого сенсу предметів та явищ, тоді як профе-

сійні почуття керівника навчального закладу це переживання та усвідомлення ним 

сенсу професійної діяльності та професійного світогляду. Однією з головних форм про-

яву почуттів є емоції - безпосереднє, тимчасове переживання якогось більш постійного 

почуття. Традиційно вони поділяються на дві категорії: стенічні (спонукають особис-

тість до активних дій, вчинків і висловлювань, збільшують напругу сил) та астенічні 

(характеризуються пасив-ністю, особистість замикається в собі, з'являється сором та бо-

лісні докори сумління). 

Властивості емоцій: універсальність, динамічність, домінантність, накопичення, зміц-

нення, адаптація, упередженість, заразливість, пластичність, утримання в пам'яті, ірра-

діація, перенесення, амбівалентність, переключення. 



Емоції - це форма існування потреб як вибіркової залежності живих організмів від фак-

торів зовнішнього середовища, що мають велике значення для самозбереження та само-

розвитку, джерело активності живих систем, спонукання та мета їх поведінки в довкіллі. 

Потреба керівника навчального закладу має дві сторони - потребу в професійному осо-

бистісному зростанні та потребу в підвищенні рівня функціонування навчального за-

кладу. 

Поняття «потреба» тісно пов'язане з поняттям «мотивація», яке забезпечує спрямова-

ність на професійно-творче засвоєння педагогічних та управлінських знань, умінь та 

навичок, професійно-пізнавальний інтерес до успіху та творчих досягнень, до профе-

сійної готовності та високої оцінки власної роботи. 

Компоненти мотивації керівника навчального закладу: 

- особистісна зрілість керівника навчального закладу, що виявляється як прагнення 

до самореалізації та самостійності, досягти високих результатів у професійній діяльно-

сті; упевненість у власних силах та можливостях, інтерес до професійної діяльності пі-

длеглих та учнів; 

- спрямованість керівника навчального закладу на себе - це орієнтація на досяг-

нення особистого добробуту, прагнення утвердити себе як лідера та 

підтвердити власну першість; 

- спрямованість на завдання передбачає, що керівник навчального закладу надає 

перевагу потребам навчального закладу та педагогічного колективу, орієнтується на 

професійне виконання обов'язків для досягнення загальної мети; 

- спрямованість на взаємодію відображає прагнення керівника навчального закладу 

підтримувати гарні взаємини з керівництвом, колегами, підлеглими й учнями, виявляє 

потребу в спілкуванні й емоційних стосунках з людьми. 

Усі ці компоненти мають спільну основу, на якій ґрунтується весь процес мотивації - 

цінності. У своїй професійній діяльності керівник навчального закладу орієнтується на 

цінності раціонально й емоційно. В емоційно- вольовій сфері важливою є емоційна орі-

єнтація, що характеризує причину виникнення емоцій. 

Цінність - це внутрішній, емоційно освоєний суб'єктом орієнтир його діяльності, і тому 

вона сприймається ним як власна духовна інтенція. Цінності визначають особистісну та 

професійну позицію керівника навчального закладу, становлять внутрішній механізм, 



що впливає на його ставлення до навколишнього світу, професійної діяльності та є змі-

стовною основою його професійної спрямованості. Ч огляду на зазначене можна зро-

бити висновок, що завдяки цінності особистість здатна обирати конкретний стиль пове-

дінки або стан. 

Воля - це свідома організація й саморегуляція особистістю вла сної діяльності та пове-

дінки, спрямованої на подолання труднощів при досягненні поставлених цілей. 

Воля керівника навчального закладу впливає на боротьбу мотивів у процесі професійної 

діяльності з метою збереження і утвердження обраної мети, змушує його контролювати 

власні дії та регулюваги емоції задля виконання професійної діяльності на високому 

рівні. 

Вольова поведінка дозволяє керівнику навчального закладу змінювати навколишню 

дійсність, застосовуючи знання законів розвитку природи й суспільства. Виявлення волі 

являє собою активність, пов'язану з участю в ній свідомості. Без сильної волі неможлива 

творча діяльність. Прагнення і рішення завжди нерозривно пов'язані з практичною дія-

льністю і лише разом з нею утворюють єдиний вольовий акт. Вольові акти завжди опо-

середковані розумовими процесами, уявленнями і думками, але вони безпосередньо по-

в'язані з емоціями і почуттями, що виникають у людини внаслідок емоційно забарвле-

ного прагнення її до певних об'єктів. Відображаючи предмети і явища об'єктивної дійс-

ності як цілі прагнень людини, воля існує, таким чином, в єдності з її розумом і почут-

тями, вона становить перехід від мислення та емоцій до діяльності. 

Керівник навчального закладу повинен вміти самостійно визначати багатогранну цін-

ність управлінських рішень та усвідомлювати їх наслідки; надавати особливого зна-

чення необхідності вирішення управлінських проблем; самостійно аналізувати та кри-

тично оцінювати сутність і вплив на управлінську діяльність власної поведінки і діяль-

ності, яку будують за принципами управлінської доцільності. Демонструвати позитивне 

ставлення до педагогічної та управлінської діяльності; позитивне ставлення до знань 

про педагогічну й управлінську діяльність; бажання займатися професійно- педагогіч-

ною діяльністю. 

Високий рівень сформованості професійної культури керівника освітнього закладу за 

емоційно-вольовим критерієм характеризується вмінням розпізнавати та контролювати 

власні емоції відповідно до ситуації; розумінням емоцій своїх підлеглих та учнів (вияв-



ляє до них симпатію, проявляє рішучість, витримку); домінуванням обґрунтованих по-

зитивних емоцій; щирим і відкритим виявом почуттів та переконань в управлінській та 

педагогічній діяльності; дотриманням обраної лінії поведінки та коригуванням її згідно 

з визначеною життєвою метою; намаганням реалізувати власний життєвий ідеал, чітким 

уявленням про своє майбутнє, життєві цілі, вмінням відокремлювати головні життєві 

цілі від другорядних; 

проявом основних моральних якостей у складних проблемних ситуаціях: гуманістич-

ною спрямованістю, цілеспрямованістю, відповідальністю, добротою,тактовністю, ко-

ректністю, порядністю, чесністю, справедливістю, громадянською мужністю, рішучі-

стю, готовністю прийти на допомогу, керуванням у своїй діяльності моральними нор-

мами, моральними переконаннями та моральними почуттями, що відображає його мо-

ральні якості. 

Середній рівень характеризується вмінням розпізнавати, але невмінням контролювати 

власні емоції відповідно до ситуації; щирим та відкритим виявом почуттів та переко-

нань в управлінській та педагогічній діяльності, але використанням цього залежно від 

особиетісних переконань; залежно від ситуації проявом домінування обгрунтованих по-

зитивних емоцій; розумінням емоції своїх підлеглих та учнів, але невикористанням цих 

знань для регуляції відносин у колективі; відчуттям страху в будь-якій проблемній си-

туації; намаганням знайти власну лінію поведінки та коригуванням її згідно з визначе-

ною життєвою метою; невмінням реалізувати життєвий ідеал, за наявності чіткого уяв-

лення про майбутнє, життєві цілі, вмінням відокремлювати головні життєві цілі від дру-

горядних; наявністю основних моральних якостей: гуманістичною спрямованістю, лю-

бов'ю до людей, цілеспрямованістю, відповідальністю, добротою, ввічливістю, тактов-

ністю, коректністю, порядністю, чесністю, справедливістю, співчуттям, єдністю слова і 

діла, громадянською мужністю, рішучістю, готовністю прийти на допомогу, але керів-

ник не завжди проявляє їх в своїй професійній діяльності; знанням ролі моральних 

норм, моральних переконань і моральних почуттів, але невикористанням їх у професій-

ній діяльності. 

Низький рівень характеризується приховуванням своїх реальних почуттів та переко-

нань в управлінській і педагогічній діяльності; нерозумінням емоцій підлеглих та учнів, 

невиявленням до них емпатії; проявами нерішучості; ігноруванням домінування обгру-



нтованих позитивних емоцій в залежності від ситуацій; невмінням розпізнавати та кон-

тролювати власні емоції відповідно до ситуації; неможливістю вибрати конкретну лінію 

поведінки; ігноруванням бажання реалізувати власний життєвий ідеал, відсутністю уя-

влення про своє майбутнє, життєві цілі, бажанням відокремлювати головні життєві цілі 

від другорядних; невраховуванням моральних норм, моральних переконань та мораль-

них почуттів у професійній діяльності; приховуванням у складних проблемних ситуа-

ціях основних моральних якостей: гуманістичної спрямованості, любові до людей, ці-

леспрямованості, відповідальності, доброти, ввічливості, тактовності, коректності, по-

рядності, чесності, справедливості, співчуття, єдності слова і діла, громадянської муж-

ності, рішучості, готовності прийти на допомогу. 

Комунікативний критерій сформованості професійної культури керівника навчального 

закладу є показником наявності у керівника специфічних особистісних якостей, здібно-

стей, комунікативних знань, умінь, навичок, мотивів, що в системі становлять комуні-

кативну структуру особистості, її комунікативне ядро та індивідуальний стиль при здій-

сненні управлінської діяльності, при взаємодії та співпраці з учасниками управлінсь-

кого процесу. Ці властивості розвиваються і формуються у спілкуванні та закріплю-

ються у структурі особистості керівника як своєрідна життєва позиція, що є важливим 

чинником життєвої перспективи, впливає на вдосконалення управлінської діяльності 

керівника. 

У цьому контексті виокремлюють складові та характеристики комунікативного крите-

рію сформованості професійної культури керівника: 

- потенційні комунікативні можливості, комунікативні сили керівника, які можуть 

бути задіяні та використані в управлінні; 

- психологічні властивості й можливості особистості керівника, набуті в управлін-

ському спілкуванні й взаємодії з іншими людьми; 

- комунікативні можливості професійного розвитку, саморозвитку особистості ке-

рівника; 

- динамічність комунікативного потенціалу, яка сприяє розвитку комунікативних 

властивостей та здібностей керівника, що пред'являє до особистості підвищені вимоги 

за використання внутрішніх комунікативних резервів, переведення їх із потенційних в 

актуальні. 



У комунікативних процесах вивчається своєрідність дії законів міжособистісних відно-

син, розкриваються специфічні закономірності, властиві діяльності керівника навчаль-

ного закладу. Це вимагає від нього знання про основні правила поведінки та способи 

спілкування; про способи, напрями та підходи до спільного вирішення практичних за-

вдань; подолання непорозумінь, конфліктних ситуацій; вироблення і дотримання влас-

ної чи колективної думки, позиції під час прийняття рішення. 

Сформованість професійної культури керівника навчального закладу за комунікатив-

ним критерієм - це соціально значимий показник його здібностей, вміння будувати вза-

ємини з іншими, здатність сприймати, розуміти, засвоювати зміст думок, почуттів, пра-

гнень у процесі вирішення управлінських та педагогічних завдань. 

Високий рівень сформованості професійної культури керівника навчального закладу за 

комунікативним критерієм характеризується легким і вільним оперуванням інформа-

цією та виявом умінь до професійного та міжособистісного спілкування; вмінням ясно 

та чітко довести завдання та доведення рішення до підлеглих та учнів; вибором опти-

мальних способів спілкування в ситуації взаємодії; аргументуван-ням та відстоюванням 

власної точки зору або позиції; доцільним використанням стилів спілкування; виявом 

готовності до встановлення ко-нтактів з іншими; ефективним володінням умінням са-

мопрезентації; вирішенням міжособистісних конфліктів та створенням сприятливого 

психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах; вмінням заціка-

вити співрозмовника та вислухати його; володінням мистецтвом гармонійного поєд-

нання вербального та невербального спілкування; знанням правил ведення телефонних 

переговорів, нарад, батьківських зборів тощо; аналізом та оцінкою повідомлень своїх 

підлеглих; вмінням конструювати майбутнє спілкування з учнями, підлеглими та кері-

вництвом. 

Середній рівень характеризується легким і вільним оперуванням інформацією, але нев-

мінням використання норм професійного та міжособистісного спілкування; намаганням 

ясно та чітко довести завдання та прийнятті рішення до підлеглих та учнів; вибором 

оптимальних способів спілкування в ситуації взаємодії, але невмінням відстоювати вла-

сну точку зору або позицію; намаганням доцільно використовувати стилі спілкування; 

виявом готовності до встановлення контактів з учнями та підлеглими, однак керівник 

не виявляє сміливості при встановленні контактів із керівництвом; частковим володін-



ням вміння самопрезентації; частковим вирішенням міжособистісних конфліктів та де-

монстрацією здатності до створення сприятливого психологічного клімату в педагогіч-

ному та учнівському колективах, але при цьому він не вміє зацікавити співрозмовника; 

знанням правил гармонійного поєднання вербального та невербального спілкування, 

однак керівник не вміє застосувати ці правила на практиці; вмінням конструювати май-

бутнє спілкування з учнями, підлеглими та керівництвом залежно від проблемної ситу-

ації, що склалася; аналізом повідомлення своїх підлеглих та відсутністю вміння робити 

логічні висновки; знанням правил ведення телефонних переговорів, нарад, батьківських 

зборів тощо, але недостатньо ефективним застосуванням їх у професійній діяльності. 

Низький рівень характеризується невмінням вільно оперувати інформацією; невиявом 

умінь до професійного та міжособистісного спілкування; невмінням ясно та чітко дове-

сти завдання та прийнятті рішення до підлеглих та учнів; непроявом здібностей до оби-

рання оптимальних способів спілкування в ситуації взаємодії; неможливістю відстою-

вати власну точку зору або позицію; без орієнтації в стилях спілкування; непроявом 

готовності до встановлення контактів з іншими; неволодіння мистецтвом самопрезен-

тації; неспроможністю вирішувати міжособистісні конфлікти та створювати сприятли-

вий психологічний клімат в педагогічному та учнівському колективах; відсутністю ба-

жання слухати співрозмовника; приховуванням уміння гармонійного поєднання верба-

льного та невербального спілкування; незнанням правил ведення телефонних перегово-

рів, нарад, батьківських зборів та інше; непроявом бажання аналізувати й оцінювати 

повідомлення своїх підлеглих; спілкуванням з учнями, підлеглими та керівництвом, але 

невмінням конструювати майбутнє спілкування. 

Рефлексивний критерій сформованості професійної культури керівника навчального за-

кладу складається з: 

- готовності діяти в ситуаціях з високим ступенем невизначеності; 

- гнучкості у прийнятті рішень; 

- прагнення реалізації нововведень та інновацій; 

- постійної спрямованості на пошук нових нестандартних шляхів вирішення про-

фесійних завдань; 

- здатності переосмислювати стереотипи власного професійного та особистісного 

досвіду. 



Рефлексивний критерій сформованості професійної культури керівника навчального за-

кладу дозволяє йому охопити власне життя в широкій часовій перспективі, зберегти чи 

відновити внутрішню гармонію, необхідним чином перебудувати власний внутрішній 

світ, зосередитися на утриманні власних думок, абстрагуватися від усього зовнішнього, 

контролювати себе, налаштовуватися на професійне виконання обов'язків. Вона забез-

печує розкриття та реалізацію професійних можливостей при постановці та вирішенні 

творчих завдань, які виникають у професійній діяльності. Це означає, що рефлексивна 

сфера професійної культури керівника навчального закладу допомагає йому переклю-

чатися з педагогічної діяльності на управлінську і навпаки. 

Сформованість професійної культури за цим критерієм сприяє інтенсивності набуття 

досвіду керівником навчального закладу, забезпечує переосмислення змісту свідомості 

суб'єкта і осмислення ним прийомів власної майстерності; допомагає йому вдоскона-

лити міжособистісні взаємини з підлеглими, розвивати в собі правильне розуміння про-

фесійних завдань і вміння швидко їх вирішувати, впливати на особистісне і професійне 

самовизначення, мотивацію і волю, здатність вирішувати конфлікти, і, як наслідок, фо-

рмувати професійну культуру керівника навчального закладу. 

Високий рівень сформованості професійної культури керівника навчального хакладу за 

рефлексивним критерієм характеризується виявом здатності до самовдосконалення, са-

моконтролю, самопізнання, самоаналізу та самоорганізації; розумінням цінності управ-

лінської культури та діяльності в галузі управління навчальним закладом та в галузі 

людських взаємин; розумінням цінності педагогічної культури та діяльності в процесі 

взаємодії з учнями; вмінням планувати власні дії та прогнозувати розвиток взаємин у 

колективі; розвитком критичного мислення та здатності до виправданого ризику; про-

явом здатності до творчості; швидкою адаптацією до змінних умов функціонування за-

гальноосвітнього навчального закладу; проявом мотиваційної готовності до педагогіч-

них та управлінських нововведень; вмінням раціона-льно розподіляти робочий та віль-

ний час; аналізом причин успіху та невдач у професійній діяльності; усвідомленням не-

обхідності гуманного ставлення до особистостей підлеглих та учнів; адекватною оцін-

кою власних вчинків, професійних можливостей і здібностей; усвідомленням себе ак-

тивним суб'єктом педагогічної та управлінської діяльності; володінням собою в будь-

якій ситуації, проявом високої ви¬могливості до себе, вмінням поступитися власними 



інтересами заради ефективного функціонування навчального закладу, правильним 

сприйманням та врахуванням критики. 

Середній рівень характеризується намаганням адекватно оцінити свої вчинки, профе-

сійні можливості га здібності; невиявом здатності до самовдосконалення, але проявом 

здатності до самоконтролю та самоорганізації; нерозумінням цінності управлінської ку-

льтури та діяльності в галузі управління навчальним закладом та в галузі людських вза-

ємин, але розумінням цінності педагогічної культури та діяльності в процесі взаємодії з 

учнями; вмінням планувати власні дії, але проявом недосконалості у прогнозуванні ро-

звитку відносин в колективі; розвинутим критичним мисленням, але невмінням відріз-

ніте виправданий ризик від невиправданого; проявом здатності до творчості, але неро-

зумінням шляхів застосування в професійній діяльності; проявом потреби до швидкої 

адаптації до змінюваних умов функціонування загальноосвітнього навчального за-

кладу; усвідомленням необхідності гуманного ставлення до особистостей підлеглих та 

учнів, але цю якість застосовує рідко; намаганням раціонально розподіляти робочий та 

вільний час; аналізом причин успіху в своїй професійній діяльності, але незвертанням 

уваги на причини невдач; частковим виявом мотиваційної готовності до педагогічних 

та управлінських нововведень; усвідомленням себе активним суб'єктом педагогічної ді-

яльності, а не управлінської; володінням собою залежно від ситуації, проявом до себе 

високої вимогливості, але невмінням поступитися своїми інтересами заради ефектив-

ного функціонування навчального закладу, правильним сприйманням, але неврахуван-

ням критики. 

Низький рівень характеризується невиявом здатності до самовдосконалення, самоконт-

ролю, самопізнання, самоаналізу та самоорганізації; неможливістю правильно оцінити 

свої вчинки, професійні можливості та здібності; нерозумінням цінності управлінської 

культури та діяльності в галузі управління навчальним закладом та в галузі людських 

взаємин; нерозумінням цінності педагогічної культури та діяльності в процесі взаємодії 

з учнями; невмінням планувати власні дії та прогнозувати розвиток взаємин у колек-

тиві; невиявом навичок критичного мислення та здатності до виправданого ризику; не-

виявом здатності до творчості; важкою адаптацією до змінюваних умов функціону-

вання загальноосвітнього навчального закладу; неусвідомленням необхідності гуман-

ного ставлення до особистості підлеглих та учнів; невмінням володіти собою залежно 



від ситуації, невиявом вимогливості до себе, він не поступається своїми інтересами за-

ради ефективного функціонування навчального закладу; відсутністю демонстрації зда-

тності до аналізу причин успіху та невдач у професійній діяльності; 

невмінням раціонально розподіляти свій робочий та вільний час; непроявом мотивацій-

ної готовності до педагогічних та управлінських нововведень; неусвідомленням себе 

активним суб'єктом педагогічної та управлінської діяльності, неправильним сприйман-

ням та врахуванням критики. 

Отже, пізнавальний критерій сформованості професійної культури керівника навчаль-

ного закладу засновується на свідомій професійній діяльності керівника навчального 

закладу та розумових здібностях, тобто на основі культури мислення. 

Емоційно-вольовий критерій визначає вміння керівника навчального закладу регулю-

вати власну поведінку в складних управлінських і педагогічних ситуаціях, пов'язаних із 

напруженням та переживаннями. 

Комунікативний критерій визначає наявність у керівника специфічних особистісних 

якостей, здібностей, комунікативних знань, умінь, навичок, мотивів, що в системі ста-

новлять комунікативну структуру особистості, її комунікативне ядро та індивідуальний 

стиль при здійсненні управлінської діяльності, при взаємодії та співпраці з учасниками 

управлінського процесу. 

Рефлексивний критерій сформованості професійної культури керівника навчального за-

кладу дозволяє йому охопити власне життя в широкій часовій перспективі, зберегти або 

відновити внутрішню гармонію, необхідним чином перебудувати власний внутрішній 

світ, зосередитися на утриманні думок, абстрагуватися від усього зовнішнього, це його 

здатність контролювати себе, налаштовуватися на професійне виконання своїх обов'яз-

ків. 

Рівні сформованості професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього 

навчального закладу розглядаються як основа для виконання професійної діяльності та 

переходу до більш високих форм професійної активності. 

 

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Що таке «професійна культура керівника навчального закладу»? 

2. Що визначає поняття «педагогічна культура», який її зв'язок з 

професійною культурою керівника навчального закладу? 



3. Охарактеризуйте поняття «педагогічна майстерність» і яким чином вона пов'язана 

з поняттями «педагогічна культура», «педагогічна діяльність керівника навчального за-

кладу»? 

4. Розкрийте взаємоз'язок пізнавального, емоційно-вольового, комунікативного та 

рефлексивного критеріїв сформованості професійної культури керівника навчального 

закладу. 

5. Визначте сформованість власної професійної культури як керівника навчального 

закладу. 

  



ЛЕКЦІЯ 2 
Тема. Управлінська культура керівника навчального закладу 

ПЛАН 

1. Управлінська культура як складова професійної культури керівника навчаль-

ного закладу  

2. Зміст управлінської культури керівника навчального закладу  

3. Критерії сформованості управлінської культури керівника навчального закладу 

 

1. Управлінська культура як складова професійної культури керівника навчаль-

ного закладу.  
Управлінська культура - це вид культури, що складається з політичної, правової, 

адміністративної, менеджерської, організаційної, соціально-психологічної, інфор-

маційної, комунікативної та економічної культури і є інтегральним утворенням системи 

знань і вмінь, особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються під час управ-

ління. Основні види управлінської культури керівника навчального закладу (за С. Ко-

ролюк):  

Політична культура керівника характеризується знаннями основ політики в галузі 

освіти і культури; змісту і форм застосування державно-громадської моделі управління 

закладом; основних законів налагодження зовнішніх зв’язків навчального закладу з ін-

шими організаціями. Керівник навчального закладу має володіти вміннями застосо-

вувати основні форми адміністративного і державно- громадського управління закла-

дом; налагоджувати партнерські стосунки з іншими організаціями; представляти нав-

чальний заклад, педагогічний колектив на всіх рівнях, а також забезпечувати незалеж-

ність закладу від ідеологічного впливу будь-яких партій, релігійних громад. Необ-

хідною вимогою сформованості політичної культури є наявність у керівника навчаль-

ного закладу таких мотивів та цінностей: бажання представляти навчальний заклад, пе-

дагогічний колектив на всіх ієрархічних рівнях, виступати на конференціях, семінарах, 

симпозіумах; налагоджувати зовнішні зв’язки, партнерські стосунки; приносити ко-

ристь суспільству.  

Правова культура керівника характеризується знаннями юридичних основ управління, 

а саме: основ трудового законодавства, законів та інших нормативних документів про 

освіту, нормативних документів з техніки безпеки; прав та обов’язків керівника і 

працівників закладу; основних форм та методів використання влади керівником; уміння 

аналізувати нормативні документи; контролювати виконання трудового законодавства; 

дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму, вимог протипожежної безпеки в закладі. 

Основними мотивами та цінностями правової культури виступають: можливість ство-

рювати  



умови для забезпечення поваги до особистості дитини та педагога в навчальному за-

кладі; впливати на формування свідомості учнів, учителів як громадян України, сприяти 

становленню їх національної свідомості; контролювати виконання трудового законо-

давства, інших нормативних документів у закладі. При цьому керівнику мають бути 

притаманні такі якості: повага та довіра до особистості, толерантність, любов до дітей.  

Адміністративна культура - цс насамперед культура ведення документації. Керівник 

має знати вимоги до ведення документації, методи та етапи розробки управлінських 

рішень, види і форми контрольної звітності, методи і форми проведення контролю. 

Уміння керівника виявляються у вмінні готувати документи за результатами вивчення 

стану роботи кадрів; здійсненні диференційованого підходу до оцінки роботи кадрів у 

процесі контролю за їх діяльністю; контролювати дотримання правил діловодства в за-

кладі; розробляти нові управлінські рішення; гнучко реагувати на документи; прово-

дити контроль та здійснювати контрольну звітність. Керівник має керуватися такими 

мотивами та цінностями: можливістю здійснювати прийом відвідувачів; приймати важ-

ливі самостійні рішення; здійснювати оцінку роботи кадрів у процесі контролю за їх 

діяльністю. Для цього йому необхідні вимогливість до інших, професіоналізм, 

охайність.  

Організаційна культура керівника навчального закладу полягає у знанні ним ор-

ганізаційної структури управління в сучасному суспільстві, організаційно-регулятив-

них основ і форм управління; основ раціональної організації управлінської праці; змісту 

і форм організаційної культури, методів її формування та розвитку. Тому керівник нав-

чального закладу має вміти організовувати роботу щодо введення в практику навчання 

досягнень сучасної дидактики і психології навчання; здійснювати педагогічну діагно-

стику; ставити конкретні педагогічні завдання щодо організації діяльності учнівського 

та педагогічного колективів; дотримуватися порядоку на робочому місці; формувати 

організаційну культуру; організовувати ефективну роботу педагогічних працівників. 

Отже, в нього мають бути сформовані такі мотиви та цінності управлінської діяльності: 

можливість володіти методами впливу на працівників; формувати та розвивати ор-

ганізаційну культуру навчального закладу; раціонально організовувати та проводити 

управлінські заходи (наради, засідання, збори). Основними якостями тут є вимогливість 

до себе, організованість, співпраця.  

Менеджерська культура керівника характеризується наявністю знань і вмінь з основ 

управління, різноманітних форм методичної роботи з педагогічними кадрами; прин-

ципів підбору, навчання, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; змісту і техно-

логії атестації педагогічних кадрів; форм і методів формування, розвитку й організації 

роботи педагогічного колективу. Цей вид культури вимагає наявності в керівника умінь 

встановлювати рівень педагогічної майстерності вчителів; здійснювати диференційова-

ний підхід до оцінки роботи кадрів; прогнозувати і здійснювати підготовку авторів кра-

щого педагогічного досвіду; застосовувати форми внутрішньошкільного керівництва 

колективом; володіти методами діагностики; регулювати діяльність колективу, 

здійснювати його розвиток; раціонально здійснювати підбір та розподіл кадрів; стиму-

лювати професійну діяльність педагогів; запроваджувати інноваційні процеси у діяль-

ність навчального закладу. Мотиви та цінності управлінської діяльності тут полягають 

у можливості допомагати в розвитку творчого потенціалу педагогічних кадрів; 

здійснювати підбір і розподіл кадрів; керувати навчально-виховним процесом. Особли-

востями менеджерської культури є наявність творчості, єдності слова і діла, здатності 

до ризику.  



Соціально-психологічну культуру визначають такі характеристики: знання керівником 

психології міжособистісних стосунків, особливостей утримання приміщень навчаль-

ного закладу та дотримання умов праці, особливостей створення сприятливого 

соціально-психологічного клімату у колективі, основ конфліктології; формування 

іміджу закладу та свого власного, соціально-психологічних аспектів управління. Керів-

ник має вміти здійснювати диференційований підхід; використовувати залежно від си-

туації засоби впливу на працівників; управляти конфліктами; підтримувати (ство-

рювати) сприятливий мікроклімат у колективі, імідж закладу та свій власний. Мотивами 

тут виступають наступні характеристики: можливість формувати позитивний імідж за-

кладу та свій власний; престиж; врегулювання конфліктів у колективі; створення спри-

ятливого мікроклімату в колективі. Основними якостями тут є гуманність, ввічливість, 

тактовність.  

Інформаційна культура керівника навчального закладу характеризується знаннями та 

застосуванням інформації в управлінні, її видів, методів обробки і використання; за-

собів застосування технічних засобів в управлінні; організації системи інформаційного 

забезпечення в закладі. Керівник повинен вміти організовувати систему збирання ін-

формації; аналізувати й оцінювати отриману інформацію; застосовувати соціально-пси-

хологічні та математичні методи досліджень; налагоджувати ефективну інформаційну 

систему в закладі. Мотивами та цінностями управлінської діяльності керівника висту-

пають: використання технічних засобів в управлінні навчальним закладом; доступ до 

мережі Інтернет; застосування різноманітних методів збору інформації; можливість 

налагодження ефективної інформаційної системи навчального закладу. Якостями, необ-

хідними для реалізації інформаційної культури керівника, є: інтелект, принциповість, 

працелюбство.  

Комунікативна культура керівника навчального закладу виражається у знанні ним мов-

ного етикету, основ ефективного спілкування, ведення переговорів та прийому відвіду-

вачів; змісту ділового одягу тощо. Керівник має вміти слухати співрозмовника; контро-

лювати себе під час розмови; дотримуватися правил мовного етикету в спілкуванні; ве-

сти переговори; влаштовувати прийом відвідувачів; вести розмови телефоном; спілку-

ватися через візитки; добирати одяг. Основними мотивами та цінностями виступають 

можливість знаходити спільну мову з людьми; необхідність опановувати себе в будь-

яких управлінських ситуаціях; використовувати власні здібності; постійно самовдоско-

налюватися. Про наявність комунікативної культури свідчать такі якості: володіння со-

бою, висока культура, комунікативність.  

Економічна культура може бути представлена знаннями керівника з основ фінансово-

господарської діяльності, економічних основ управління та маркетингу. Керівник має 

вміти контролювати фінансово-господарську діяльність навчального закладу; підтри-

мувати та зміцнювати матеріальну базу; контролювати розподіл фінансів; знаходити 

вигідне економічне партнерство та зв’язки; відшуковувати додаткові надходження; 

надавати освітні послуги. Основними мотивами та цінностями для керівника виступа-

ють: можливість знаходити вигідне економічне партнерство та зв’язки; представляти 

освітні послуги; контролювати фінансово-господарську діяльність закладу; підтри-

мувати та зміцнювати матеріально-технічну базу навчального закладу. Для економічної 

культури необхідними якостями виступають відповідальність, чесність, уважність.  

Управлінська культура - це знання та володіння теорією управління як важливою 

соціальною функцією - свідомою і владною, із застосуванням новітніх досягнень куль-

тури організації та впливу як на окремих людей, так і на всю людську спільноту, що 



проводиться заради досягнення чітко певної конкретної мети. Перед нею стоїть зав-

дання - створити управлінський світогляд керівника навчального закладу, здатний під-

нести його до висот сучасної професійної культури. У вузькому значенні культура 

управлінської праці - це службова етика керівника.  

 

2.Зміст управлінської культури керівника навчального закладу.  
Управлінська культура характеризує особистість керівника навчального закладу як 

кваліфікованого управлінця, здатного ефективно виконувати управлінську діяльність. 

Саме управлінська культура забезпечує виконання управлінських функцій керівником 

навчального закладу, а саме:  

- планування - визначення мети організації;  

- організацію - створення структури організації;  

- мотивацію - слідкування за тим, щоб члени організації виконували роботу відповідно 

до обов’язків;  

- дотримання керівником етичних норм та цінностей, норм спілкування з підлеглими, 

застосування різноманітних форм та методів впливу на підлеглих тощо.  

 

На рівні організації управлінська культура виявляється в наступних функціях:  

- важливий засіб передачі соціального досвіду;  

- здійснює безпосередній вплив на успіх і ефективність соціально-економічного ро-

звитку організації;  

- виступає як визначальний чинник розвитку ринкових стосунків;  

- концентрує в собі кращий управлінський досвід, створюючи сприятливі можливості 

для його пізнання і освоєння;  

- впливає на поведінку людей, регулює їх вчинки, дії, а багато в чому на вибір певних 

матеріальних або духовних цінностей;  

- не існує поза людиною, початково пов’язана з нею і породжена, щоб людина розкри-

вала через культуру власні здібності, потреби, світогляд, соціальні відчуття, уміння;  

- її цінності обов’язково накладаються на конкретну індивідуальність людини: характер, 

темперамент, психічний склад, менталітет;  

- впливає на виховання особистості як етично, так і аморально;  

- сприяє демократизації всіх сфер суспільного життя і розвитку самоврядування;  

- дає можливість керівникам не лише правильно виявити, сформулювати цілі, побуду-

вати шкалу їх послідовного досягнення, але й вибрати ситуаційно відповідні засоби їх 

досягнення;  

- у певному значенні розширює горизонт свободи вибору керівником цілей діяльності, 

підсилює його автономність у передбаченні подій, розширює його самостійність у 

рішеннях із маневрування засобами;  

- запобігає професійній стагнації персоналу управління, його управлінському розча-

руванню, підвищує стресостійкість управлінських кадрів;  

- багато в чому визначає стиль управління, систему стосунків із людьми, орієнтацію на 

службовий або особистісний авторитет, на способи набуття та збереження цього авто-

ритету.  

 

Управлінська діяльність - цілеспрямована взаємодія суб’єктів і об’єктів, яка забезпе-

чує становлення, стабілізацію й оптимальне функціонування та обов’язковий розвиток 

навчального закладу.  



Управлінська культура керівника навчального закладу як цілісна властивість особи-

стості виявляється в процесі професійної управлінської діяльності; характеризує особ-

ливості свідомості, поведінки, спілкування та управлінської діяльності керівника; забез-

печує усвідомлення та культуродоцільність професійної діяльності; стимулює творчий 

розвиток керівника у процесі професійної діяльності. Управлінська культура може ви-

ступати і як умова успішної управлінської діяльності, і як її складова, і як одна з харак-

теристик носія управлінської діяльності.  

Зміст управлінської культури керівника навчального закладу - це знання принципів, ме-

тодів, організаційних форм і технологічних прийомів управління освітнім процесом, що 

спрямований на підвищення його ефективності.  

Управлінська культура - це вид культури, яка складається з політичної, правової, 

адміністративної, менеджерської, організаційної, соціально-психологічної, інфор-

маційної, комунікативної й економічної культури і є інтегральним утворенням системи 

знань і вмінь, особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються під час управ-

ління.  

Управлінська культура - це знання та володіння теорією управління як важливою 

соціальною функцією - свідомого і владного із застосуванням новітніх досягнень куль-

тури організації, впливу як на окремих людей, так і на всю людську спільноту, що про-

водиться заради досягнення чітко певної конкретної мети.  

Управлінська культура керівника навчального закладу інтегрує в собі сукупність 

здійснення керівником управлінських функцій: стратегічного планування, прийняття 

управлінського рішення, організації його виконання, мотивації підлеглих та контролю 

за виконанням при йнятих рішень; дотримання керівником етичних норм і цінностей, 

норм спілкування з підлеглими, застосування різноманітних форм і методів впливу на 

підлеглих тощо.  

Управлінська діяльність - цілеспрямована взаємодія суб’єктів і об’єктів, що забезпечує 

становлення, стабілізацію й оптимальне функціонування та обов’язковий розвиток нав-

чального закладу.  

Управлінська культура керівника навчального закладу як цілісна властивість особи-

стості виявляється у процесі професійної управлінської діяльності; характеризує особ-

ливості свідомості, поведінки, спілкування та управлінської діяльності керівника; забез-

печує усвідомлення та культуродоцільність професійної діяльності; стимулює творчий 

розвиток керівника у процесі професійної діяльності.  

Управлінська культура може виступати і як умова успішної управлінської діяльності, і 

як її складова, і як одна з характеристик носія управлінської діяльності.  

 

3. Критерії сформованості управлінської культури керівника навчального за-

кладу.  
В управлінській культурі як властивості особистості керівника перш за все значущі 

особливості зародження, становлення, розвитку. Ми припускаємо, що до початку про-

фесійної управлінської діяльності у кожної людини, у тому числі у майбутнього керів-

ника школи, є певна основа управлінської культури - це психічне утворення, яке ви-

никло як результат попередньої діяльності людини, так чи інакше пов’язаної з управ-

лінням у процесі засвоєння нею відповідного досвіду. Йдеться про професійну педа-

гогічну діяльність, оскільки вона певною мірою є управлінням іншими людьми - учнями 

та батьками учнів; різного роду тимчасова, епізодична діяльність, пов’язана з керів-



ництвом іншими людьми (як у педагогічному колективі, так і в різних громадських ор-

ганізаціях); у певній мірі можуть бути віднесені до управлінських і різні життєві ситу-

ації (керування членами родини, учасниками будь-якої події тощо).  

Отже, до початку професійної управлінської діяльності керівник школи має певну ос-

нову управлінської культури, своєрідність та унікальність якої у кожного керівника 

визначається особливостями його ставлення до управлінської діяльності. Початок про-

цесу розвитку управлінської культури керівника ми пов’язуємо з початком його про-

фесійної управлінської діяльності, коли складаються найбільш суттєві особливості 

управлінської культури керівника, що зумовлюють певний рівень ї ї розвитку. У своєму 

розвитку управлінська культура керівника школи має поетапно проходити ряд рівнів, 

кожний наступний більш високий рівень, немовби «вбирає» попередній як свою ча-

стину.  

Умовно можна виділити три рівні розвитку управлінської культури керівника школи: 

низький, середній, високий:  



• високий - якщо якість є яскраво вираженою рисою характеру, виявляється в усіх діях 

керівника постійно, широко, ефективно, ґрунтується на знаннях вимог до поведінки;  

• середній - якщо якість є рисою характеру, в діях виявляється широко, ефективно, але 

спостерігаються відхилення, викликані неповним розвитком самої якості або незнанням 

вимог до поведінки;  

• низький - коли якість ще не стала рисою характеру, обмежено й неефективно вияв-

ляється в діях і вчинках керівника. Іноді характернішими бувають ознаки якості анти-

пода, навіть коли відомі вимоги до поведінки.  

Розгляд професійної управлінської діяльності з цих позицій є доцільним для до-

слідження умов формування рівнів управлінської культури.  

Низький рівень управлінської культури керівника школи характерний для тих 

керівників шкіл, у яких з початком професійної управлінської діяльності розвитку 

управлінської культури не відбувається. Це може бути викликано багатьма причинами, 

які мають як суб’єктивний, так і об’єктивний характер. До суб’єктивних ми відносимо 

особистісні особливості керівника (низький рівень загальної культури, слабка про-

фесійна підготовленість до управлінської діяльності тощо). Причинами об’єктивного 

характеру можуть бути віднесені особливості «соціальної ситуації», у якій здійснюється 

управлінська діяльність, загальний стиль, авторитарні традиції управлінської діяльності 

у школі тощо.  

Розвиток управлінської культури до середнього рівня починається з виникненням по-

треби керівника у глибокій рефлексії діяльності своєї особистості, визначення її ефек-

тивності, що часто викликана будь-якою подією у професійному житті. Це можуть бути 

питання, поставлені самому собі (або не тільки самому собі, але й колегам, друзям, 

наставнику): «Навіщо я це роблю?», «Чому саме так, а не інакше?», «Який зміст управ-

лінської діяльності взагалі та зокрема моєї?», «Чи є в мене вибір і який він?» тощо. 

Подібні питання мають стимулювати розвиток такої особистісної властивості, якою є 

управлінська культура.  

Високий рівень управлінської культури керівника школи характеризується обміркова-

ною та усвідомленою професійною управлінською діяльністю. Цей рівень управлінсь-

кої культури дозволяє керівнику школи збагачувати власну особистість у процесі управ-

лінської діяльності, знаходити можливості для прояву і розвитку свого творчого потен-

ціалу, в складних управлінських ситуаціях спиратися на всі свої особистісні ресурси.  

Перехід з одного рівня розвитку управлінської культури на інший пов’язаний з 

якісними змінами, що відбуваються у всіх її структурних компонентах. Ознаками, на 

основі яких відбувається оцінювання цих якісних змін, виступають критерії сформова-

ності управлінської культури. Критерій (від грецьк. кriterion - ознака) в наукових слов-

никах трактується, як: ознака, на основі якої відбувається оцінювання, визначення або 

класифікація будь-чого, мірило суджень, оцінки, засіб перевірки істинності або ж поми-

лковості одного або іншого твердження, гіпотези; основну ознаку, за якою одне рішення 

вибирають із множини можливих.  

З точки зору філософсько-світоглядного підходу, Е. Маркарян зауважує, що не зовсім 

виправданими виявляються вимоги «емпіричної конкретності» до критеріїв та засобів 

відокремлення культури як загальної соціально-філософської категорі. Вимога конкрет-

ності вказаних засобів тут повинна бути коректною, історично та логічно збалансова-

ною. Наприклад, які існують конкретні критерії для виділення та перевірки на істин-

ність такої філософської категорії, як «матерія», або критерії загального процесу 



виділення людини зі світу природи? Таким критерієм виступає увесь всесвітньо-істо-

ричний досвід людства. Критерієм виділення культури виступає сама практика.  

 

Головні підходи до розробки критеріїв управлінської культури керівника сучасної 

школи:  

• особистісний, в основі якого лежить значимість знань теорії та практики управління 

для самого керівника;  

• ситуаційний, який враховує значення пошуку і моделювання управлінських ситуацій, 

ефективне вирішення яких дало б змогу підвищити результативність управління;  

• інтегративний - розвиток професіоналізму керівника сучасної школи за допомогою 

розуміння природи управлінських процесів, головних організаційних структур, 

здатність ефективно керувати; знання технологій управління і засобів комунікацій, по-

трібних для управління; професіоналізму в управлінні, здатності до лідерства і гар-

монізації взаємин серед робітників, делегуванню повноважень; знання особливостей 

стосунків між працівниками; здатності планувати і прогнозувати, управляти ресурсами; 

здатності до самооцінки власної діяльності, уміння робити правильні висновки і підви-

щувати власну кваліфікацію;  

• багаторівневий, який визначає рівень управлінської культури керівника сучасної 

школи: здатність до поєднання знань, умінь, навичок і їх використання з урахуванням 

вимог, які швидко змінюються; уміння долати невизначеність, аналізувати інформацію; 

уміння планувати, прогнозувати, моделювати; здатність до цілепокладання, уміння ре-

алізовувати плани, здатність до новаторської діяльності;  

• комплексний, що визначає управлінську культуру керівника сучасної школи, яка пе-

редбачає також наявність у нього правової, економічної, психологічної, педагогічної, 

технологічної, інноваційної грамотності. Прояви управлінської культури ми вважали за 

необхідне оцінити у трьох аспектах: у підсумках професійної діяльності керівника 

школи; у процесі цієї діяльності; в особистості керівника як суб’єкта управлінської 

діяльності.  

З позицій особистісно-діяльнісного підходу до аналізу особистості керівника як 

суб’єкта професійної діяльності ми виділили мотиваційну, когнітивно-діяльнісну та ре-

флексивно-оцінювальну складові, які в подальшому дослідженні розглядали як критерії 

рівнів сформованості управлінської культури керівника школи.  

Мотиваційний критерій включає рівень розвитку: мотивації самовдосконалення і само-

освіти; творчості і самореалізації у професійній діяльності; перевагу внутрішньоор-

ганізованої мотивації; гуманістичну орієнтацію поглядів на управління школою; 

усвідомлення і формулювання місії школи.  

Когнітивно-діяльнісний критерій включає рівень: інтеграції знань і професійного до-

свіду; «приріст» управлінських знань; оволодіння новою теоретичною проблемою (у 

процесі самоосвіти); розробки теоретичної концепції школи; оволодіння керівником но-

вими управлінськими технологіями; запровадження інформаційних технологій в управ-

лінську діяльність; запровадження у навчальний процес нових педагогічних технологій.  

Рефлексивно-оцінювальний критерій включає рівень: вміння аналізувати результати 

своєї діяльності; усвідомлення керівником свого реального рівня професійної підго-

товки до реалізації управління; усвідомлення потреби і активність особистості в процесі 

професійної самоосвіти, самовдосконалення.  

Наведені критерії стали основою для оцінки розвитку здатності керівника до управлін-

ської діяльності в сучасній школі. Співвідношення професійних якостей, знань та умінь, 



що відповідають виділеним критеріям і показникам, міра їх усвідомлення, виразності, 

усталеності і активності прояву складають якісну характеристику рівнів сформованості 

управлінської культури.  

Емпіричні ознаки керівників, які володіють низьким рівнем управлінської культури 

(рівень початкового етапу професійного становлення керівника у галузі освіти): пере-

важно екстравертна (зовнішня) мотивація; комплекс мотиваційних диспозицій пов’яза-

ний із соціальною значимістю управлінської діяльності та її зовнішньою приваб-

ливістю; інтровертна (внутрішня) мотивація безпосередньо пов’язана зі змістом управ-

лінської діяльності, усвідомлюється на вербальному рівні, вона не стала частиною 

свідомості і не є основою професійної управлінської діяльності; недостатня (на рівні 

вузівської підготовки) теоретико-методологічна підготовленість у галузях, важливих 

для успішної діяльності керівника школи; відсутність або невеликий стаж управлінської 

діяльності на посаді директора школи (до 5 років); низький рівень розвитку готовності 

до самоосвітньої діяльності.  

Середній рівень розвитку управлінської культури характеризується такими особливо-

стями: перевага інтровертної (внутрішньої) мотивації; комплекс мотиваційних диспо-

зицій безпосередньо пов’язаний з цілями і завданнями управлінської діяльності; мотиви 

особистого розвитку і соціальної значущості управлінської діяльності усвідомлюються 

недостатньо; наявність умінь і досвіду самоосвітньої діяльності; недостатня ефек-

тивність управлінської діяльності; застій у розвитку освітнього закладу; недостатня 

творча активність; наявність достатнього професійного досвіду (більше 5 років).  

Високий рівень розвитку управлінської культури був виділений для малочисельної ка-

тегорії керівників, яких вирізняють такі особливості: інтровертна (внутрішня) і екстра-

вертна (зовнішня) мотивації співпадають; взаємодоповнення комплексу мотиваційних 

диспозицій, безпосередньо пов’язаного зі змістом управлінської діяльності, мотивацією 

професійного самовдосконалення і професійного зростання, а також соціальної значу-

щості управлінської діяльності; високий рівень розвитку професійно важливих якостей; 

високий рівень теоретичної підготовки; лідерські риси, новаторський підхід до про-

фесійної діяльності; високий рівень готовності до самоосвіти; постійний процес самов-

досконалення.  

 

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Дайте визначення поняття «управлінська культура», і того, яким чином вона 

пов’язана з поняттям «професійна культура керівника навчального закладу»?  

2. У яких функціях керівника навчального закладу виявляється управлінська культура?  

3. Що означає термін «управлінська діяльність» та яким чином вона пов’язана з понят-

тям «професійна культура керівника»?  

4. Назвіть головні підходи до розробки критеріїв управлінської культури керівника су-

часної школи.  

5. Визначте сформованість власної управлінської культури як керівника навчального 

закладу. 

  



ЛЕКЦІЯ 3 
Тема. Професійна компетентність керівника закладу освіти. 

ПЛАН 

1. Зміст професійної компетентності керівника закладу освіти. 

2. Моделі управлінської компетентності керівника закладу освіти 

3. Лідерська компетентність керівника закладу освіти. 

 

1. Зміст професійної компетентності керівника закладу освіти. 

Керівнику сучасного навчального закладу доводиться працювати в період оновлення 

функціональних обов’язків та видів управлінської діяльності, що пов’язаний з кон-

кретно-історичними умовами розвитку країни, розширення сфери знань та умінь в га-

лузі менеджменту освіти та іншими об’єктивними обставинами. У цьому розділі розгля-

даються проблеми поняття компетентності керівника, що визначається багатьма чинни-

ками, оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими 

індикаторами, що дозволяють визначити професійність і готовність до здійснення 

діяльності. 

Професійна компетентність керівника навчального закладу являє собою знання та 

уміння керівника як суб’єкта управлінського впливу, здатного по-новому структу-

рувати наукові та практичні знання з теорії управління. 

Необхідно відрізняти поняття «компетенція» від поняття «компетентність». Поняття 

«компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень», «компетент-

ність» же пов’язується з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. 

Компетентність характеризується наявністю знань, умінь та навичок, що відобража-

ються в теоретично-прикладній підготовленості до їх реалізації в діяльності на рівні 

функціональної грамотності, а компетенція передбачає наявність досвіду самостійної 

діяльності на основі цих знань, умінь і навичок.  

З цього виходить, що компетентність - це результат навчання, а компетенція -це компе-

тентність у дії. 

Тому в спеціалізованій професійній підготовці майбутнього керівника навчального за-

кладу доцільно використовувати саме термін «компетентність».2 

Компетентність - це особливий вид організації знань відносно певної змістовної га-

лузі, пов’язаний із можливістю приймати конструктивні рішення як у вигляді оцінок, 

умовиводів, так і у вигляді програм поведінки. 

Якщо компетентність поширюється на вужчу сферу, наприклад, у рамках певної про-

фесійної діяльності, то можна говорити про професійну компетентність. Сучасному 

керівнику навчального закладу необхідні знання з теорії та практики управління, що є 

основою професійної компетентності. 

Професійна компетентність - це комплекс знань, умінь і навичок особистості, які за-

безпечують ефективне виконання нею своїх професійних обов’язків, тоді коли про-

фесійна культура інтегрує в собі професійну компетентність, духовний бік особистості 

та самоконтроль. Тому професійна компетентність керівника навчального закладу є 

складовою його професійної культури. 

Професійна компетентність, як і культура, пов’язана насамперед із діяльністю, зі 

здатністю виконувати певні професійні дії, в основу яких покладено необхідні про-



фесійні знання та вміння. Вона поєднує знання та здатність безпосередньо застосо-

вувати їх у професійній діяльності. Це означає, що знання є не тільки певною засвоєною 

нормою, а й нормою, усвідомленою особистістю. 

Характеристики професійної компетентності: високий рівень системи загальних і 

спеціальних професійних знань, які постійно розширюються і дозволяють виконувати 

завдання професійної діяльності з високою продуктивністю; наявність умінь застосо-

вувати ці знання на практиці; опанування різних сфер службової діяльності; глибоке 

розуміння професійних проблем; ділова надійність у вирішенні професійних завдань; 

багатокомпетентність психологічної складової професійної компетентності, яка обумо-

влює найвищу ступінь успішності в певній сфері професійної діяльності. 

Професійна компетентність особистості визначається такими факторами (за Я. Зелінсь-

кою):3 

- індивідуальним потенціалом (афективним, когнітивним, аксі-ологічним, прак-

сеологічним); - психологічними спонуками (потягом, потребою, установкою щодо 

здійснення професійної діяльності); - ефективністю життєдіяльності (саморегуляцією, 

діяльністю, активністю); - ступенем професійного досвіду в межах конкретної посади); 

- рівнем спеціальної професійно-психологічної підготовки. 

Професійна компетентність являє систему теоретичних і практичних знань і умінь, ви-

ступає основою предметних компетентностей фахівця, становить зміст його професіо-

налізму. 

Рівні розвитку професійної компетентності суб’єкту діяльності (за Є.  

Володарською): навченість, професійна підготовка, професійні досвід і професійна 

культура. У такому випадку простежується послідовний взаємозв’язок формування 

професійної компетентності від «навченості» до «професійної культури». 

Знання, вміння та навички - це основа професійної компетентності керівника навчаль-

ного закладу. Знання - це сукупність понять та уявлень, що засвоюються людиною. 

Вміння - це засвоєний спеціалістом засіб виконання дій за рахунок здобутих знань та 

навичок. Навички - це набута здатність до автоматичного виконання рухів та їх 

комбінація в процесі діяльності. 

Засвоєння знань, вмінь та навичок забезпечує керівнику навчального закладу мож-

ливість ефективно виконувати власні професійні функції в педагогічному просторі. 

Професійна компетентність керівника навчального закладу - це поєднання рівня 

науки та практики в його діяльності, яке дає змогу досягти високого кінцевого резуль-

тату з мінімальними витратами нервової та фізичної енергії людей, це спроможність 

ефективно організувати особисту працю та працю керованого колективу.4 

Тільки в процесі самостійної роботи професійна компетентність поступово трансфор-

мується в професійну культуру, а потім вже - і в професіоналізм, який є вищою май-

стерністю, характеризує оволодіння спеціальністю та виявляється в умінні творчо ви-

користовувати засвоєну в процесі навчання інформацію. Тільки самоосвіта, саморозви-

ток керівника можуть забезпечити цей перехід. 

Професійна компетентність керівника навчального закладу є основою формування його 

професійної культури, а саме: комплексу знань, вмінь і навичок з теорії управління, 

здатностей до виконання професійної діяльності.  

Якщо до цього комплексу додати моральну позицію, почуття, критичне мислення, про-

фесійно-особистісні цінності, тоді ми вже будемо говорити про професійну культуру. 



До основних елементів професійної компетентності керівника навчального закладу 

належать: - знання й уміння з питань запровадження основних засад наукового управ-

ління, функцій управління, методів і принципів управлінської діяльності; - знання зав-

дань управління; - знання правил і норм ділового спілкування, а також уміння застосо-

вувати їх у професійній діяльності; - знання та вміння, які охоплюють сферу мотивацій; 

- знання та уміння з формування позитивних якостей і усунення недоліків власної діяль-

ності. 

Зміст професійної компетентності керівника навального закладу визначається 

кваліфікаційною характеристикою, що являє собою модель професійної компетентності 

керівника, відображає науково обґрунтований склад професійних знань, умінь і нави-

чок. 

Кваліфікаційна характеристика - це система суспільних вимог до особистості в рам-

ках професії на рівні його теоретичного та практичного досвіду.5 

Професійно-кваліфікаційна характеристика (за Г. Єльниковою) висуває певні вимоги до 

посади керівника. Так, в освітньо- кваліфікаційній характеристиці державного стан-

дарту підготовки керівника за спеціальністю 8.18010020 «Специфічні категорії. Управ-

ління навчальним закладом» визначається, що для керування навчальним закладом 

необхідно мати повну вищу освіту і досвід педагогічної діяльності не менше п’яти 

років. Крім того, керівник навчального закладу має знати: - наукове право, мікро- й мак-

роскономіку, адміністрування: загальний, кадровий, фінансовий, інноваційний менедж-

мент; філософію, соціологію, політологію; психологію, педагогіку, екологію, безпеку 

життєдіяльності людини; зміст фахових дисциплін; функціональні обов’язки своєї по-

сади; - керівник навчального закладу має володіти державною та іноземною мовами на 

розмовному рівні. Для виконання професійних обов’язків керівнику навчального за-

кладу необхідні уміння розуміти й усвідомлювати сучасні проблеми менеджменту; 

здатність продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології; розвинуте 

аналітичне та технологічне мислення, навички роботи з людьми; володіння технологією 

- адміністративної роботи, комп’ютерними технологіями, правильним стилем (здоро-

вим способом) життя, культурою спілкування, фокусом контролю; - керівник навчаль-

ного закладу має: вільно орієнтуватися в со-ціально-політичному просторі; відбирати, 

аналізувати й узагальнювати інформацію, проектувати діяльність закладу, створювати 

модель, виділяти організаційну структуру: організувати діяльність усіх структурних 

підрозділів та підсистем освітнього закладу; структуруваги та здійснювати моніторинг 

діяльності закладу: управляти матеріально- технічними зв’язками закладу; здійснювати 

маркетингову діяльність та елементи підприємницької діяльності.6 

Психограма сучасного керівника. Психограма сучасного керівника є психологічним 

аналізом структури діяльності і характеристикою вимог, що висуваються професією до 

його психіки. Психограма сучасного керівника складається з таких умовних груп про-

фесійно важливих якостей особистості: професійно-діловії адміністративно- організа-

торські; соціально-психологічні; моральні якості. 

Професійно-ділові якості: професіоналізм; здатність здійснювати управління, застосо-

вувати систему сучасних принципів, науково обґрунтованих методів,засобів і форм 

управління, використання яких підвищує ефективність останнього, підприємливість, 

діловитість, здатність приймати обґрунтовані та реальні рішення, відповідати за них, 

ініціативність, самостійність, уміння прогнозувати, здатність до інтенсивної праці, ри-

зикувати в розумних межах, генерувати корисні ідеї, авторитетність, здатність до 

здійснення інновацій, прагнення до професійного зростання та самовдосконалення, 



уміння взаємодіяти з людьми (інтерактивність), уміння раціонально використовувати 

робочий час і працювати з документами тощо. 

Адміністративно-організаторські якості: уміння планувати й організовувати, контро-

лювати роботу підлеглих, здатність до послідовних дій, вимогливість, дисципліно-

ваність, точність, акуратність, оперативність, здатність делегувати повноваження, 

уміння добирати команду (персонал, кадри), уміння використовувати професійні знання 

підлеглих, доводити справу до кінця, наполегливість, уміння проводити ділові наради, 

ділові бесіди і переговори, правова компетентність. 

Соціально-психологічні якості: психологічна компетентність, стратегічне і тактичне 

мислення, емоційна стійкість і стресостійкість (здатність керівника успішно використо-

вувати управлінську діяльність за наявності стресів - сильних емоційних і психофізич-

них подразників), розум, самостійність і глибина, критичність, гнучкість мислення, до-

питливість, рефлективність (здатність до самоаналізу), емпатія (здатність до співпере-

живання), прагнення до лідерства, толерантність (терпимість до 7 

думок інших людей), цілеспрямованість, ко- мунікативність, товариськість, активність, 

енергійність, екстравертованість (спрямування своїх інтересів на людей), інтелектуаль-

ність, уміння керувати власною поведінкою, регулювати психологічний стан, скром-

ність, доступність у спілкуванні, оптимізм, колегіальність, уміння запобігати конфлік-

там і розв’язувати їх, уміння створювати психологічний комфорт для підлеглих, 

здатність відстоювати інтереси персоналу, почуття гумору, уміння мотивувати завдання 

для підлеглих, уміння створювати та підтримувати імідж тощо. 

Моральні якості: гуманність, національна свідомість, патріотизм, демократизм, 

інтелігентність, високий рівень інтелекту та культури (внутрішньої та зовнішньої), по-

рядність, почуття обов’язку, готовність служити людям, чесність, повага до гідності 

підлеглих, прагнення до спільної влади (влада - для інших, а не для себе, використання 

влади, щоб давати, а не брати тощо). 

Десять найхарактерніших якостей, які притаманні сучасному управлінцю: 1. Яскраво 

виражена здатність до стратегічного планування та прогнозування; 2. Здатність до 

прийняття правильних і своєчасних рішень про розподіл та виділення ресурсів; 3. Праг-

нення розширити коло власних обов’язків за рахунок розширення масштабів діяльності 

або в результаті переходу на роботу вищого рівня; 

4. Вміння приставати на творчі та раціональні пропозиції за умов значного ризику, уни-

кання тривалого перебування «в зоні комфорту»; 5. Виняткова впевненість у власних 

силах, вміння сприймати невдачі тільки як тимчасові перешкоди; 6. Прагнення до 

значних прав, отже, до великої відповідальності; 7. Помітна схильність до інтуїтивного 

передбачення й абстрактного аналізу розвитку складних процесів і критичних ситу-

ацій;8 

8. Сприйняття роботи як головної цінності, яке варте того, щоб вкладати в неї всі здіб-

ності та сили; здатність до внутрішнього оцінювання своїх дій, результати якого не 

завжди збігаються з оцінкою оточення; 9. Концентрація уваги на розв’язання проблеми, 

а не на пошук винуватців; 10. Власницьке ставлення до реалізованих ідей та результатів 

їх упровадження. 

Отже, компетентність - це особливий вид організації знань відносно певної змістовної 

галузі, пов’язаний із можливістю приймати конструктивні рішення як у вигляді оцінок, 

умовиводів, так і у вигляді програм поведінки. 

Професійна компетентність - це комплекс знань, умінь і навичок особистості, що забез-

печують ефективне виконання нею своїх професійних обов’язків, тоді як професійна 



культура інтегрує в собі професійну компетентність, духовний аспект особистості та 

самоконтроль. Тому професійна компетентність керівника навчального закладу є скла-

довою його професійної культури. 

Професійна компетентність керівника навчального закладу є основою формування його 

професійної культури, а саме: комплексу знань, вмінь та навичок з теорії управління, 

здатностей до виконання професійної діяльності.  

Якщо до цього комплексу додати моральну позицію, почуття, критичне мислення, про-

фесійно-особистісні цінності, то тоді йтиметься про професійну культуру. 

 

2. Моделі управлінської компетентності керівника закладу освіти  

У теорії освітянського менеджменту існують різні підходи до конструювання моделей 

управлінської компетентності. 

МОДЕЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (автор В.І. Маслов)9 

Фактори безпосереднього впливу 1. Педагогічне управління суспільним вихованням 

учнів: - законодавчо-нормативні знання; - методологічні знання; - загальнотеоретичні 

знання; - організаційно-технологічні знання; - діагностико-прогностичні вміння; - ор-

ганізаційно-регулятивні вміння; - контрольно-коригувальні вміння; 2. Управління 

навально-виховним процесом: - методологічні знання; - загальнотеоретичні знання; - 

методичні знання; - організаційно-технологічні знання; - діагностико-прогностичні 

вміння; - організаційно-регулятивні вміння; - контрольно-коригувальні вміння; 3. За-

гальноадміністративна та фінансово-господарська діяльність: - законодавчо-нор-

мативні знання; - методологічні знання; - загальнотеоретичні знання; - організаційно-

технологічні знання; - діагностико-прогностичні вміння; - організаційно-регулятивні 

вміння; - контрольно-коригувальні вміння; Фактори опосередкованого впливу 1. 

Предметно-фахова діяльність: -знання; - уміння.10 

2. Особисті якості керівника: - політична культура; - патріотизм у поєднанні з пова-

гою до інших народів; - високі моральні якості; - суспільна активність; - особисті якості; 

- психологічні якості; - організаційно-пропагандистські якості. 

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ШКОЛИ 

Модель складено на підставі критеріїв професійної компетентності вчителів, розробле-

них творчою групою авторів під керівництвом професора Т. Браже (Росія). 1. Резуль-

тативність діяльності (наявність стійких позитивних ре-зультатів управління), а та-

кож наявність усвідомлених критеріїв оцінювання цих результатів, уміння застосо-

вувати їх на практиці. 2. Уміння бачити та професійно грамотно пояснювати власні до-

сяг-нення, складнощі своєї діяльності та прогнозувати шляхи їх усу-нення; усвідом-

лення свого індивідуального стилю. 3. Рівень теоретичних знань і умінь в галузі базової 

науки та методики їх використання, готовність та здатність співвідносити з ними свою 

практику, удосконалювати саме на їхній підставі практичну роботу. 4. Рівень залучення 

до інноваційних рішень, їх обґрунтованість. А також володіння методами педагогічних 

досліджень. 5. Уміння професійно грамотно аналізувати не лише свій досвід, а й досвід 

колег. 6. Володіння професійно-мовною культурою, прийняття інших сфер духовної 

культури як показник багатства особистості керівника.11 

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЖ. РАВЕНА 

Модель подано через певні компоненти компетентності як складової ефективної по-

ведінки та значущі аспекти поведінки керівника (досягнення, співпраця, вплив). 1. 

Впевненість у собі: - перевірене досвідом знання, що можеш працювати в команді з 



іншими, брати на себе роль лідера, атакож користуватися допомогою та підтримкою 

оточення; маеш здібності вносити виправлення, коли розпочаті дії не сприяють очіку-

ваному результату; здатний розумно міркувати та приймати правильні рішення; долати 

нові ситуації та налагоджувати контакт з новими людьми. 2. Уміння приймати 

рішення: - здатність розпізнавати та брати до уваги багато суб’єктивних факторів 

замість того, щоб зосереджуватися на одному або двох аспектах. 3. Здатність і вміння 

управляти: - заручатися допомогою інших людей, коли це необхідно задля досягнення 

власних або спільних цілей; здатність помічати психологічні перешкоди у діяльності 

людей і робити все необхідне для їхнього усунення; чутливість до організаційних про-

блем, які заважають ефективній роботі окремих співпрацівників, а також здатність і го-

товність виділяти та заохочувати тих, хто проявляє увагу до таких проблем. 4. Здатність 

і вміння ефективно працювати в інтересах спільної мети: х бажання розуміти 

спільну програму дій, брати на себе ініціативу, необхідну для виконання своєї частини 

спільного завдання, робити з максимальною користю саме те, що необхідно, без деталь-

них вказівок.12 

5. Здатність шукати зворотний зв’язок, уміння розпізнавати та ви-користовувати: 

- чутливість; - здатність регулярно оцінювати ступінь просування до мети, зясовувати, 

що цьому заважає, планувати майбутню поведінку; - уміння вчитися без спеціальних 

інструкцій: бажання та здатність робити воасні спостереження, самостійно обирати ін-

формацію, контактувати з іншими людьми, які працюють над спорідненими пробле-

мами; - творчий потенціал, здатність розуміти нові ідеї та вміння працювати зними; - 

здатність інтегрувати роздуми, дію та зворотній зв'язок заради ефективних дій; - го-

товність терпіти неприємності, коли людина не впевнена, що робить те, що потрібно, і 

правильним способом; - розуміти,що неприємності тимчасові і що, врешті-решт, усе 

прийде до норми. 

БАЗОВА КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗНЗ (автор 

Г.В. Єльникова) 
Фактор, який впливає на діяльність керівника 

Вагомість фактора 

Змістові критерії діяльності, які забезпечують позитивність впливу на певний фактор 

Вагомість критеріїв 

Коефіціент впливу критеріїв у роботі керівника 

І.Безперервна освіта 

 1. Кваліфікаційні вимоги. 2. Поновлення фахових знань із управління ЗНЗ. 3. Розвиток 

фахових умінь із управління ЗНЗ. 4. Рівень фахової культури. 

ІІ. Особистісні якості керівника 5. Комунікативні здібності. 6. Організаторські здіб-

ності. 7. Особистісні якості. 

ІІІ. Посадові обов’язки 8. Знання та використання концептуальних законодавчо-норма-

тивних актів про освіту, 13 

документів МОН України 9. Забезпечення реалізації сучасної державної політики 

освітянської галузі в роботі ЗНЗ. 10. Здійснення системного та  комплексного підходу 

до управління на високому рівні фахової компетенції. 11. Реалізація управлінських 

функцій: адміністративних, фінансово-господарських, педагогічних. 

IV.Забезпечення соціального розвитку ЗНЗ 

 12. Запровадження соціальних інновацій у роботі ЗНЗ. 13. Розвиток організаційної 

(корпоративної)культури ЗНЗ. 14. Забезпечення та підтримання позитивного психо-

логічного клімату в ЗНЗ. 



V.Розвиток соціальної активності керівника 

 15. Особиста участь у професійних конкурсах. 16. Виступи з питань управління ЗНЗ 

через засоби масової інформації. 17.Демонстрування ЗНЗ на конференціях, нарадах, у 

державних органах управління. 18. Робота з громадськістю, формування позитивної 

громадської думки щодо діяльності ЗНЗ. 

МОДЕЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА Т. КОКЕРИЛЛОМ 

Якщо керівник налаштований на здійснення стратегічних змін у закладі, то за умовою 

його результативної роботи будуть  компетентності, які становлять підґрунтя моделі 

високоефективної управлінської компетентності: * пошук інформації — збирання ін-

формації різного характеру та створення повного інформаційного середовища під час 

під-готовки до прийняття рішення; * формування концепції або моделі на підставі от-

риманої інфор-мації;14 

* концептуальна гнучкість — визначення альтернатив або варіантів під час прийняття 

рішення; * спілкування з персоналом — прийняття подій, питань, проблем, можливо-

стей з точки зору інших осіб; * управління взаємодією — залучення інших до співпраці 

та ство-рення творчих груп, де кожний відчуває, що його цінують, йому довіряють, у 

членів групи є спільні цілі; * орієнтація на розвиток – створення позитивного клімату 

в колективі, за якого члени усвідомлюють свої можливості та недоліки,а також забезпе-

чують наставництво, навчання та засоби для розвитку; * вплив – використання різно-

манітних методів (переконливі докази, моделювання поведінки, залучення інших осіб 

тощо) для підтримання ідей, стратегій, цінностей; * репрезентування – подання ідей 

чітко, легко та цікаво. Щоб інші люди зрозуміли, що керівник хоче сказати; ефективне 

використання технічних ,невербальних або наочних засобів; * орієнтація на дії – ро-

зробляння завдань для команди, реалізація планів та ідей, прийняття відповідальності 

за всі аспекти ситуації; * орієнтація на досягнення – має високі внутрішні вимоги до 

якості роботи, ставить амбіційні цілі, яких можна досягнути, хоче зробтити справу 

краще, прагне бути ефективним, співставляє досягнення з цілями. 

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВ-

ЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. 

Надамо певні зауваження щодо практичнго застосування моделей управлінськох ком-

петентності для визначення ступеня її сформованості ( за Г.Сліманом та Д.Батслером): 

- моделі компетентності є статичними та досить специфічними за контекстом. Визна-

чення та класифікація управлінської 15 

компетентності ґрунтовані на ступені виконання функціональних обов’язків, забюро-

крачують та ієрарххізують роль керівника в управлінні організацією; - підхід, ґрунтова-

ний на визначенні управлінської компетентності, вимірює лише ті аспекти поведінки та 

практики управління, які можна виміряти. Цей підхід не підходить для опису узагаль-

нень, суджень, творчості та визначення пріоритетів у практиці менеджменту. Методо-

логія прагне поставити аналіз управлінської компетентності на емпіричну основу 

вимірювання і часто не приділяє ключовим видам діяльності, які складно виміряти, але 

які є дуже важливими. Це такі гнучкі якості як: наполегливість, впливовість, творчість, 

чутливість, інтуїція, гумор тощо; - методологію компетентності зосереджено на сучас-

ному, тому вона мало вказує на те, у чому виникає потреба на майбутнє, які види ком-

петентності необхідні для мінливих умов і обставин; - в сучасних концепціях управлін-

ської компетентності плутають дескриптивні (описові) методи (що управлінці роблять) 

і проскриптивні (що управлінці мають робити). Для того щоб досягнути прогресу у ро-

звитку основних складових управлінської компетентності, необхідно виокремити 



назввані групи методів і чітко визначити, що керівники дійсно роблять і що вони мають 

робити. Такий підхід дозволить зясуватикерівникові, який стиль управління домінує в 

закладі, що він очолює,й допомогти співпрацівникам виробити свою модель поведінки 

в організації.  

 

3.  Лідерська компетентність керівника закладу освіти. 

Управління та лідерство - це не синоніми, здатність бути лідером -ключова умова, щоб 

стати ефективним керівником. Лідер - це член групи педагогів, який добровільно взяв 

на себе значну міру відповідальності за 16 

досягнення групових педагогічних цілей, як того вимагають державно-правові й норма-

тивні обов’язки керівника навчального закладу з управління навчальним закладом. На 

відміну від лідера керівник навчального закладу завжди виступає посередником кон-

тролю та адміністративно-державної гілки влади. 

 Відмінності змісту понять «лідер групи педколективу» і «керівник навчального 

закладу»: У психолого-педагогічній літературі існують поняття «формальний лідер» і 

«неформальний лідер». Формальний лідер - керівник навчального закладу - призна-

чається або вибирається, набуваючи таким чином офіційного статусу керівника. 

Неформальний лідер - це член групи педагогів, який найбільш повно у своїй поведінці 

відповідає груповим цінностям колективу і нормам поведінки.  

Він веде групу педколекгиву, стимулюючи досягнення групових цілей педколекгиву і 

виявляючи при цьому більш високий рівень активності порівняно з іншими членами 

педколекгиву. 

Основні відмінності змісту понять «лідер групи педколективу» і «керівник нав-
чального закладу»: - лідер групи педколекгиву покликаний здійснювати переважно 

регуляцію міжособистісних ступенів у групі педколективу, керівник навчального за-

кладу здійснює регуляцію в педколективі на основі офіційних вимог - державно-право-

вих і нормативних вимог управління педколективом; - лідерство виникає за умов 

мікросередовища самої групи педагогів, керівництво навчального закладу - макросере-

довище управління діяльністю всього педколективу закладу, яке пов’язане з системою 

відносин у педколсктиві в цілому; - лідерство в групі псдколективу виникає стихійно, 

керівник навчального закладу або призначається, або обирається, і цей процес регу-

люється директивними документами; - явище лідерства групи педколективу менш 

стабільне, залежить від 17 

настрою групи педагогів, керівництво навчального закладу більш стабільне; - керівник 

навчального закладу здійснює керівництво педколективом (порівняно з лідерством) і 

має офіційно визнаний статус директивно-нормативних документів управління педко-

лективом, де перед-бачається і система санкцій; - процес прийняття рішення керівником 

навчального закладу значно складніший, ніж прийняття безпосереднього рішення ліде-

ром групи педагогів. - Якісні відмінності керівника навчального закладу від лідера пед-

колективу: - керівник навчального закладу намагається організувати дія-льність, управ-

ляти й контролювати, тоді як лідер педколективу намагається змінити основні ор-

ганізаційно-управлінські процеси в навчальному закладі; - керівник навчального за-

кладу формулює основні цілі життє-діяльності навчального закладу, керуючись на-

явним бюджетом і завданнями розвитку установи, тоді як лідер педколективу досягає 

цілей життєдіяльності закладів (крім названих) за рахунок мобілізації можливостей пе-

дагогів, що працюють у закладі; - керівник мотивує досягнення закладу персональними 

успіхами, тоді як лідер педколективу прагне досягти підвищення результатів діяльності 



за рахунок розвитку творчої діяльності педколективу навчального закладу; - керівник 

навчального закладу делегує частину повноважень колективу, лідер педколективу одер-

жує задоволення від того, в нього «руки чисті»; - керівник може «навчитися», перерости 

в лідера педколективу, але «навчитися» бути лідером педколективу можуть тільки ті, 

хто дійсно прагне цього. 

Лідерство на основі особистісних якостей  (за Р. Стогдил). 

Успішних лідерів можна об’єднати в чотири групи: - інтелект, розум та логіка, 

оригінальність, концептуальність, 18 

освіченість, знання справи, вміння чітко викладати свої думки, передбачення; - набуті 

здібності або поведінкова компетентність: вміння заручатися підтримкою, завойо-

вувати популярність, дипломатичність, вміння брати на себе відповідальність та ризик; 

вміння переконувати, готовність до співпраці та поступливість, вміння управляти влас-

ними емоціями й емоціями інших, вміння слухати, інтуїція; - особливості особистості: 

гнучкість і рішучість, творення та творчість, сміливість та амбіційність, наполегливість 

і впертість, енергійність і владність, обов’язковість та емпатичність, потреба в досяг-

неннях, особистісна цілісність та жага досягти мсти; - фізіологічні якості: зріст, вага, 

зовнішній вигляд, стан здоров’я. 

Зв’язок між цими якостями та лідерством, існує, але носить несталий характер, що 

підтверджується прикладами фізіологічних якостей історично визнаних лідерів ( Напо-

леон, Рузвельт, Ганді, Ленін). 

Концепція особистості при характеристиці лідерства з’явилась у першій половини XX 

століття. Вона зробили спробу пояснити, чому одні люди є кращими лідерами, ніж інші 

та описала лідерство переважно як однобічний процес впливу. 

Визнаючи, що лідер може мати якості, які відрізняються від якостей його прибічників, 

у концепції не зверталася увага на процес взаємодії, котрий визначає положення лідера. 

Лідерство як центр групових процесів. У межах цієї концепції вважається, що лідер 

завжди є ядром групової ідеї, має вищій статус, ніж інші члени групи, які виявляються 

у процесі керівництва ними. На лідера впливають потреби та бажання членів групи. Пе-

ретворюючи у діяльність енергію людей, лідер дає бажаний для них напрямок. Харак-

теристики лідерства, запропоновані авторами цієї концепції, вплинули на розуміння 

важливості всередині групової структури та групових процесів при вивчені особливо-

стей лідерства (Р. Моррис, М. Симан, ІІІартл та інші). 

Лідерство на основі згоди. Розробники цієї теорії (Р. Олпорт, С 19 

Бандель, Т. Філліпс, Б. Мур та інші) характеризували лідерство як управління людьми, 

за якого досягається максимальна співпраця за мінімальних розбіжностей. Вони визна-

чають лідерство як можливість лідера впливати сво-єю волею на послідовників і дося-

гати поваги, поблажливості та спів-робітництва з їх боку. У цій групі визначень 

виділяється моральний аспект лідерства. 

Лідерство розглядається як спрямовуюча сила, як мистецтво досягнення згоди та як ін-

струмент підкорення групи волі лідера. Бажання та потреби членів групи, правила та 

традиції враховуються мало. Байдужість до послідовників та групи було негативно 

сприйнято багатьма теоретиками, які бачили в цьому підході виправдання авторитарної 

концепції лідерства. 

Лідерство на основі поведінки. Згідно з Р. Риджером, який розумів під лідерською по-

ведінкою визначені дії, які застосовує лідер у руслі управління та координації роботи 

групи. До таких дій він відносив: розподіл обов'язків; заохочення та критику окремих 

членів групи; зацікавленість у їх успіхах та надання допомоги. 



Усі автори, що проводили економічні емпіричні дослідження го-сподарського лідер-

ства, були зацікавлені у визначеннях, які встановили б основу для об’єктивного спосте-

реження, змін, експериментів. Опис лідерства через поняття «дія» та «поведінка» 

найбільш підходив для цих цілей. 

Лідерство як техніка групової роботи для досягнення мети (Р. Кеттел). В основі цієї 

концепції лежить ідея досягнення мети. Цін-ність лідерства пов’язана з спроможністю 

лідера досягти результату. Лідером вважається людина, у якої є програма та яка разом 

із групою прямує до мети обраним шляхом. Лідерство визначається як процес створення 

ситуації, коли послідовники можуть досягти результату з максимальною зацікавленістю 

та за мінімальну кількість робочого часу. 

Лідерство - це такі стосунки, коли лідер висувається групою як засіб контролю за задо-

воленням її потреб. Згідно з цією теорією лідерство може бути визначено за його ефек-

тивним впливом на дії групи, що спрямована до 20 

мети. У наведених визначеннях визнається інструментальна цінність лідерства - як ін-

теграції групових ролей, як досягнення єдності та результату. 

Лідерство визначається як техніка групової діяльності. 

Лідерство як взаємодія (П. Друкер, С. Браун). Ця концепція розглядає лідерство як 

соціальний процес, що стимулює і вимагає від деяких людей йти до старої мети з новою 

енергією, а до нового результату - з надією. Це процес рівного або взаємного стимулю-

вання, який контролює та спрямовує людей задля досягнення загальної мети. 

Процес лідерства - це такі міжособистісні відносини, коли інші виконують щось не 

тому, що повинні, а тому, що бажають це зробити. 

Цей підхід теоретиків привернув увагу до того факту, що лідерство існує там і тоді, де 

і коли воно усвідомлюється та підтримується іншими членами групи. У реальності так 

і відбувається. Ефективний лідер сприймається іншими членами колективу таким тому, 

що його сприймають як людину, котра найбільше підходить на цю роль. 

Лідерство як вміння переконувати (С. Шенк). У ряді сучасних досліджень у якості 

головної характеристики процесу лідерства визначається як вміння переконувати. 

Лідерство з допомогою переконання, а не за допомогою прямої чи опосередкованої за-

грози та примусу опирається на знання людської природи, мистецтво впливу на людей, 

прикладом для конкретного спрямування їх діяльності. Лідерство не бажано плутати з 

управлінням, яке є мистецтвом узгодження дій, не виключаючи і примусу. 

Визначення лідерства як форми переконання більш притаманне авторам, що вивчають 

політику та суспільні рухи. На їх думку, переконання - це інструмент влади для досяг-

нення очікувань, особливо в соціальній, політичній та релігійних сферах. 

Концепція переконання - антипод авторитарної концепції лідерства. 

Лідерство як вплив (Р. Стогдил). Лідерство - це вплив на діяльність організаційної 

групи у спробі досягти загальної мети. Лідером може вважатися той, хто позитивно 

впливає на інших, або той, хто у порівнянні з 21 

іншими членами групи найбільш впливовий, але не завжди позитивний. 

Ця концепція визначає лідерство як міжособистісний вплив, що виявляється в певних 

ситуаціях і спрямований на досягнення конкретної мети.  

Лідерство є процесом прямого впливу, в результаті якого лідер за допомогою мовлення 

впливає на поведінку інших, примушує їх до досягнення визначеного результату. 

Лідерство ототожнюється зі сферою впливу. Усі керівники одного рівня мають одна-

кову владу, але вони не використовують її з рівною ефективністю, щоб вплинути на 

співробітників та організацію в цілому. Спроби людини змінити поведінку інших є 



спробами лідерства. Якщо при цьому співробітники стають послідовниками, то цей про-

цес впливу можна охарактеризувати як лідерство. 

Концепція впливу визнає той факт, що потенційні лідери відрізняються один від одного 

ступенем їх впливу на поведінку групи. Ця концепція перебільшила ступінь впливу 

лідера на послідовників, яким відводилася пасивна роль у групі. Між тим, процес 

впливу є взаємним. 

У зв’язку з цим у визначені знехтувана оцінка ефективності діяльності та поведінки 

групи. 

Лідерство як ставлення до влади. Багато науковців (К. Жданда, X.  

Герт, С. Міллз та інші) визнають лідерство як вертикальну владу, що характеризується 

здатністю одного індивіду домінувати над іншими. При цьому лідерство як прояв влади 

може усвідомлюватися або не усвідомлюватися ні лідером, ні іншими. Ставлення влади 

розуміється ними як максимальний тиск, який лідер чинить на послідовників, мінус 

максимальний супротив, який послідовники чинять у протилежному напрямі. 

Влада розглядається як форма лідерських відносин. Важливо те, що деякі лідери більше, 

ніж інші чи ніж це необхідно для справи, трансформують можливості лідерства у владні 

відношення. 

Лідерство на основі структуризації відношень (М. Шериф, К.  

Шериф). Прибічники цієї теорії розглядають лідерство як активний процес, 22 

що породжує та підтримує організаційну структуру. Вважається, що лідерство та управ-

ління рівнозначні, але природа та ступінь активності лідерства змінюється в різних 

соціальних ситуаціях. Лідер та послідовники мають різні стимули для структуювання 

групи, причому стимул лідера в даному випадку буде більш сильним, оскільки таким 

чином легітимізується його влада. 

У цій теорії підкреслюється важлива роль лідера у процесі структурування взаємин між 

людьми та їх діяльність, особливо в тільки-но створених колективах, які не мають такої 

структури. Традиційні концепції передбачають можливість змін у лідерстві та його 

управлінського ефекту. 

Розвиток концепції призвів до формування різних теорій лідерства та підходів до нього, 

які концентрують увагу на груповій роботі, для якої лідер створює умови, а також нове 

бачення не тільки рішення, але й самої проблеми.  

Стратегічна компетентність лідера надихає співробітників. 

Розвиток концептуальних положень лідерства призвело до відносно нових його визна-

чень. 

Атрибутивне лідерство (Ф. Хайдер). Концепцію атрибутивного лідерства засновано 

на причинно-наслідкових взаємозв’язках між тим, що відбулося, та тим, що люди вва-

жають причиною цього. 

Такий зв’язок пояснює теорію атрибуції. Атрибутивний підхід виходить з того, що 

вибір лідера, як і поведінка послідовників, обумовлена реакцією лідера на поведінку 

останніх. Споглядаючи діяльність співробітників, лідер отримує інформаціє про те, як 

саме вона виконується, в залежності від чого робиться висновок про поведінку кожного 

з працівників та коригується стиль своєї поведінки таким чином, щоб адекватно реагу-

вати на дії підлеглих. 

Концепції й етичні ознаки, вироблені на цій основі, дають спробу відповісти на питання, 

чому люди поводяться так, а не інакше. 



При цьому враховується, що в більшості випадків лідер не має можливості спостерігати 

за роботою співробітника. Визначення лідером причин поведінки підлеглого базується 

на чотирьох ознаках: особистості, роботі, організаційному оточенні та обставинах.23 

У пошуках причин лідер робить спробу отримати три види інформації в поведінці 

послідовників, а саме ступінь відмінності завдання, послідовність поведінки та ступінь 

його унікальності. 

Перше пов’язане з бажанням керівника зрозуміти зв’язок між поведінкою та працею з 

тієї точки зору, наскільки поведінка може бути викликана різницею в завданнях. По-

друге, лідера цікавить, наскільки підлеглий проявляє послідовність у прояві такої по-

ведінки. Крім того, лідер враховує, наскільки така поведінка є унікальною для конкрет-

ного підлеглого, або ж вона спостерігається у всієї групи. 

Взаємозв’язок між встановленими лідерами причинами результатів роботи та його 

наступною поведінкою визначається тим, хто, на думку лідера, повинен відповідати за 

те, що відбулося. Якщо лідер вважає, що причини носять внутрішній характер, то 

відповідальність повинен нести підлеглий, і до нього застосовуються відповідні дії. 

Харизматичне лідерство (М. Вебер). Харизма - особлива обда-рованість. Харизматич-

ним вважається лідер, здатний впливати на по-слідовників своїми особистісними яко-

стями. У цілому харизматичному лідеру приписують такі якості: впевненість у собі, 

жага влади, впевненість у власній правоті, нестандартне бачення вирішення проблем, 

уміння обґрунтовувати перед прибічниками та спонукати їх до дії, неординарна по-

ведінка при реалізації особистого бачення. Такій людині притаманна жага діяльності, 

яка передається іншим; вони вірять у природну здатність цієї людини до лідерства. 

Технологію розвитку цього типу лідерства побудовано на двох завданнях: підтримці 

харизматичного образу такої людини та формуванні стратегії його відношень із 

послідовниками. 

Щоб відповідати визначенню «харизматичний лідер», треба володіти не тільки осо-

бистісною привабливістю. Вважається, що спочатку необхідно знайти проблему, що 

стоїть найбільш гостро, потім проаналізувати шляхи її вирішення та сформувати осо-

бистісне бачення, до якого повинно бути 24 

включено щось нове, таке, що ніхто і ніколи не пропонував, а також те, що надає впев-

неність у тому, що воно може прискорити вирішення проблеми. 

Наступний крок пов’язаний зі здатністю лідера передати власне бачення послідовникам 

таким чином, щоб воно вразило їх та стимулювало до дії. Потім лідеру для об'єднання 

та згуртованості послідовників навколо себе важливо ввійти в довіру до них, виявити 

знання справи, вміння досягати успіху, перебирати на себе ризик, здійснювати неорди-

нарні вчинки. На заключному етапі лідер повинен переглянути здатності до реалізації 

власного бачення через делегування повноважень послідовниками. 

Значення харизматичного лідерства підвищується по мірі необхідності проведення в ор-

ганізації радикальних змін. У стабільній ситуації воно не завжди ефективне. 

Перетворююче лідерство (У. Коулі). Поняття лідерства, котре перетворює, або лідер-

ства, що реформує, хоч і має точки перетину з харизматичністю, але трактується інакше. 

Це лідерство ефективне в ситуаціях змін, динамічного розвитку. Лідер - реформатор 

мотивує послідовників шляхом: - підвищення рівня їх усвідомленості у сприйнятті важ-

ливості поставленої мети; - надання їм можливості співставлення особистих інтересів з 

загальною метою; - створення довірливої атмосфери та переконання послідовників у 

необхідності саморозвитку. 



Модель лідерства, що перетворює передбачає наявність у лідера та його послідовників 

поведінки, яка найбільше підходить для творчого вирішення проблеми в кризовій ситу-

ації. 

По-перше, для лідера визнається необхідність впливати на по-слідовників через залу-

чення їх до участі в управлінні, бути самому частиною групи, підтримувати спільні 

зусилля. 

По-друге, оскільки атмосфера довіри розвиває взаємозалежність лідера 25 

та послідовників, виникає небезпека того, що керівник оточить себе людьми, які у всь-

ому будуть погоджуватися з ним, або ж він буде виконувати всі їх забаганки. Створення 

керівником-лідером навчального закладу конкурентноспроможної управлінської ко-

манди Команда - це група індивідів, людей-однодумців, що для досягнення певної мети 

координують трудові й інтелектуальні зусилля. Поняття «команда» і «група» не є 

взаємозамінними. Можна зібрати групу людей, але при цьому не створити команду. Ос-

нова концепції «команда» полягає в тому, що всі її члени схильні до єдиної стратегічної 

мети і разом  несуть колективну відповідальність за її досягнення. Концепція лідерських 

якостей стверджує, що лідерами стають, а не народжуються. 

Призначити лідера команди - створити умови, сприятливі для того, щоб кожен член ко-

манди зробив найбільший внесок у справу команди. 

Зазвичай,  лідери дотримуються таких принципів: установлюють ясні і чіткі цілі; 

рішення приймають з урахуванням думок членів команди; заохочують відкритість і 

щирість; вчаться на помилках, аналізують хід виконання завдань; роботу розподіляють 

справедливо між членами команди; уникають фаворитизму і фамільярності; особистим 

ставленням до справи демонструють приклад для інших; уміють знайти підхід до колег; 

розумно делегують повноваження. 

 

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Дайте визначення поняття «професійна компетентність» керівника навчального за-

кладу?  

2. У чому полягає різниця між поняттями «компетенція» та «компетентність»? Якими 

факторами визначається професійна компетентність керівника навчального закладу?  

3. Охарактеризуйте основні елементи професійної компетентності керівника навчаль-

ного закладу?  

4. Охарактеризуйте поняття «професійно-кваліфікаційна 

характеристика»?  

5. Яким чином пов’язані між собою професійна компетентність та професійна культура 

керівника навчального закладу? 

  



ЛЕКЦІЯ 4 
Тема. Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. 

ПЛАН 

1. Управлінське спілкування. Функції спілкування 

2. Способи ділового спілкування в керівництві 

3. Засоби ділового спілкування 

4. Індивідуальні ділові бесіди 

5. Форми колективного обговорення проблем 

6. Публічний виступ 

 

1. Управлінське спілкування. Функції спілкування 

 

Управлінські відносини передбачають здійснення керівником, крім планування, ор-

ганізації, мотивації та контролю, комунікації на всіх рівнях управління, однією з форм 

якої є управлінське спілкування. 

Управлінське спілкування – двосторонній або багатосторонній процес, зумовлений 

необхідністю здійснення управлінських функцій шляхом встановлення відносин, нала-

годження зворотного зв'язку. 

Завданням управлінського спілкування є ефективна діяльність в системі “суб’єкт 

управління – об’єкт управління”. Щоб спілкування було ефективним, воно повинно ба-

зуватись на моральних цінностях, моральній культурі, на таких правилах і нормах по-

ведінки, які сприяють розвитку співпраці. 

Для усвідомлення ролі спілкування при розгляді питання спілкування в психології 

управління потрібно визначатифункції спілкування (комунікації). Існують різні під-

ходи до класифікації функцій спілкування. Найбільш ефективною для розгляду питання 

ділового спілкування є, на нашу думку, класифікація: 

 інформаційно-комунікативна функція; 

 перцептивно-комунікативна функція; 

 регулятивно-комунікативна (інтерактивна) функція; 

 емоційно-комунікативна функція. 

Інформаційно-комунікативна функція – це різні форми та засоби обміну і переда-

вання інформації, завдяки яким стають можливими збагачення досвіду, накопичення 

знань, оволодіння діяльністю, узгодження дій та взаєморозуміння людей. 

Перцептивно-комунікативна функція – виявляється в сприйнятті і пізнанні 

партнерами в процесі комунікації один одного та встановленні на цій основі взаєморо-

зуміння. 

Регулятивно-комунікативна (інтерактивна) функція – передбачає не лише об-

мін інформацією, пізнання суб’єктами комунікації один одного, а й взаємодію між 

ними, регуляцію поведінки суб’єктів та їхньої спільної діяльності. Це відбувається че-

рез переконання, навіювання, наслідування, обмін діями та ін. Визначають два види 

взаємодії: а) співробітництво (кооперація); б) суперництво або конкуренція. 

Емоційно-комунікативна функція – належить до емоційної сфери людини. Під час 

спілкування виникає і виявляється розмаїття людських емоцій та почуттів. 

 

2. Способи ділового спілкування в керівництві 



В практиці управлінської діяльності керівник повинен уміти “впізнавати”, 

аналізувати та використовувати способи ділового спілкування. 

В науковій літературі відсутнє чітке означення змісту поняття “способи спілку-

вання”. 

Спосіб – це система дій, які використовуються в діяльності або взаємодії для досяг-

нення мети. 

Виокремлюють такі способи спілкування: 

 що слугують обміну інформацією; 

 що використовуються з метою впливу одного суб’єкта (це може бути і група) на 

іншого. 

Для передавання певної інформації від однієї людини до іншої використовується та-

кий спосіб спілкування як повідомлення. Це відбувається під час безпосереднього 

спілкування (мова, жести, міміка) або через різні засоби масової комунікації. 

Управлінське спілкування керівників своїм змістом охоплює певні аспекти взаємов-

пливу індивідів, покликаного змінити поведінку партнера по взаємодії. До групи пси-

хологічних способів впливу одного суб’єкта на інший відносятьсяпереконання, 

навіювання (самонавіювання), психічне зараження, наслідування. 
Способи (механізми) впливу на людину можуть різнитися також своєю етично-мо-

тиваційною визначеністю способів і мети спілкування. 

 Маніпуляція – спосіб (система способів), який дає можливість досягнення своєї 

мети без врахування інтересів та за рахунок іншої сторони. Це спосіб, в основі 

якого “використання” іншої людини з метою реалізації своїх егоїстичних інте-

ресів. 

 Актуалізація – спосіб (система способів), в основі якого співробітництво, повага 

до себе та до інших, намагання вирішити проблему на основі об’єктивності та 

взаємної вигоди сторін спілкування. 

Маніпулятор – людина, яка свідомо або несвідомо вдається до всіляких хитрощів, 

щоб контролювати ситуацію та досягти своєї мети. 

Типи маніпуляторів за Е. Шостром : 

 активний – прагне впливати на інших, використовуючи активні методики та свій 

соціальний статус – керівника, батька, викладача; 

 пасивний – демонструє роль безпорадного, такого, що мало на чому розуміється, 

цим і підштовхує іншого виконати роботу за нього; 

 ставиться до людей як до суперників, а то й ворогів, з якими він веде постійну 

боротьбу; 

 байдужий – намагається ніби уникнути контактів, демонструє індиферентність. 

Насправді все, що відбувається, йому не зовсім байдуже, інакше він так демон-

стративно не поводився б. 

Актуалізатор – людина, яка прислуховується до інших і враховує інші інтереси, 

прагне до самоактуалізації та унікальності. Вона чесна у своїх думках і діях. Актуаліза-

тор – це людина, яка поважає гідність інших, переконливо передає свої думки і бажання, 

добре ставиться до людей і допомагає їм знайти власний шлях розвитку. 



Можемо відзначити наявність в науковій літературі ще однієї системи способів 

впливу на людей, яка базується на розробленій американським психологом Е. Берном 

теорії “трансакційного аналізу”. 

Досліджуючи поведінку людей вчений дішов висновку, що в кожної людини існу-

ють набори, “схеми поведінки”, які вона використовує в тих чи інших ситуаціях і які 

пов’язані із станами свідомості, “Я-станами”. Кожен із цих станів має свій набір слів, 

почуттів, поз, жестів. Це стани: “Батько”, “Дорослий”, “Дитина”. 

“Батько” – стан, подібний до образу батьків, який включає такі якості: навчання, 

виховання, повчання, турбота, впевненість у своїй правоті, “роби як я”, “це добре”, “це 

погано” та ін. Завдяки цій “схемі поведінки”: 1) людина може ефективно грати роль 

батька (матері); 2) виходячи із принципу “так прийнято робити”, багато наших реакцій 

стали автоматичними, що допомагає зберігати час і енергію. 

“Дорослий” – стан, який характеризується отриманням, переробкою, аналізом ін-

формації і, на основі цього, прийняттям рішень з метою ефективної взаємодії з оточую-

чим світом. 

“Дитина” – стан, подібний до образу дитини, для якої є притаманними: інтуїція, 

творчість, спонтанність, відкритість, безпосередність, щирість, емоційність, довіра, лю-

бов. Але з іншого боку, це: 1) стан “бунту”, неслухняності, вередливості, примхливості; 

2) стан “пристосування”, здатність до маніпулювання. 

Кожен з цих станів по-своєму є дуже важливим для спілкування людини, робить її 

життя повноцінним і плідним. Щоправда, це відбувається за умови: 1) відсутності абсо-

лютизації того чи іншого стану (схеми поведінки); 2) використання їх у відповідних 

тому чи іншому стану умовах. 

На основі “станів свідомості”, “Я-станів”, “схем поведінки” відбувається процес 

спілкування між людьми. Томутрансакційний аналіз визначається як аналіз спілку-

вання. Одиниця спілкування, дія, спрямована на іншу людину, називається трансакцією. 

Трансакційний аналіз як спосіб комунікації (спілкування) активно використо-

вується при аналізі процесу ділового (управлінського) спілкування. 

Кожен з учасників ділового спілкування займає одну із трьох позицій в спілкуванні. 

Їх результатом може бути оптимальна взаємодія або конфлікт. Що стосується управлін-

ського спілкування, то взаємодія між людьми тільки тоді може бути гармонійною і 

ефективною, коли між ними будуть встановлені паралельні трансакції, якщо між керів-

ником і підлеглим не встановлені такі трансакції, йому важко буде досягти взаєморо-

зуміння. 

 

3. Засоби ділового спілкування 
Передавання будь-якої інформації можливе лише через знакові системи. Залежно 

від знакових систем можна виділити вербальну комунікацію (знаковою системою є 

мова) і невербальну комунікацію (використовуються немовні знакові системи). 

Вербальна комунікація – комунікація за допомогою усної і письмової мови. 

Ефективність вербальної комунікації ділової людини залежить від рівня її культури 

мовлення. 

В літературі з етики ділового спілкування проблемі культури мовлення при-

діляється значна увага. 

Мова будь-якої людини повинна бути правильною. Мова ділової людини – особ-

ливо, тому що помилки у вимові і вживанні слів відволікають співрозмовника від суті 

ділової розмови, а іноді і призводять до непорозумінь. Усне мовлення, на відміну від 



письмового, повинно бути максимально простим і ясним. Однак часто канцеляризми і 

штампи ускладнюють мову ділових людей, роблять її незрозумілою і нудною. 

Невербальна комунікація – комунікація за допомогою немовних засобів (жести, 

міміка, паузи, манери, зовнішність). 

Психологами встановлено, що у процесі взаємодії менеджера до 80 % комунікації 

здійснюється за рахунок невербальних засобів. А австралійський спеціаліст “з мови 

рухів тіла” А. Піз стверджує, що за допомогою слів передається лише 7 % інформації, 

тоді як за допомогою звукових засобів (тон голосу, інтонація тощо) – 38 %, а за допо-

могою міміки, жестів, пози – 55 %. 

Спілкування як живий процес безпосередньої комунікації виявляє емоції тих, хто 

спілкується, утворюючи невербальний аспект обміну інформацією. Засоби невербаль-

ної комунікації як “мова почуттів” значно посилюють смисловий ефект вербальної ко-

мунікації, а за певних обставин можуть її замінювати. У діловій розмові вони мають 

часом більше значення, ніж слова. Для ділової людини винятково важливо, з одного 

боку, уміти контролювати свої рухи і міміку, а з іншого боку – розуміти мову жестів і 

міміку співрозмовника, правильно інтерпретувати їх. Неувага до невербальних засобів 

у діловому спілкуванні може дезорієнтувати співрозмовника, якщо неправильно сприй-

мати його міміку, жести, поведінку у типових ситуаціях або необачно самому пово-

дитися. 

До невербальних засобів вчені відносять рухи тіла, жести (рухи рук, ніг), просторове 

поле між співрозмовниками, вираз очей та неправильність погляду, вираз обличчя, аку-

стичні засоби (пов’язані з мовою і не пов’язані з нею), тактильні засоби (потиск рук, 

поцілунки), посмішка, косметика, реакції шкіри (почервоніння, збліднення), запахи 

(парфуми, алкоголь), одяг та його колір, манери та ін. 

Так ці засоби класифікують за спорідненими ознаками. 

 Акустична: 

а) праксодика – невербальні засоби, що стосуються голосу та його вокалізації (інто-

нація, гучність, тембр, тональність тощо); 

б) екстралінгвістика – вкраплення у голос (сміх, плач, покашлювання, дикція, па-

узи тощо). 

 Оптична: 

а) кінетика – жести, міміка і пантоміміка, рухи тіла, контакт очима; 

б) проксеміка – система організації простору і часу спілкування (відстань між 

мовцями, дистанція, вплив території, просторове розміщення співбесідників тощо); 

в) графеміка – почерк, символіка, скорочення тощо; 

г) зовнішній вигляд – фізіономіка, тип і розміри тіла, одяг, прикраси, зачіска, косме-

тика тощо. 

 Тактильно-кінетична (таксика) – рукостискання, дотики, поплескування по 

плечах, поцілунок, посмішка тощо. 

 Ольфакторна (запахи) – запах тіла, запах косметики. 

 Темпоральна (хронеміка ) – час очікування початку спілкування; час, проведе-

ний у спілкуванні; час, протягом якого триває повідомлення мовця, тощо. 

 



4. Індивідуальні ділові бесіди 

Будь-яка колективна праця, співробітництво починається (здійснюється, завер-

шується) за допомогою спілкування, розмов. 

Ділова бесіда (розмова) – це вид міжособистісного ділового, службового спілку-

вання, що передбачає обмін інформацією, поглядами, думками і спрямований на 

вирішення певної проблеми. 

Основними задачами ділової бесіди є: 

 переконати партнера прийняти ваші пропозиції; 

 отримати службову інформацію; 

 спільний пошук, розробка ідей; 

 контроль, координація, стимулювання трудової діяльності. 

Учасники ділової бесіди мають керуватися спільними для таких стосунків прави-

лами. В ділових стосунках вирішальну роль відіграють увага до співрозмовника, так-

товність, вміння говорити і уважно слухати. 

Можна виділити такі принципи ведення ділової бесіди: 

 принцип привернення уваги співрозмовника; 

 принцип зацікавлення інформацією співрозмовника; 

 принцип ґрунтовної аргументації; 

 принцип нейтралізації сумнівів і зауважень співрозмовника; 

 принцип прийняття кінцевого рішення. 

Ділова бесіда буде мати позитивний результат лише за умов уважного сприйняття 

співрозмовниками позицій і доказів один одного і тактовної реакції на отриману інфор-

мацію. 

 

5. Форми колективного обговорення проблем 
Важливу роль в процесі управлінської діяльності відіграє колективне обговорення 

проблем. До форм колективного обговорення проблем відносяться: 

 нарада; 

 дискусія; 

 мозковий штурм. 

Ділова нарада – найефективніша форма колективного обговорення питань і прий-

няття рішень. 

Залежно від задач, які мають бути вирішені на нараді, можна виділити такі типи: 

інформаційна нарада (обмінятися інформацією, скоординувати дії); нарада-інструктаж; 

проблемна нарада або “мозковий штурм” (колективний пошук ідей, вирішення про-

блем); нарада-конференція (навчання, підвищення кваліфікації співробітників). 

Слід чітко сформулювати тему і мету наради, розробити порядок денний (коло про-

блем, питань). Має значення послідовність питань порядку денного. Психологи реко-

мендують найбільш складні (такі, що потребують ґрунтовного обговорення, опраць-

овування) питання розглядати у другій третині наради, коли фізична і розумова праце-

здатність колективу найвища. Термінові, поточні питання – на початку, найбільш 

“прості” або цікаві – в кінці наради. 



Наради слід починати точно у встановлений час. На початку головуючий повинен 

запитати, чи немає у присутніх пропозицій, зауважень щодо змісту, регламенту, складу 

учасників наради. Керівник повинен сприяти, щоб виступили всі бажаючі. Особливу 

увагу слід приділити висловлюванням опонентів. Керівник повинен стимулювати 

викладення нових поглядів, підходів до вирішення проблем, висловлювання критичних 

зауважень. Найважливіше завдання голови – організувати і підтримувати полеміку, 

відвертий і доброзичливий обмін думками учасників наради. 

Дискусія – це публічний діалог, в процесі якого виявляються і протиставляються 

різні точки зору, позиції. Метою дискусії є вияв істинної думки, пошук правильного 

рішення. Дискусія є часто необхідним елементом ділової наради, тому менеджер, що її 

проводить, повинен володіти технікою організації і проведення цієї форми спілкування. 

Підготовчий етап дискусії складається з формування проблеми, збору інформації 

про предмет дискусії, формулювання запитань, оцінки аудиторії. 

Ведучий на початку дискусії оголошує тему, обґрунтовує її, виділяє предмет спору. 

Учасники дискусії мають чітко уявляти, що є пунктом розбіжностей. Сторони висува-

ють аргументи і контраргументи щодо заявленої тези, ставлять запитання. Ведучий сти-

мулює аудиторію висловлюватися, корегує, направляє дискусійний діалог, підкреслює 

спільність у висловлюваннях учасників. 

На завершення дискусії ведучий характеризує стан питання, відзначає найбільш 

конструктивні, переконливі виступи, тактовну поведінку мовців, формує варіант погод-

жувальної позиції. 

Мозковий штурм – це метод колективного розв’язання проблеми, який забезпе-

чується особливими прийомами. Мозковий штурм покликаний знайти якомога більше 

ідей, за допомогою яких можна вирішити дану проблему. 

Засадничим правилом мозкового штурму є відмова від будь-якої критики і 

оцінювання ідей. Зниження рівня критичності, самокритичності у людини відповідно 

підвищує її впевненість у собі і готовність до творчого пошуку. Група просто висуває 

ідеї одну за одною, без зупинки для аналізу їхньої цінності, реальності чи нереальності. 

Під час мозкового штурму люди не повинні боятися виглядати по-дурному, адже мають 

вітатися найбільш дикі ідеї. 

 

6. Публічний виступ 

Публічний виступ – це усне монологічне висловлювання з метою впливу на ауди-

торію. У сфері ділового спілкування використовуються різні жанри промов: переко-

нувальна, інформаційна, урочиста, привітальна. 

Важливим етапом підготовки до публічного виступу є процес написання промови. 

Класична схема написання промови містить 5 етапів [27]. 

1. Винайдення (inventio – “винайти, що сказати”) – процедура “попередньої ре-

флексії”, тобто визначення теми і мети майбутнього виступу, розробки концепції, 

відбору матеріалу для промови. Інвенція відповідає вимозі змістовності ораторської 

промови. 

2. Розташування (dispositio – “розташувати винайдене”) – етап ранжування компо-

нентів матеріалу, здобутого в процесі інвенції, етап побудови композиції промови. 

Композиція (від лат. сomposition – “складання, створення”) – побудова виступу, 

співвідношення його окремих частин, відношення кожної окремої частини до виступу 

як єдиного цілого. 



3. Прикрашання (elocutio – “прикрасити словом”) – процес словесної реалізації 

концепції, словесна “орнаментація” тексту. Риторика пропонує цілу скарбницю мовних 

засобів виразності: тропів і фігур, що дозволяють створити текст, відповідний вимогам 

ясності, точності, стислості, виразності мовлення. 

4. Репетиція (aktio – “дія”, “рух”). Акція як розділ риторики дає рекомендації щодо 

інтонаційної виразності мовлення, зовнішнього вигляду оратора, поведінки перед ауди-

торією. 

5. Запам’ятовування (memoria – “пам’ять”) – мнемотехніка – прийоми запам’ято-

вування матеріалу. 

 

Основні поняття і ключові слова: психологія ділового спілкування, управлінське 

спілкування, функції спілкування (комунікації), рівні спілкування, способи ділового 

спілкування в керівництві, маніпуляція, актуалізація, трансакційний аналіз, засоби діло-

вого спілкування, вербальна комунікація, невербальна комунікація, індивідуальні ділові 

бесіди, форми колективного обговорення проблем, публічний виступ. 

 

 

  



ЛЕКЦІЯ 5 
Тема. Управлінська етика керівника навчального закладу 

Етика управління - це система моральних норм, які визначають поведінку суб'єкта 

управління в будь-якої управлінської ситуації [1], вона виступає найважливішим ресур-

сом ефективного управління. 

Етика управління виступає в двох іпостасях. 

З одного боку, вона є прикладної етичної дисципліною, яка активно розвивається 

останнім часом, в рамках якої положення теоретичної етики та фундаментальні етичні 

проблеми конкретизуються стосовно до даного виду професійної діяльності. Етика 

управління, як відзначають фахівці, "трансформує загальні знання норм і принципів мо-

ралі в гуманітарні (м'які, неманипулятивного) технології перетворення моральної прак-

тики" [2]. Причому це не просте знання, а проектно-орієнтоване, втілене в проектах, 

етичних кодексах, нормах, стандартах, стандартах, експертних висновках, етичних 

комітетах та інших видах практичної діяльності.[2] 

З іншого боку, управлінська етика - це не тільки теорія, а й практика управлінської 

діяльності, ті стандарти поведінки, якими керуються керуючі в процесі роботи. Суть її, 

як визначається в навчальній літературі, зводиться до сукупності правил, які дозволя-

ють висловити повагу колегам і співробітникам, сприяти встановленню між керівником 

і підлеглими атмосфери взаєморозуміння, доброго ставлення один до одного [3].[3] 

Узагальнюючи практику управління і досвід найбільш успішних менеджерів, теоре-

тики управління сформулювали основні заповіді менеджера [4]. Зупинимося на них до-

кладніше.[4] 

1. Особисту гідність кожного працівника - недоторканно для менеджера. 

Гуманіст епохи Відродження Піко делла Мірандола написав мова "Про гідність лю-

дини", в якій доводив, що високу гідність людини визначає його вільний вибір, не ску-

тий божественним втручанням: "Ти ж, не стиснутий ніякими межами, визначиш свій 

образ за своїм рішенням, у владу якого я тебе надаю "[5]. Мова великого гуманіста 

зробила колосальний вплив на розуміння права на гідність як невід'ємне право особи-

стості.[5] 

Вчення про гідність людини і його творчої діяльності становить один з найваж-

ливіших розділів етики. Як моральна категорія поняття "гідність" виражає відношення 

людини до життя, її змістом і цінностям. Знаменитий французький філософ, мораліст і 

письменник Люк де Клапье Вовенарг (1715-1747) про гідність писав так: "Не шкода, що 

людина народилася чи помер, що він позбувся своїх грошей, будинку, маєтки, все це не 

належить людині. А то жалко , коли людина втрачає свою справжню власність - свою 

людську гідність ". 

Відповідно до словника з етики, гідність - це категорія етики, що означає особливу 

моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до нього з боку суспільства, 

оточуючих, засноване на визнанні цінності людини як особистості. У психологічному 
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плані гідність означає повагу і самоповагу людської особистості, недарма кажуть "по-

чуття гідності". Але слово "гідність" має й інший сенс: цінність, вартість. Ми говоримо 

про гідність грошей. Наприклад, банкнота номіналом в 1000 руб. Почуття власної 

гідності означає самооцінку людини, тобто те, що він оцінив власні позитивні якості і 

вважає, що оточуючі повинні ставитися до нього відповідно. 

Коли принижується гідність людини, то тим самим йому показують, що якості його 

особистості не мають цінності, а сам він нічого не вартий, а це болісно. Недарма 

англійський письменник Джон Голсуорсі в романі "Сага про Форсайтів" писав: "Бува-

ють різного роду удари: удар по хребту, по нервах, по совісті, але найсильніший і хво-

робливий - удар по почуттю власної гідності!" 

Менеджерам було б корисно дотримуватися рекомендації імператриці Катерини II: 

"Вивчайте людей, намагайтеся користуватися ними, не доручено їм без розбору; відшу-

куйте щире достоїнство, хоч би воно було на краю світу: здебільшого воно скромно і на 

віддалі" [6], а також не забувати 21-ту статтю Конституції РФ, яка встановлює: "Гідність 

особистості охороняється державою. Ніщо не може бути підставою для його примен-

шення". 

2. Постійно вивчаючи людей, менеджер повинен знати їх потреби, інтереси, мрії. 

Ця заповідь очевидна, тільки російське прислів'я говорить про те, щоб пізнати лю-

дину, треба пуд солі з ним з'їсти, тобто потрібен тривалий час. Як бути в реальній ситу-

ації управління? Менеджер повинен володіти, за висловом В. М. Шепеля "человековед-

ческой компетентністю", чого треба навчатися. Для вміння розбиратися в людях крім 

життєвого досвіду потрібна ще й психологічна грамотність, загальна гуманітарна підго-

товка, знання етики. 

Для чого потрібно знати своїх співробітників? Хіба для успішного керівництва недо-

статньо представляти рівень їхнього професіоналізму? Сильні і слабкі сторони підлег-

лих потрібно знати не з дозвільної цікавості, а в інтересах справи, щоб мотивувати, пра-

вильно розподілити доручення, формувати команди, враховуючи сумісність співробіт-

ників. Завдяки цьому можна допомогти їм проявити кращі особистісно-ділові якості і 

зміцнити віру в самих себе. 

3. Головне в спілкуванні менеджера - завоювати довіру людей. 

Древнекитайский мудрець Конфуцій повчав: "Управляйте народом з гідністю, і .під 

будуть шанобливі. Ставтеся до народу по-доброму, і люди будуть трудитися з ретель-

ністю. Височів доброчесних і заохочуйте невчених, і люди будуть довіряти вам" [7].[7] 

Морально-психологічною основою авторитету керівника виступає довіру до нього з 

боку підлеглих, яке, згідно енциклопедичним словником Брокгауза і Ефрона, визна-

чається як "психічний стан, в силу якого ми покладаємося на якусь думку, позірна нам 

авторитетним". 

Звернемо увагу: довіра - це психічний стан. У психології поняття психічного стану 

використовується для умовного виділення в психіці індивіда щодо сталого компонента, 
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до яких належать, наприклад, стану ейфорії, збудження, депресії, наснаги, стомлення, 

психічної напруженості. Психічний стан - тимчасове своєрідність психічної діяльності 

індивіда, обумовлене змістом і умовами його діяльності, особистісним ставленням до 

цієї діяльності. У кожному психічному стані присутні фізіологічні, психологічні та по-

ведінкові аспекти. 

Якщо співробітники довіряють керівнику, то він сприймається як чесний, порядний, 

знаючий, надійний і т.п. Якщо керівник не викликає довіри, то співробітники припису-

ють йому такі характеристики, як нечесність, прагнення отримати односторонню ви-

году, здатність перекласти відповідальність на інших і т.д. Звернемося знову до мудрих 

думкам Конфуція, який запитував: "Як можна мати справу з людиною, якій не можна 

довіряти? Якщо у візку немає осі, як можна в ній їздити?" При такому ставленні керів-

ник не зможе мотивувати співробітників на чесний сумлінну працю, надихнути будь-

якої спільної метою і т.д. 

Ставлення до іншої людини характеризується або повною довірою, або відсутністю 

такого. Як образно висловився римський поет епохи Цезаря й Августа, публіц Сір: 

"Тільки один раз втрачають життя і довіру". 

На закінчення відзначимо, довіра підлеглих до керівника взаємопов'язане з довірою 

самого керівника до своїх підлеглих: керівник, який не довіряє співробітникам, не 

викликає довіри і у них. 

4. Справедливість і совість в союзі з волею - гарантія порядності менеджера 

Наскільки значуща справедливість у відносинах між людьми показує давньогрецька 

міфологія, в якій була богиня, що уособлює справедливість, Діке (др.-греч. Dike - право, 

справедливість, правда), дочка Зевса і титаніди Феміди, остання з усіх божеств поки-

нувшая Землю і вознесшаяся на небо. У давньоіндійській філософії існувало вчення про 

"клуні" - порядку речей і непорушному світовому законі справедливості, який визначає 

місце всьому існуючому. У давньокитайській філософії роль світового закону і справед-

ливості грає "дао" - природний текучий порядок речей. 

Поняття справедливості було вперше розглянуто Аристотелем в роботі "Пікомахова 

етика", де він назвав справедливість досконалої чеснотою. 

У різні історичні епохи поняття справедливості тлумачилося по-різному. Уявлення 

про справедливість змінювалися, наповнюючись конкретним змістом відповідно до 

епохи, але зберігалося головне - повинна бути співмірність між правами і обов'язками, 

злочином і покаранням, заплата за добро і зло. 

Великий російський письменник Федір Михайлович Достоєвський вважав, що "вища 

і найхарактерніша риса нашого народу - це почуття справедливості і спрага її". 

5. Введення в обіг інтелектуального потенціалу людей - показник професійної 

майстерності менеджера. 

Російський історик і поет Микола Михайлович Карамзін (1766-1826) висловив 

наступну думку: "Талант великих душ є дізнаватися велике в інших людях". У такому 



дусі потрібно працювати з персоналом всім менеджерам і насамперед адміністративним 

керівникам: бачити потенціал співробітників і допомагати їх професійному зростанню. 

Розумний керівник не боїться конкуренції з боку підлеглих і сприяє розкриттю їх та-

лантів, формує команду, здатну реалізувати його задуми. Якщо керівник посередній і 

не блищить талантами, то яких заступників він собі підбере? 

6. Особистий приклад безперервного особистісного і професійного самовдоскона-

лення - свідчення ресурсної надійності менеджера. 

Джерело мудрості в розумінні проблем управління міститься у Конфуція: "Якщо вдос-

коналюєш себе, то хіба буде важко керувати державою? Якщо ж не можеш удоскона-

лити себе, то як же зможеш удосконалити інших людей?" 

Проблеми особистісного зростання і професійного самовдосконалення розглядаються 

з психологічної та етичної точок зору в роботах психолога М. Є. Литвака, головна теза 

якого звучить так: "Навіть якщо тільки хочеш залишитися на місці - рости!", Що є па-

рафразом відомої цитати з твору Льюїса Керролла "Аліса в країні чудес": "Треба бігти 

з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як 

мінімум удвічі швидше!" 

Особистісний ріст в ході продуктивної діяльності являє собою самоактуалізацію, 

тобто розвиток усіх своїх здібностей. Литвак зазначає, що коли людина не реалізує себе 

у продуктивній діяльності, то починає задовольняти почуття власної значущості зрос-

танням "вниз". Прагнення до влади, до зростання кар'єрному без відповідного про-

фесійного, колекціонування різних звань і нагород, прагнення обставити кабінет в пом-

пезному стилі і т.д. являють собою непродуктивний варіант задоволення власної значу-

щості. Чим це закапчівается, показує приклад генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. 

Брежнєва, з його пристрастю до колекціонування нагород, ніж користувалося оточення 

для маніпуляції їм, а сам орденоносець був мішенню для різних анекдотів на цю тему. 

Самовдосконалення - закон життя, який дозволяє людині зберігати продуктивність і 

бути затребуваним довгі роки, що особливо актуально для керівника. Луначарський 

Анатолій Васильович (1875- 1933), революціонер і перший народний комісар освіти ра-

дянської Росії, вважав, що "всякий з нас, хто припускає, що може керувати іншими, по-

винен постійно і напружено вчитися". 

Про роль постійного навчання в активній діяльності людини і його професійному зро-

станні писав і великий промисловець Генрі Форд: "Кожен, хто перестає вчитися, старіє, 

- не важливо, в 20 або 80 років, - а будь-який інший, хто продовжує вчитися, зали-

шається молодим. Найголовніше в житті - це зберегти мозок молодим ". Керівник, який 

постійно зайнятий саморозвитком і самовдосконаленням, завжди служить прикладом 

для підлеглих і збільшує кредит довіри собі. Невтомна праця над собою сприятливо по-

значиться на формуванні та розвитку якостей керівника, необхідних для професійного 

успіху. 
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ЛЕКЦІЯ 6 

Тема. Імідж керівника закладу освіти 
 

1. Імідж. Підходи до розуміння поняття «імідж». 

2. Функції і складові іміджу 

3. Основні технологічні положення іміджу керівника навчального закладу 

4. Поради керівнику для формування свого привабливого іміджу в колективі 

 

1. Імідж. Підходи до розуміння поняття «імідж». 

Поняття «імідж»включає не тільки природні властивості особистості, але і спеціально 

створені. Крім того, воно свідчить як про зовнішній вигляд, так і про внутрішній світ 

людини, про його психологічний тип. Саме цією проблемою і займається нова галузь 

наукового знання – іміджологія. «Імідж» у перекладі з англійського означає «образ», 

причому в це поняття входить не тільки візуальний, зоровий образ, але й спосіб мис-

лення, дій, учинків.  

Імідж – це певний образ, що людина, її «Я» представляє світові, своєрідна самопрезен-

тація. З однієї сторони, це інформація для навколишнього світу, з іншої – це шлях до-

сягнення певної власної мети. Важливою особливістю іміджу є його активність. Він 

здатний впливати на свідомість, емоції, діяльність і вчинки як окремих людей, так і 

групи людей. Буває так, що відпрацьовано певний стереотип, набуто і засвоєно форми 

поведінки, стиль одягу, манера спілкування, і людина, не замислюючись, переносить 

цей стереотип в інші обставини. Але імідж – не застигле поняття, людина може бути 

різною залежно від ситуації. Дуже важливо розуміти мотиви своєї поведінки, її необ-

хідність, очікуваний результат.  

Сприятливі зовнішні дані є тим природним надбанням, яким треба вміло розпоря-

дитися.  

 

Підходи до розуміння поняття «імідж»: 

1. Стиль. У цьому випадку під іміджем розуміють зовнішній вигляд, стиль в одязі й 

манеру триматися. Робота над іміджем – це підбір костюму, гриму, пошук найбільш 

вигідних ракурсів для фото- і відеозйомок.  

2. Ідеологія. Даний підхід говорить про те, що стиль одягу, манера триматися й учинки 

повинні підпорядковуватися ідеології компанії. Формування ідеології диктує фор-

мування іміджу.  

3. Кредитность. У цьому випадку робота над іміджем має на меті підвищення кредит-

ності особистості керівника як комунікатора, що повинен відповідати трьом умовам:  

1) бути експертом у певній галузі;  

2) викликати довіру й бути надійним джерелом;  

3) мати легітимний авторитет, тобто мати право на певну діяльність.  

Якщо імідж більше пов’язаний із зовнішньою стороною образу конкретної людини, то 

репутація являє собою загальну думку, що створилася в певних колах про переваги й 



недоліки цієї людини, свого роду його фірмовий знак, характеристика, передана з уст у 

уста. Не виключено, що в різних колах у тієї самої особистості репутація може бути 

різною.  

Імідж можна розглядати і в множині – іміджі. Іміджі – це системи соціального програ-

мування духовного життя і поведінки суб’єктів загальноцивілізаційними і ментальними 

стереотипами і символами групової поведінки, опосередкованою міццю мотивації 

успіху, еталоном бажаного враження, мнемотичними здібностями суб’єкта і ситуацією. 

Тим самим підкреслюється мінливість, гнучкість, ситуативність особистості.  

Метою іміджу є можливість передати інформацію про себе, про своє щире (особистісні 

і професійні) підґрунтя, ідеали, плани, діяння. З урахуванням знакової природи іміджу 

його можна розглядати як адресоване аудиторії повідомлення про те, що особистість 

має певні властивості. Для того, щоб аудиторія могла сприйняти таке повідомлення, 

воно має бути написане зрозумілою їй мовою, а отже, використовувати знайомі їй сим-

воли (знаки) у їхніх звичайних значеннях.  

Об’єкт іміджу – людина, група людей або організація.  

Поняття «імідж» включає не тільки природні властивості керівника, але і спеціально 

вироблені, створені, сформовані. Багато в чому воно визначається об’єктивними харак-

теристиками об’єкта, зокрема, його психологічним типом, відповідністю запитам часу і 

суспільства.  

У поняття «імідж» включається не тільки зовнішність людини, обумовлена його ана-

томічними особливостями і стилем одягу, але практично всі характеристики, доступні 

сприйняттю.  

Ще одна важлива характеристика іміджу – це його функціональність. Іншими словами, 

імідж не є самоціллю. Коли керівник займається створенням або поліпшенням іміджу, 

неважливо, робить він це самостійно або вдаємося до допомоги фахівців, тоді припус-

кається, що гарний імідж потрібен для чогось, що за його допомоги можна досягти пев-

них цілей, більш ефективно вирішити якісь завдання, зробити більш успішною про-

фесійну діяльність. 

Тому імідж – це єдність внутрішнього й зовнішнього, він відбиває внутрішню суть, 

міцно базується на ній. Імідж, що не підкріплюється реальними великими справами, 

втрачається. Для керівника важливий ефективний взаємовигідний контакт із навко-

лишнім світом, тому визначальною частиною його іміджу є висока самооцінка, упев-

неність у собі; соціальна й особиста відповідальність; бажання змінюватися на краще, 

ризикувати при здоровому почутті самозбереження.  

Створення власного іміджу – процес, у реалізації якого можуть допомогти професіо-

нали. Імідж повинен бути не тільки привабливим в очах тих, хто обирає керівника, в 

ньому не повинно бути нічого жахаючого. Імідж повинен бути природним, потрібно, 

щоб він був прийнятним для партнерів і підлеглих. До іміджу треба звикнути й прив-

чити інших людей – він повинен стати звичним і знайомим, а на це потрібен певний час. 

Допомогти в цьому можуть іміджмейкери – фахівці з формування іміджу. У нашій 



країні імідж керівника не будується, а прилаштовується до нього. Іміджмейкери 

працюють у режимі прибудови до вже наявних можливостей керівника.  

Роль керівника у формуванні власного іміджу повинен зводитися до гранично можливої 

допомоги іміджмейкерам, тобто до повної відкритості назустріч їм, готовності сприй-

мати їх рекомендації як програму своїх дій. Керівники ж часто настільки психічно за-

тиснуті, що не здатні це робити. І навіть зовнішня готовність додержуватися вказівок 

професіоналів і звільнитися від скутості виявляється лише маскою, і ефект виходить 

слабким. Кожен керівник прагне зробити сприятливе враження й одержувати схвалення 

від оточуючих.  

Імідж формується не тільки зовнішніми рисами людини, але й особистісними: заповзят-

ливістю, сміливістю, творчим типом характеру, цілеспрямованістю.  

Імідж – це образ, що може змінюватися, коригуватися, аби відповідати запитам суспіль-

ства. Для того, щоб обрати імідж, треба враховувати: рід занять (одягатися відповідно 

до статусу); виробляти й підтримувати імідж. 

Імідж – це перший крок до успішної кар’єри. Крім візуального іміджу, існує габітарний 

– це вигляд, статура, жести, погані звички.  

Імідж – це мистецтво управляти враженням», яке усе більше й більше стає наукою. Але 

ж в іміджі кожної людини є елементи, що дісталися йому від народження: ріст, статура, 

риси обличчя, у спадок передаються і психологічні риси, і манери поведінки, які можна 

формувати й удосконалювати протягом всього життя. 

 

Групи якостей, володіння якими робить реальним вирішення проблем іміджу (за Г. Бо-

роздіною) [1]:  

1. Комунікативність (здатність легко сходитися з людьми), емпатичність (здатність до 

співпереживання), рефлексивність (здатність розуміти іншу людину) і красномовність 

(здатність впливати словом). Ці якості складають набір природних обдарувань, що по-

значаються поняттям «уміння подобатися людям». Володіння перерахованими здібно-

стями і постійні вправи в їхньому розвитку – запорука успішного створення особистого 

іміджу.  

2. Якості особистості як наслідок її освіти і виховання. До них відносяться моральні 

цінності, психічне здоров’я і здатність до міжособистісного спілкування.  

3. Якості, що пов’язані з життєвим і професійним досвідом особистості. Особливо важ-

ливо, коли цей досвід допомагає їй загострити інтуїцію. Певна самовпевненість і сте-

реотипна поведінка негативно впливають на сприйняття людьми особистості, що за-

цікавлена у визнанні та доброзичливому до себе ставленні. У багатьох випадках імідж 

– це результат вмілої орієнтації в конкретній ситуації, а тому – правильного вибору своєї 

моделі поведінки. 

 

2. Функції й складові іміджу 

Функції іміджу (за О. Романовським) [4]:  



1. Номінативна – покликана створити упізнання навчального закладу, його марку, 

зв’язавши сприятливий образ із конкретним товаром, керівником, організацією.  

2. Естетична – покликана виділити емоційний образ керівника, висунувши на перший 

план якісні складові.  

3. Консервативна – покликана захистити основну ідею керівника, забезпечивши 

варіантність однієї й тієї ж ідеї для нових поколінь традиційних споживачів.  

4. Адресна – покликана зв’язати його з певними цільовими аудиторіями впливу. Ос-

новні завдання іміджу: просування іміджу та корекція репутації. 

Складові іміджу (за М. Каганом) [3]: життєздатність – проективність; рівень узагаль-

нення – узагальненість; виразність – зоровість; діалогічність – замкненість.  

Імідж – поняття стійке й малорухоме. Це добре, оскільки, створивши позитивний образ, 

користуєшся ним тривалий час. І погано, оскільки невдало сформований через ряд при-

крих промахів імідж може назавжди перекреслити рух угору службовими сходами.  

Внутрішня складова іміджу:  

 самопрезентація – мова, голос, міміка, жести, хода, постава, манери, самовпевненість, 

здоров’я, почуття гумору, гра, артистичність, красномовство;  

 міжособистісне спілкування – комунікативність, переговори, конфлікти, посмішка;  

 маніпуляція в діловому спілкуванні;  

 техніки релаксації, саморегуляції, корекції й самокорекції;  

 поведінка й етикет у ситуаціях ділового спілкування.  

Люди, з якими спілкуються керівники, створюють у своїй свідомості образ, заснований 

на сприйнятті їх зовнішності, манер, поведінки, мови. Імідж – образ, зліпок, розумове 

подання конкретної особи, змістовна сторона її характеру. У практичному вживанні це 

слово близько до відомого грецького слова «харизма», у яке стародавні греки вкладали 

значення обдарованості, авторитетності, мудрості й святості. Люди, що володіють су-

купністю таких якостей, завжди мали силу впливу на навколишнім.  

Характеристики позитивного іміджу керівника навчального закладу: привабливий 

зовнішній вигляд; незалежне природне поводження; грамотна мова; гідні манери; 

спокійна реакція на похвалу чи критику; ввічливість, охайність, підтягнутий вигляд і 

багато інших факторів. 

 Невід’ємним атрибутом зовнішності керівника навчального закладу буде костюм. Ко-

стюм – це «візитна картка» керівника. Перше враження надовго залишається в пам’яті 

людей. Зневажати зовнішнім виглядом – непрощенна помилка. Важко змінити той об-

раз, що створився при першому знайомстві. Акуратність і підтягнутість в одязі часто 

асоціюються з організованістю в роботі, з умінням цінувати свій і чужий час, а «розхри-

станість» є синонімом метушливості, безпам’ятності та якостей, що прийнято 

розцінювати негативно. Неправильно дібрана краватка чи сорочка здатні внести 

різнобій у стиль костюму, і одяг буде виглядати хаотично. Чарівність як складова 

іміджу – це не стільки візуальна привабливість, скільки відчуття навколишньої щиро-

сердності, скромності, співчутливості, співчуття, внутрішньої гарної неповторності, 

довіри та прихильності.  



Усі якості, що визначають образ керівника в його сприйнятті, можна розділити на п’ять 

характерних груп:  

 від природи (здатність легко сходитися з людьми, здатність до співпереживання й ро-

зуміння іншої людини);  

 від виховання (ввічливість, поважність, скромність і чесність, чуйність і чутливість, 

такт і терпимість);  

 від освіти (логічність, переконливість і грамотність мови з відповідним словниковим 

запасом і здатністю викладати думки);  

 від життєвого досвіду (витриманість, проникливість та інтуїція, що дозволяють влов-

лювати настання передконфліктних ситуацій і вгадувати подальший хід думок співроз-

мовника); 

 від професійної діяльності (специфічна спостережливість й особливе бачення суті 

справи з відповідним розумінням і професійною оцінкою). 

 

Формування іміджу керівника може йти двома шляхами: стихійно (спонтанно) або 

цілеспрямовано. У першому випадку це природний процес, що проходить без зовнішнь-

ого тиску, одним з результатів якого є становлення людини як індивідуальності. Керів-

ник виступає тією особистістю, якої він є насправді (або тим, ким йому найлегше бути). 

Імідж такого роду не вимагає змін у тому випадку, якщо він гармонійно поєднується з 

особливостями організаційної культури та займаної посади. Зазвичай ця ситуація має 

місце тоді, коли людина займає посаду керівника в результаті тривалої вертикальної і 

горизонтальної кар'єри в одному навчальному закладі. Другий шлях передбачає активне 

формування, яке необхідно, якщо: керівник є «чужим» по відношенню до навчального 

закладу; керівник не має великого досвіду управління; у системі управління колективом 

є конфліктні точки.  

 

 

3. Основні технологічні положення іміджу керівника навчального закладу 

1.     Загальні ознаки професійного іміджу керівника навчального закладу: 

·        образ керівника має бути правдоподібним і вірогідним. Доречні стримані вислов-

лювання, інформація без гіперболізації, нав’язливості та зайвої емоційності, демон-

стрування успіхів, щира зацікавленість, вагома аргументація тощо; 

·        образ має бути яскравим і конкретним; 

·        образ має бути доступним для розуміння навіть неспеціалістів із певної галузі. За-

вдяки цьому інформацію про об’єкт легко і просто засвоїти та швидко запам’ятати. У 

результаті вдається уникнути небажаних наслідків; 

·        образ має бути цікавим для соціуму(дітей). 

2.                Створення професійного іміджу має бути безперервним процесом. Якщо його по-

слаблено, то можна швидко відчути байдужість і навіть втрату доброзичливого став-

лення до керівника та, безумовно, зниження його позитивного іміджу. 

3.                Демонстрування професійного іміджу має відповідати певним вимогам: 



·        воно має бути зрозумілим; 

·        воно має переконувати (недостатньо поінформувати, потрібно ще й переконати 

людей); 

·        воно має бути чесним, відвертим, щирим, без будь-яких спроб обдурити; 

·        воно має містити гумор (у невеликих дозах), оскільки він роззброює скептично 

налаштовану аудиторію. 

4.                Професійний імідж має складатись із чотирьох компонентів: 

·        імідж змісту (якість, актуальність, грамотність, професіоналізм тощо); 

·        імідж соціальний (потрібність); 

·        імідж фінансовий (реальність); 

·        імідж суб’єктний (особистісно зорієнтований). 

Ці та ще низка інших ознак іміджу роблять його ефективним. 

Слід відзначити, що в сучасній науково-педагогічній, психологічній чи популярній літе-

ратурі та публікаціях недостатньо матеріалів стосовно методики формування про-

фесійного іміджу. Саме тому в кожному конкретному випадку необхідно виявляти 

власну творчість. 

 

 

4. ПОРАДИ КЕРІВНИКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВОГО ПРИВАБЛИВОГО ІМІ-

ДЖУ В КОЛЕКТИВІ 

 будьте зовні привабливим 

 опануйте мистецтво усної та писемної мови 

 розробіть конструктивну стратегію поведінки, ефективну поведінкову техніку й об-

ґрунтовану поведінкову тактику 

 дотримуйтесь норми службової субординації і вимог культури ділових взаємовідно-

син 

 умійте керувати і володіти собою 

 своєчасно виконуйте обіцянки. Якщо не змогли виконати – не виправдовуйтеся, а 

визначте новий термін і стримайте слово, нехай з деяким запізненням 

 будучи впевненим в собі, уникайте самовпевненості 

 ніколи не забувайте, що ваша думка чи позиція не завжди найкращі, є й інші думки 

та позиції, аж ніяк не гірше 

 будьте терплячі до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають діяльності нав-

чального закладу 

 займайтесь тільки тими питаннями, у вирішенні яких ваша особиста участь обов’яз-

кова 

 хваліть на людях, осуджуйте віч-на-віч 

 умійте слухати, майте нескінченне терпіння 

 відхиляйте непотрібні пропозиції, але тактовно, чемно 

 не залишайте без ретельного аналізу жоден випадок невдачі чи збою, промаху 

 створюйте сприятливий психологічний клімат. 
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ЛЕКЦІЯ 7 
Тема. Стиль керівництва – основа комунікації керівника навчального за-

кладу з педагогічним колективом. 
ПЛАН 

1. Керівник і керівництво: типи, види, стилі; 

* авторитарний стиль керівництва; 

* демократичний стиль керівництва; 

* ліберальний стиль керівництва; 

* поєднання стилів керівництва; 

* чинники, що формують стиль керівництва. 

2. Демократизація управління освітніми навчальними закладами. 

 

1. Керівник і керівництво: типи, види, стилі 
Людей завжди приваблювали і завжди будуть приваблювати такі особистості як Олек-

сандр Македонський, Чингізхан, Петро Великий, Богдан Хмельницький, Авраам 

Лінкольн, Генрі Форд, Теодор Рузвельт, Уїнстон Черчілль, Білл Гейтс. Популярність 

цим видатним постатям принесло те, що вони домоглися значних цілей, які ставили пе-

ред собою, але в ще більшому ступені приваблює в цих постатях їхнє уміння підкорити 

своїй волі інших людей, змусити своїх однодумців і підлеглих наполегливо, свідомо, 

часто добровільно діяти заради досягнення поставленої мети. Оскільки від уміння 

управляти державою, армією,виробництвом залежать долі багатьох людей, воно по 

праву визначається мистецтвом або талантом. 

Поняття управління широко використовується в різних науках, існує величезна кіль-

кість його визначень. У найзагальнішому визначенні під управлінням розуміється еле-

мент, функція, що забезпечує збереження певної структури, організованих систем, 

підтримку режиму їх діяльності, 57реалізацію їх програм і цілей. З одного боку управ-

ління містить у собі керівництво, а з іншого – воно само є змістом керівництва, оскільки 

здійснюється людиною щодо інших людей. 

Мистецтво управління полягає в тому, щоб для даної групи працівників підібрати такий 

комплекс управлінських впливів, який забезпечить максимальну ефективність роботи, 

при цьому на об’єктивну необхідність вибору методів управління накладається схиль-

ність керівника до улюблених методів спілкування. А все це разом утворює своєрідний 

характер ділового спілкування – стиль керівництва. 

Стиль керівництва – це звична манера поведінки керівника щодо підлеглих з метою 

впливу на них і спонукання їх до досягнення цілей організації. Під стилями керівництва 

психологи розуміють індивідуально‐ типові особливості цілісної, стійкої системи спо-

собів, методів, прийомів  впливу керівника на колектив з метою ефективного і якісного 

виконання управлінських функцій.  Стиль управління (керівництва) – це стала сукуп-

ність особистих та індивідуально‐психологічних характеристик керівника, за допомо-

гою яких реалізується той чи інший метод (методи) керівництва. Стиль лідерства (керів-

ництва) – це типова для керівника‐лідера система прийомів впливу на підлеглих. 

Існують різні підходи до оцінки стилів управління, але найпоширенішою класифікацією 

типів є розроблена Куртом Левіним у  1939 р.: авторитарний, демократичний, лібераль-

ний. 

Авторитарний стиль проявляється в тому, що керівник ґрунтується на власному ба-

ченні проблеми і виходить зі своїх ідей і планів, орієнтуючись на суб’єктивні оцінки 

проблеми і визначаючи засоби, за допомогою яких проблема може бути вирішена. Якщо 



керівник обговорює зі своїми підлеглими шляхи вирішення проблеми, то прагне схи-

лити їх до своєї концепції рішення, а при груповому ухваленні рішення затверджує свою 

думку, яка повинна розглядатися членами групи як наказ. 

Авторитарне управління має різні форми: 

– патріархальне – всі члени «сім’ї» повинні слухатися керівника, а він вважає підлеглих 

такими, які не доросли до прийняття рішень; 

– автократичне – більш притаманне інституціям (державі, закладу) – керівництво 

здійснюється апаратом через підлеглі інстанції, які побічно проводять рішення авто-

крата, залишаючись підлеглими йому; 

– бюрократичне – домінує деперсоналізація (керівник – носій регламентованих 

функцій) – керівники всіх рівнів займають своє місце в  структурі інстанцій і мають 

право на виконання даних їм повноважень; 

– харизматичне – (харизма – милість Бога) – за лідером визнаються видатні, єдині в 

своєму роді якості, а тому він може побажати будь‐якої жертви від підлеглих і не зо-

бов’язаний про них турбуватися. 

Авторитарний стиль керівництва доречний при наявності таких умов: 

– того вимагає виробнича ситуація; 

– персонал добровільно і охоче погоджується на авторитарні методи керівництва. 

Авторитарний керівник намагається сконцентрувати в своїх руках владу, покладаючись 

на законні повноваження, вплив, який базується на 

винагороді та примусі. За авторитарного стилю керівник володіє владою, щоб 

нав’язувати свою волю підлеглим і без вагань втілювати в життя прийняті рішення. При 

цьому стилі керівник користується серед підлеглих формальним авторитетом. 

Авторитарний стиль зазвичай породжує ворожість, покірність і підлабузництво, за-

здрість і недовіру, але якщо такий стиль приводить до успіху, він сприяє сприятливому 

соціально‐психологічному клімату. 

У сучасній інтерпретації авторитарний стиль має і сильні сторони: 

робить можливим швидке ухвалення рішень і мобілізацію працівників на їх виконання, 

дозволяє стабілізувати ситуацію в конфліктних колективах. Цей стиль може бути ефек-

тивним в кризових ситуаціях, в умовах низького професійного рівня і слабкої трудової 

мотивації працівників, а також в умовах низького рівня об’єкту управління, слабких 

управлінських зв’язків в екстремальних ситуаціях (аварії, техногенні катастрофи, тру-

дові конфлікти). 

Перевагами авторитарного стилю є: 

– забезпечення чіткості і оперативності управління; 

– створення видимої єдності управлінських дій для досягнення поставлених цілей; 

– мінімізація часу прийняття рішень; 

– незначні матеріальні затрати; 

– на новостворених підприємствах дозволяє успішно впоратися із труднощами станов-

лення. 

Авторитарний стиль керівництва не може вважатися оптимальним. Він доцільний лише 

за певних обставин, що вимагають швидких і категоричних рішень. 

Демократичний стиль забезпечує ініціативу учасників, які у відповідності до своїх здіб-

ностей, ступеня компетентності і особистісних якостей включаються в процес 

вирішення проблеми. Демократичний стиль характеризується високим рівнем децен-

тралізації повноважень, вільним прийняттям рішень і виконанням завдань, оцінкою ро-



боти після ї завершення, турботою про забезпечення працівників необхідними ресур-

сами, встановлення відповідності цілей організації і цілей групи працівників. Цей стиль 

дозволяє: 

– стимулювати прояв ініціативи, розкривати творчий потенціал виконавців; 

– успішно вирішувати інноваційні, нестандартні завдання; 

– ефективніше використовувати матеріально‐договірні стимули праці; 

– включити психологічні механізми трудової мотивації, підвищити задоволеність вико-

навців результатами своєї праці; 

– створити сприятливий психологічний клімат в колективі. 

Демократичний стиль успішним є за умов: стабільного, сталого колективу; високої 

кваліфікації працівників; наявності активних, ініціативних, нестандартно думаючих і 

діючих працівників; не екстремальних виробничих умов праці; можливість здійснення 

вагомих матеріальних витрат. Демократичний стиль управління розвиває товариськість, 

довірливість стосунків, почуття дружби. 

Демократичний керівник – лідер, який делегує владні повноваження співробітникам, 

сприяє їх участі в управлінні, і, впливаючи на підлеглих, покладається на референтну 

та експертну владу, він характеризується високим ступенем демократизації повнова-

жень, рішення приймає тільки після виявлення думок підлеглих. Демократичний лідер 

охоче ділиться з підлеглими владою, дає змогу проявити ініціативу, розвивати власні 

здібності. У своїй практичній діяльності демократичний керівник виходить із того, що 

люди мотивуються не стільки матеріальними, скільки вищими потребами. 

Концепція типових стилів керівництва містить у собі і третій тип – ліберальний 

(нейтральний або потуральний). На нього зазвичай звертається мало уваги, тому що він 

вкрай рідко зустрічається на практиці. 

Цей стиль характеризується відсутністю будь‐якої системи у застосуванні методів 

управління. Його типові риси: 

– відхід від прийняття стратегічно важливих рішень; 

– надання справам можливості йти своєю чергою, самопливом; 

– незначний контроль підлеглих; 

– використання колективного способу прийняття рішень для відхилення від 

відповідальності; 

– байдужість до критики; 

– байдужість до персоналу. 

Ліберальне управління – це низький рівень вимог до підлеглих, головні засоби впливу 

– прохання, інформація, це фактична відмова від активного впливу на підлеглих, 

невтручання і потурання їм. 

Ліберальний керівник висуває низькі вимоги до підлеглих, надає самостійність у роботі, 

прийнятті рішень. Керівник дає лише загальні настанови, час від часу контролюючи 

діяльність виконавців. В умовах ліберального стилю керівництва ступінь особистої 

участі керівника в процесі ухвалення рішень перебуває нижче оптимального. У такому 

випадку ініціативу бере на себе неформальний лідер. 

Прийняття того чи іншого стилю керівництва визначає виробнича ситуація, а це зна-

чить, що керівник зобов’язаний вміти застосовувати будь‐ які стилі керівництва, 

змінюючи їх залежно від ситуації. Вченими з розвитку управління наводяться й інші 

класифікації стилів керівництва в залежності від поєднання адміністраторських і лідер-

ських якостей: 



– авторитарний – найкращий з погляду адміністратора, який у будь‐ якій справі вище 

за все цінує єдиноначальність; втіливши свій ідеал в життя такий керівник виключає яку 

б то не було ініціативу й самостійність підлеглих; 

– диктаторський – коли для досягнення мети використовується страх, покарання; 

– авральний – девіз керівника‐авральника «давай‐давай, а потім розберемося!»; у цьому 

випадку захід, що підходить для виключної ситуації, став системою, дезорганізує нор-

мальну роботу, призводить до конфліктів, невдоволення в колективі; 

– діловий – припускає виконання роботи тільки за розрахованими, упорядкованими і 

оптимальними схемами; такому стилю можна віддати перевагу при умові, що робота не 

містить несподіваних сюрпризів і піддається прогнозу; 

– демократичний – до нього схильні організатори, що управляють за принципом «Моя 

точка зору – одна з можливих.» Саме такий стиль здатен давати найкращі результати, 

тому що дає можливість кожному розкрити свої здібності; 

– доброзичливий – в управлінні використовує природну мудрість, сумління, має високі 

особисті якості, які віддзеркалюють його порядність; 

– компромісний – у його основі – здатність керівника, поступаючись працівникам з різ-

ними інтересами, домагатися своїх цілей; цей стиль корисний при погашенні кон-

фліктів, коли вся увага переключається на роботу, а керівник стає дипломатом. 

Сучасний рівень менеджменту дає інші класифікаційні ознаки стилів керівництва: 

1. За формою впливу: 

– авторитарний: влада зосереджена в одних руках, централізація прийняття рішень, 

структурування роботи підлеглих, характеризується здійсненням психологічного тиску, 

спілкування з підлеглими у вигляді наказів; 

– демократичний: важливі рішення приймає лідер, всі інші розподіляються між підлег-

лими, високий рівень децентралізації повноважень, турботою про працівників, більше 

часу у керівника для розробки стратегій і творчої роботи; 

– ліберальний: керівник знімає з себе обов’язки з управління компанією і виконує пред-

ставницькі функції. 

2. За типом темпераменту: 

– холеричний: характеризується жорстким контролем, критикою на адресу підлеглих, 

високим темпом роботи, який задає керівник; 

– сангвінічний: велика ймовірність використання ситуаційних стилів керівництва, ефек-

тивне делегування повноважень, прагнення до інновацій; 

– флегматичний: добре працює в умовах монотонності, рішення, які приймаються бу-

дуть виваженими, продуманими і без ризику; 

– меланхолічний: орієнтований на людину, керівник проникливий і має аналітичні здіб-

ності. 

3. За методом впливу: 

– адміністративно‐правовий: передбачає юридичний вплив на відносини людей у про-

цесі виконання завдань, здійснюється за допомогою посадових інструкцій, наказів, пра-

вил внутрішнього трудового розпорядку, правових актів; 

– економічний: реалізується через матеріальне стимулювання праці, участі в прибутках, 

пільгами; 

– соціально‐психологічний: використання психологічних факторів, моральних сти-

мулів, просування по службових сходах, участі у прийнятті рішень. 

4. За видами мислення: 



– теоретичний: являє собою систему інтелектуальних операцій з абстрактними об’єк-

тами, пошук нових шляхів для вирішення поставлених цілей; 

– практичний: підготовка до перетворення дійсності: постановка мети, створення плану, 

проекту, схеми. 

5. За позицією щодо людського фактору: 

– технократичний: керівник зосереджений виключно на виробництві, підходить до 

вирішення завдань із суто технічних позицій; 

– гуманістичний: управлінець людяний у своїх діях і ставленні до інших людей, добро-

зичливо, чуйно ставиться до підлеглих, уважний до чужих потреб. 

6. За ступенем співпраці: 

– партнерський: злагоджені дії керівника з підлеглими для участі у спільній справі, які 

базуються на взаємовигідності та рівноправності; 

– конкурентний: централізація повноважень, керівник акцентує увагу на своєму поло-

женні в ієрархії управління. 

7. За швидкістю орієнтації в ситуації взаємодії: 

– гнучкий: керівник швидко і вміло пристосовується до різних обставин, вміє управляти 

своїми емоціями; 

– негнучкий: не здатний адекватно оцінити свої дії та дії підлеглих, впертий, потребує 

вагомих доказів для зміни поведінки. 

8. За стилем поведінки: 

– примусовий: примушує підлеглих прийняти його точку зору для вирішення виробни-

чих завдань; 

– ухвалю вальний: керівник погоджується із запропонованими ідеями підлеглих, не ба-

жає вступати з ними в дискусії; 

– співробітницький: керівник демонструє зацікавлення до результатів діяльності підлег-

лих; 

– компромісний: керівник шукає компромісу при виникненні конфліктних ситуацій че-

рез взаємні поступки; 

– поступливий: поступається власними інтересами на користь підлеглих. 

9. За мотиваційною базою: 

– стилі керівництва, що базуються на матеріальних стимулах; 

– стилі керівництва, що базуються на моральних засадах. 

10. За цілеспрямованістю: 

– примусовий: керівник орієнтований на досягнення власних цілей, при цьому викори-

стовує засоби примусу і тиску на підлеглих; 

– коопераційний: спрямованість на досягнення з підлеглими спільної мети; 

– дипломатичний: часткове досягнення цілей заради умовної рівності; 

– домінуючий: зорієнтований на виконання поставлених завдань, сумлінно організовує 

роботу, але при цьому жорстко контролює роботу підлеглих; 

– альтруїстичний: може поступитися власними інтересами заради задоволення інтересів 

підлеглих та досягнення цілей закладу; 

– егоїстичний: зорієнтований на досягнення власних цілей; 

– виробничий: орієнтований на критерії технологічної та економічної раціональності; 

– підприємницький: спрямований на досягнення цілей закладу, спираючись на власний 

досвід, не залучаючи підлеглих; 

– пристосовувальний: спрямований на часткове задоволення цілей підлеглих та закладу. 

11. За комунікативною поведінкою: 



– діяльнісний: орієнтований на встановлення взаєморозуміння і доброзичливості між 

закладом і громадськістю; 

– егоцентричний: керівник зосереджений на власних інтересах, ігнорує взаємодію з 

підлеглими; 

– антипатійний: керівник негативно сприймає підлеглого, уникає обговорення питань, 

які передбачають розбіжності в думках; 

– симпатизуючий: керівник готовий поступитися своїми інтересами заради підлеглого, 

якого поважає і симпатизує йому; 

– творчий: керівник характеризується здатністю бачити нове, вміє зацікавити своїми 

ідеями підлеглих; 

– діловий: спрямований на розвиток відносин, які б сприяли розвитку закладу, поси-

ленню ділових зв’язків; 

– емпатійний: характеризується домінуванням емоційного сприйняття підлеглого, його 

внутрішнього світу. 

12. За рівнем управління: 

– стилі керівників інституційного рівня управління: прийняття найважливіших рішень 

в закладі, від яких залежить його діяльність в цілому, характеризується колективністю 

прийняття рішень, високими темпами роботи; 

– стилі керівників управлінського рівня: полягають у координуванні і контролюванні 

роботи керівників низового рівня, забезпечують просування генеральної лінії; 

– стилі керівників технічного рівня управління: забезпечують здійснення розташування 

працівників у закладі, роздачу виробничих завдань, організацію системи мотивації, кон-

тролю результатів. 

13. За здатністю керівництва до інновацій: 

– традиційний: орієнтований на збереження тієї ситуації, до якої пристосований керів-

ник; 

– інноваційний: використовуються нові підходи в управлінні, керівник орієнтований на 

зміни. 

14. За гендерними ознаками: 

– стилі керівництва, які обирають жінки: керівники‐жінки більш схильні до демокра-

тичності, уважніші до людей, сміливіші і активніші у налагоджені соціальних контактів, 

ефективніше застосовують індивідуальний підхід до підлеглих; 

– стилі керівництва, які обирають чоловіки: їм більш властива об’єктивність, довіра до 

колег, упевненість у собі, відсутність дріб’язковості, комунікативна врівноваженість, 

вимогливість до підлеглих. 

15. За акцентуацією характеру: 

– демонстративний: головна потреба керівника привернути увагу до себе, потребує по-

хвали, вибирає підлеглих, які схильні ідеалізувати начальника, мета діяльності – 

постійно перебувати в центрі уваги; 

– гальмівний: характеризується прагненням керівника в головному і в дрібницях 

відстоювати свою точку зору, не враховуючи позицію колективу, присутня атмосфера 

недовіри і підозри, відсутній обмін інформацією, багато внутрішніх таємниць; 

– педантичний: характеризується високим ступенем недовіри працівників до керівника, 

в закладі всі заходи стандартизовані, правила регламентують всі дії необхідні для вико-

нання поставлених завдань, важливим є не результат, а які були 

виконані дії для його досягнення; 



– відчужений: характерний принцип невтручання, дії зосереджені на внутрішніх інте-

ресах, недостатньо вивчається зовнішнє середовище, керівник утримується від осо-

бистих контактів з підлеглими, в результаті повноваження делегуються керівникам 

нижчої ланки. 

16. За емоційним інтелектом: 

– диктаторський: керівник вимагає негайного виконання наказів, емоційний інтелект 

орієнтований на досягнення результатів, ефективний в період кризи; 

– авторитетний: керівник мобілізує підлеглих на втілення своїх\ ідей, вміє мотивувати, 

емоційний інтелект характеризується самовпевненістю, прагненням до змін; 

– партнерський: керівник створив атмосферу згоди, дружніх відносин, емоційний інте-

лект характеризується емпатією, вмінням налагодити відносини; 

– демократичний: керівник вміє задіяти всіх в процес роботи, характерне співробіт-

ництво, колективне керівництво; 

– еталонний: керівник показує підлеглим власний приклад і чекає від них відмінної ро-

боти, задає високі стандарти, їх інтелект характеризується прагненням отримати 

відмінний результат, ініціативністю; 

– партисипативний: керівник готує підлеглих до успіхів у майбутньому, він розвиває 

підлеглих, емоційний інтелект характеризується схваленням розвитку інших, самоан-

алізом. 

17. За стадіями розвитку закладу: 

– дружній: керівник створює дружню атмосферу, при якій кожен працівник може ре-

алізувати свої потенційні можливості; 

– адміністративно‐авторитарний: керівник несе відповідальність за добробут 

працівників, з’являються посадові інструкції, поставлені стратегічні цілі, що може 

викликати протест з боку працівників; 

– прагматично‐персоніфікований: передбачає оцінювання кожного працівника, його 

індивідуальної компетенції і вклад в розвиток закладу. 

18. За характером подолання опору організаційних змін: 

– примусовий: акцент робиться на силу примусу, підлеглих змушують без особливих 

роз’яснень діяти так як вимагає стратегія; 

– компромісний: характеризується помірною наполегливістю, керівник намагається 

роз’яснити і йти на компроміс з тими, хто виступає проти змін; 

– співробітницький: керівник проводить зміни на основі кооперації з тими, хто чинить 

опір; 

– пристосування: намагання співпрацювати з опонентами при дуже слабкому наполя-

ганні на проведенні змін; 

– самоліквідація: керівник не шукає шляхів співробітництва, не проявляє особливої 

наполегливості у проведенні змін, існує самоплив. 

19. За досвідом керівника: 

– консультативний: недосвідчений керівник не впевнений у своїх силах, підтримує 

дружні відносини з підлеглими, прислухається до їх ідей і думок; 

– експертний: керівник переходить в стадію експерта, демонструє свої знання; 

– партисипативний: відкритість у відносинах, делегування повноважень підлеглим для 

розробки і прийняття рішень. 

20. За рівнем розвитку підлеглих: 

– директивний: керівник чітко формулює завдання, терміни виконання, розписує поета-

пно дії підлеглого і здійснює контроль за їх виконанням; 



– коучінг: дії керівника спрямовані на професійний розвиток підлеглих, керівник кон-

сультує працівника і допомагає йому знайти розв’язки поставлених завдань; 

– підтримуючий: керівник підтримує підлеглого, віднаходить мотиви для стимулю-

вання його подальшої роботи. 

21. За стадіями розвитку колективу: 

– стадія зародження колективу: потребує від керівника більш авторитарних дій, чіткого 

формулювання завдань і контролю за їх виконанням; 

– стадія динамічного розвитку: керівник застосовує поєднання стилів керівництва 

відповідно до ситуації; 

– стадія зрілості: керівник використовує демократичні стилі керівництва, відмічається 

високим ступенем делегування повноважень; 

– стадія застою: керівник здійснює жорсткий контроль за виконанням поставлених зав-

дань перед колективом, здійснює кадрові перестановки. 

Сучасний рівень менеджменту припускає, що об’єктом управлінської діяльності є ор-

ганізаційні культури, а не процеси та люди, а тому можна зробити висновки, що в за-

гальних рисах стиль керівництва визначається такими параметрами: 

– мірою делегування керівником своїх повноважень; 

– мірою участі підлеглих у прийнятті рішень; 

– рівнем інформованості підлеглих; 

– типами влади, що їх використовує керівник. 

Стиль керівництва директора загальноосвітнього навчального закладу – це система осо-

бистих засобів і способів управлінської діяльності менеджера освіти з метою досяг-

нення поставлених цілей закладу та організації в цілому. 

Як бачимо не існує універсального стилю керівництва, придатного на всі випадки 

життя, Уміння вибрати найкращий для конкретного колективу і виконання завдання та 

своєчасно змінювати тактику – це і є головна якість лідера. 

Стиль керівництва складається поступово, доки не сформується сукупність прийомів 

спілкування з підлеглими і впливу на них у відповідності з темпераментом, характером 

та іншими елементами структури особистості керівника. Цей процес іде до того часу, 

поки він не знайде задоволення від вибраних способів і прийомів рішення управлінсь-

ких завдань. Кожен керівник досягає цілеспрямованого впливу на підлеглих: один 

прагне впливати переконаннями, а інший надає перевагу діям за формулою: «повинні», 

«зобов’язані». Деякі прагнуть тримати підлеглих на відстані, вирішувати одноосібно 

навіть незначні питання. Але є і прибічники «відкритих дверей», куди можна зайти з 

будь‐якого приводу. 

Один керівник щоденно обходить робочі місця працівників, а інший не бачить у цьому 

необхідності, тому в залежності від особливостей особистості керівника і організацій-

них форм його роботи з підлеглими можна виділити такі стилі керівництва: дистанцій-

ний, контактний, цілеспрямований, делегуючий. 

Дистанційний стиль керівництва передбачає умови, при яких керівник надає перевагу 

не зближенню з підлеглими, а дії «на відстані», вважаючи, що цим він підвищить поса-

довий авторитет. 

Контактний стиль у керівництві передбачає умови, коли керівник надає перевагу 

тісному зближенню з підлеглими, вважаючи це основною умовою успішного керів-

ництва. 

Цілеспрямований стиль використовується тоді, коли керівник вважає кращим засобом 

мобілізації енергії працівників постановку перед ними великих, складних та 



відповідальних завдань, які відкривають перед кожним із підлеглих перспективу досяг-

нення особистих і колективних цілей. 

Делегуючий стиль створюється тоді, коли керівник надає підлеглим широку ініціативу 

і самостійність у роботі, він делегує багато своїх повноважень підлеглим, але остаточне 

рішення основних питань вважає своїм одноосібним правом і обов’язком. 

На практиці рідко у чистому вигляді буває той чи інший стиль керівництва, а більше 

всього використовується комбінація стилів, створена даним керівником, який прагне 

використати позитивні риси того чи іншого стилю і, головне, послабити, нейтралізувати 

його негативні сторони, але у кожному випадку залишається якийсь 

домінуючий стиль. 

У сучасній практиці переходу до ринкової економіки в закладах домінують демокра-

тичний (колегіальний) та авторитарний (одноосібний) стилі керівництва. У діях 

керівників у неоднаковій мірі є компоненти різних стилів і це обумовлено наявністю у 

кожному стилі характерних рис, дольові функції яких змінюються в залежності від си-

туації. 

Вибір стилю керівника залежить не тільки від нього самого, а здебільшого від підготов-

леності, рівня професійності та поведінки підлеглих. 

На формування стилю керівництва впливає рівень ієрархії структури управління і місця 

у ній керівника, розмір і форма власності підприємства, вид діяльності та конкретні си-

туації виробничого характеру установи, а тому один і той же керівник може бути авто-

кратом в одних ситуаціях і демократом в інших. Коли колектив слабко організований, 

мало ініціативних працівників, проявляє недисциплінованість, міжособистісні та між 

групові відносини не налагоджені, то в таких обставинах демократичний стиль не дасть 

бажаних результатів, в такому колективі більш підходить автократичний стиль з його 

жорсткою вимогливістю. 

Крім того, автократичний стиль дає позитивний результат керівництва в екстремальних 

ситуаціях, коли за відсутністю часу немає можливості порадитися з колективом керів-

ник бере на себе всю відповідальність за вихід із ситуації і вимагає безперечного вико-

нання своїх рішень. 

Розглянемо чинники, що впливають на формування стилю керівництва: 

Посилення конкуренції, розширення ринків збуту продукції, зростання міжнародних 

контактів сприяли тому, що у 70‐ті роки минулого століття у світі розпочалося фор-

мування нових – новаторських стилів керівництва: «прихований» стиль керівництва, 

«відкритий» стиль керівництва, стиль 

 

Чинники, що формують вибір стилів керівництва 

1. Індивідуально‐психологічні 

риси керівників 

– характер 

– тип темпераменту 

– акцентуація характеру 

– розум, інтелект 

– спрямованість керівника 

– інтереси, переконання 

– стресостойкість 

– порядність 

– здібності 



– комунікабельність 

– вольові якості 

– життєві позиції і цінності 

– харизма. тощо 

1. Чинники внутрішнього середовища. 

1.1 Система менеджменту: 

– умови праці керівників; 

– кількість і вид винагород; 

– корпоративна культура; 

– місце, яке займає керівник в ієрархії управління; 

– специфіка сфери певної діяльності. 

1.2. Характеристика керованого колективу: 

– стадії розвитку колективу; 

– соціально‐психологічні особливості підлеглих; 

– індивідуально‐психологічні характеристики підлеглих 

2. Ділові якості керівників 
– організаційні здібності; 

– освіта; 

– компетентність; 

– загальний та управлінський досвід; 

– авторитет; 

– міра відповідності особистих рис менеджера характеру об’єкта управління; 

– гнучкість; 

– інтегральність; 

– управлінська культура; 

– вміння формувати колектив  

2. Чинники зовнішнього середовища: 
– стан економіки; 

– середовище функціонування  організації; 

– стислі терміни виконання робіт; 

– дефіцит ресурсів; 

– конкуренти  «керівництво завданнями», стиль «золотої середини», корпоративний 

стиль, уважний стиль, авторитарний стиль, трансформаційний стиль. 

Слід зазначити, що стиль керівництва має як об’єктивну, так і суб’єктивну основу. Він 

залежить від моральних норм, соціально‐економічних та політичних чинників, сформо-

ваної системи відносин, від особистісних рис керівника. З огляду на співвідношення 

суб’єктивного і об’єктивного в процесі управління, сформувалися такі підходи до 

аналізу стилів керівництва: 

1. Орієнтація на структуру особистісно‐ділових якостей керівника: базується на тому, 

що кожен керівник є індивідуальністю, неповторно поєднує в собі структурні компо-

ненти особистісно‐ділових якостей, залежно від поєднання компонентів окреслюються 

такі структури: 

– «керівник – політичний лідер», «спеціаліст», «організатор», «наставник», «товариш», 

які гармонійно поєднуються в ідеальній схемі управління; 

– поєднання в процесі управління авторитарного і ліберального стилів керівництва – 

вважається, що для досягнення управлінського ефекту керівник повинен застосовувати 

адекватний ситуації стиль. 



2. Орієнтація на об’єктивні чинники в управлінні: на цій підставі розрізняються діловий, 

компанійський та кабінетний стилі. 

Діловий стиль керівництва характеризують такі ознаки: 

– чіткість і якість у постановці цілей і окресленні завдань; 

– конкретний розподіл прав і обов’язків працівників, оптимальний розподіл сил і часу 

на організацію діяльності; 

– оперативність у роботі, різноманітність методів управління; 

– знання потенційних психофізіологічних та професійно‐моральних можливостей 

підлеглих; 

– чітка спланованість часу діяльності, що запобігає простоям, авралам, хаотичності 

керівництва; 

– налагодження ефективного контролю і зворотного зв’язку; 

– налагодження системи поінформованості працівників про результати виконання зав-

дань; 

– творче мислення керівника як системна ознака успішності керівництва. 

Компанійському стилю властиве прагнення до встановлення дружніх стосунків, а 

кабінетному – зосередженість уваги на виконанні постанов, резолюцій, наказів тощо. 

Тип керівника – особистість, яка в узагальненій формі втілює певні характерологічні 

властивості. 

Поняття «тип» (грецьк. typos – відбиток, форма) висвітлює характерні властивості осо-

бистості, представника певної категорії людей. 

Характерологічними властивостями особистості керівника є суспільна скерованість 

особистості, потаємне «Я» і стереотипи поведінки, які сукупно становлять цілісні по-

няття «тип керівника». 

На формування типу керівника впливають: політична система суспільства; виробничі 

відносини, які залежать від способу господарювання; загальнолюдські цінності; цін-

ності суспільства, які становлять мораль (релігія, традиції, «неписані закони»); психо-

фізіологічна природа людини, зумовлена способом існування індивіда як частки при-

родної системи (потреби); національний менталітет. 

Тип поведінки керівника є суттєвим чинником впливу управлінського стилю на якість і 

ефективність роботи закладу і в управлінській культурі характеризується наявністю чо-

тирьох типів: 

«Майстри». Дотримуються традиційної системи цінностей, яка охоплює виробничу 

етику і ставлення до співробітників, що залежить від того, на скільки творчо вони вико-

нують свої обов’язки. Такі керівники захоплені предметом своїх творчих пошуків 

настільки, що це заважає їм керувати складними і мінливими організаційними систе-

мами. 

«Борці з джунглями». Пристрасно прагнуть до влади; їх інтелектуально‐психічний по-

тенціал скерований на забезпечення власної вигоди і добробуту; колег по роботі сприй-

мають як конкурентів або ворогів, а підлеглих – як засіб боротьби за владу. Серед них 

виокремлюється два підтипи: «леви» (переможці, які досягли успіху і будують свою ім-

перію) і «лисиці» (влаштувавши свої інтереси, продовжують спритно і з вигодою про-

суватися далі, але їх плани часто розвалюються, наштовхнувшись на протистояння тих, 

кого вони використали). 

«Люди компанії». Ідентифікують себе з організацією до якої належать, але усвідомивши 

свою психологічну слабкість, прагнуть підпорядкувати себе іншим, дбаючи більше про 



безпеку, ніж про успіхи. Найбільш творчі з них створюють у закладі доброзичливу ат-

мосферу, проте в умовах жорсткої конкуренції неспроможні успішно налагоджувати 

справи. 

 «Гравці».Розглядають ділове життя та свою роботу як своєрідну гру, люблять ризику-

вати, але обґрунтовано, схильні до нововведень; прагнуть не створення власної імперії, 

а задоволення від перемоги. 

Серед сучасних керівників найширше представлений останній тип. 

Керівникам, які посідають найвищі пости, найчастіше притаманні риси «гравців» та 

«людей компанії».Проаналізувавши концепції стилів керівництва можна стверджувати, 

що кожен сучасний керівник повинен бути психологом, адже правильно вибраний стиль 

керівництва підвищує якість і результативність роботи, впливає на результати діяль-

ності колективу. Поведінка керівника, його вміння управляти підлеглими створює здо-

ровий клімат в колективі, сприяє розвитку творчої ініціативи працівників, що на кінце-

вому етапі дає відмінний результат. 

 

2. Демократизація управління освітніми системами 

Демократизація – одна із провідних ідей державотворення сучасної суверенної України. 

Вона узаконена у відповідних державних документах і втілюється у всіх сферах нашого 

суспільства. На демократичних засадах розвивається політична, економічна та 

соціальна системи країни, утверджується свобода і незалежність її громадян. 

Система освіти – одна з найважливіших галузей економіки країни, Ьяка від гранично 

уніфікованої, жорстко централізованої переходить до альтернативних варіантів її пере-

будови, модернізації змісту та структури управління. 

Демократизація освіти, науки, виховання – явище історичне. Вона передбачає забезпе-

чення умов розвитку та саморозвитку особистості: адекватне сприйняття дійсності, 

вільне від впливу стереотипів, ділова спрямованість, динамічність та мобільність мис-

лення, здатність до самопізнання та самоудосконалення, стійкі моральні норми, творчий 

стиль діяльності. 

Однією з основних тенденцій розвитку сучасного суспільства є його гуманізація. Голов-

ним критерієм прогресу людства є рівень гуманізації суспільства, тобто становище в 

ньому особистості: рівень задоволення її матеріальних і духовних потреб; стан її психіч-

ного і соціального здоров’я. 

Зміни що відбуваються в суспільному розвитку, зумовили появу феномену особистісно 

зорієнтованої освіти. формування його принципів: визнання особистості учня, педагога, 

керівника суб’єктом відносин; визнання людини метою а не засобом освітньої діяль-

ності. 

Необхідність у демократизації виникає. якщо керівник постійно виявляє авторитарність 

використовує тиск, примус критику, кулуарно приймає рішення, співробітники не ви-

являють самостійності, їхня думка при прийнятті рішень не враховується, у змісті їхньої 

діяльності переважають виконавчі функції, вони почуваються незахищеними, в колек-

тиві не створено умов для свободи вибору, характерною особливістю є сувора регла-

ментація всіх сторін життя навчального закладу, обмеження прав педагогів і колективу, 

жорстка централізація управління. 

Особистісною основою демократизації управління навчальним закладом є перехід 

керівника на демократичний стиль керівництва, який будується на особистому й діло-

вому авторитеті. Такий стиль передбачає використання своєї влади без апеляції до неї. 

При розробці рішень керівник спирається на активну участь ініціативних груп, однак 



право остаточного вибору залишає за собою. Він керується принципом свободи думок 

«знизу догори» і «згори до низу», робить зусилля для розвитку ділової ініціативи підлег-

лих, виявляє при спілкуванні з підлеглими контактність, тактовність, терплячість, оп-

тимізм. 

Демократичний стиль управління характеризується сприйняттям людини і повагою до 

неї у всій її цілісності, проявом високих етичних норм поведінки, створенням умов для 

особистісного розвитку співробітників. 

Вимоги ставлять у формі порад, консультацій. Головний спосіб впливу на людину – 

заохочення за прояв ініціативи. Керівник – демократ підтримує зі співробітниками й 

учнями довірчі стосунки, поводиться відверто й просто, в контролюючій діяльності не 

виявляє упередженості. 

Реалізація демократичного стилю можлива за високого рівня інтелектуальних, організа-

торських, комунікативних здібностей керівника. 

Такий стиль керівництва найбільш ефективний, адже він забезпечує більшу ймовірність 

правильних рішень, активність співробітників, їх задоволеність своєю роботою, спри-

ятливий психологічний клімат, згуртованість колективу, високі результати навчально‐
виховного процесу. 

Керівник – прибічник демократичного стилю управління розуміє значення колегіальних 

органів і активно допомагає в їх становленні, зміцнює їх авторитет, він терплячий до 

критики, вміло веде діалог, створює умови для розвитку творчого потенціалу 

працівників, не протиставляє себе колективу, гласність – дисципліні, демократію – по-

рядку. 

Демократизація управління навчальним закладом передбачає делегування повноважень 

керівників окремим співробітникам і колегіальним органам, що дає можливість задіяти 

механізм самоорганізації. Делегування повноважень здійснюється при вирішенні пи-

тань планування роботи, заохоченні співробітників, розподілі навантаження викла-

дачів, підготовці питань для обговорення на засіданнях управлінських органів, прове-

денні атестації співробітників, організації контролю за діяльністю членів колективу, 

розподілі громадських доручень. Значно рідше делегування повноважень використову-

ють при розподілі позабюджетних коштів, коли рекомендують співробітників на більш 

високу посаду. 

Одним із напрямків демократизації управління є розвиток колегіальних основ діяль-

ності керівника, відмова від кулуарності прийняття управлінських рішень. Чим ширше 

коло людей зачіпає те чи інше рішення, тим більша необхідність розширення кола учас-

ників підготовки цього рішення. 

Найяскравішим прикладом колегіальності в управлінській діяльності є процедура пла-

нування роботи навчального закладу, яка склалася на практиці. В цьому процесі зазви-

чай бере участь значна або більша частина педагогічного колективу. Протилежним при-

кладом можна назвати традицію проведення нарад, яка склалася на практиці. По суті 

саме нарада – найбільш яскравий приклад реалізації принципу колегіальності управ-

ління, але в реальному житті нарадою зазвичай називають те, що таким вважати не 

можна. Нарада як форма роботи передбачає колективне обговорення тієї чи іншої про-

блеми і колективне прийняття рішення. зазвичай трапляється, що на «нараді» керівник 

ознайомлює підлеглих з особисто прийнятим рішенням. 

Рівень колегіальності управління певною мірою можна з’ясувати, підрахувавши частку 

учасників у прийнятті рішення щодо загальної кількості співробітників, котрих сто-



сується таке рішення. Та при цьому необхідно враховувати, що процедури колегіаль-

ного прийняття рішень не завжди доцільні. Це стосується поточних, оперативних, ор-

ганізаційних рішень, розрахованих на нетривалий термін, а також гострих кризових си-

туацій, що потребують швидкого розв’язання . 

З колегіальністю тісно пов’язана гласність рішень, які приймаються. Вона особливо 

необхідна у великих за численністю співробітників навчальних закладів, де практично 

неможливо залучити всіх співробітників для прийняття рішення. В такій ситуації глас-

ність полягає в повідомленні всім зацікавленим про майбутнє обговорення того чи ін-

шого питання. У створенні умов для участі в його обговоренні бажаючих і для вільного 

ознайомлення всіх співробітників із прийнятим рішенням. 

Оскільки одним із основних напрямів демократизації управління є делегування повно-

важень, що веде до виконання функцій, які не входять до посадових обов’язків 

співробітників, актуальною стає проблема особистої відповідальності працівників. 

Умовою її формування й розвитку є моральна готовність працівника до виконання но-

вих функцій, ставлення до них як до основних, важливих, а не периферійних. Така особ-

ливість зумовлює важливість вирішення керівником завдання мотивації співробітників 

на виконання управлінських функцій. І тут необхідний не стільки контроль, скільки 

формування традицій, громадської думки, що стимулюють активну участь в управлін-

ській діяльності. 

Мотивацію співробітників можна розглядати не лише як засіб активізації участі в управ-

лінні, а й як один з основних напрямів демократизації управління навчальним закладом. 

Недостатньо мотивовані співробітники зазвичай неефективно виконують свої функції, 

і виникає велика ймовірність використання авторитарних методів їх активації. 

Для стимулювання й активізації участі членів колективу в управлінській діяльності 

керівник може використовувати: 

– формування почуття відповідальності у співробітників; 

– роз’яснення необхідності й значення майбутньої діяльності; 

– опору на позитивні якості, достоїнства співробітників; 

– поєднання контролю й самоконтролю в управлінні; 

– вимоги, заохочення, громадська думка; 

– розподіл управлінських функцій з урахуванням індивідуальних особливостей 

співробітників; 

– облік і аналіз результатів управлінської діяльності; 

– організацію методичної роботи з питань управлінської діяльності; 

– створення ситуації успіху в управлінській діяльності; 

– залучення співробітників до прийняття управлінських рішень. 

Демократичний характер повинні мати всі основні управлінські процедури, що перед-

бачає широку участь членів колективу в аналізі мікро‐ і макросередовища навчального 

закладу, у визначенні основних напрямів діяльності й розвитку навчального закладу, 

мотивації й підготовці членів колективу до реалізації планів роботи, в контролі резуль-

татів діяльності колективу. 

Ключову роль у процесі демократизації управління відіграєдемократизація контролю 

вчителів загальноосвітніх шкіл, в яких тривалий час зберігаються традиції недемокра-

тичного авторитарного контролю. 

Невипадково навіть у сучасній управлінській літературі йдеться про підвищену триво-

жність, нервозність більшості вчителів, пов’язану з очікуванням перевірок, демократи-

зація контролю викладачів передбачає: 



– відмову від контролю процесу діяльності вчителів, реалізацію його права на вибір 

форм і методів своєї діяльності; 

– розробку й використання чітких критеріїв оцінки результатів діяльності вчителів; 

– об’єктивну оцінку результатів діяльності вчителів; 

– створення умов для самоконтролю педагогічної діяльності; 

– делегування функцій контролю членам колективу; 

– урахування в процесі контролю вчителів думки учнів, інших вчителів; 

– зведення кількості перевірок до мінімуму, який дає змогу отримати інформацію про 

результати діяльності вчителів. 

Деякі керівники навчальних закладів вважають, що в згуртованих, дієздатних колекти-

вах контроль за діяльністю вчителів не потрібен. Однак у таких колективах не потрібні 

традиційні форми контролю, але інформація про результативність роботи вчителів 

необхідна лише для його оцінки. Така інформація – фактор захисту прав учнівської мо-

лоді на якісну освіту. 

Ефективність управління залежить від вирішення проблеми співвідношення цен-

тралізації, авторитарності й децентралізації, демократизації. Пріоритет централізації і 

авторитарність, породжена нею, призводять до неврахування особливостей, інтересів 

окремих людей, зниження їх активності, звуження можливостей самореалізації. Пріори-

тет децентралізації і демократизації може призвести до послаблення цілеспрямованості, 

системних зв’язків. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Дайте визначення стилів керівництва. 

2. Охарактеризуйте типологію стилів керівництва. 

3. Від яких чинників може залежати вибір певного стилю управлінської діяльності? 

4. Авторитарне управління: його форми, види, системи. 

5. Демократичне управління: його форми, види, системи. 

6. Ліберальне управління: його форми, види, системи. 

7. В чому полягають демократичні засади управління загальноосвітнім навчальним за-

кладом? 

8. Охарактеризуйте умови, що сприяють розвитку та саморозвитку особистості. 

9. В чому полягає головна мета демократизації освіти в Україні? 

10. Які стимули може застосовувати керівник для активізації членів колективу до участі 

в управлінській діяльності? 

11. Дайте характеристику діловому стилю керівництва. 

12. В чому полягає компанійський стиль управління? 

13. Кабінетний стиль управління: його переваги і недоліки. 

14. Назвіть чинники, що формують відповідний стиль керівництва. 

15. Дайте визначення стилів керівництва за гендерною ознакою. 

  



ЛЕКЦІЯ 8 
Тема. Особистісні якості керівника закладу освіти та їх розвиток. 

 

Чи існує процвітаюча особистість – яке виграшне сполучення рис характеру, що 

незмінно приведе до успіху? Яка конкретно таємнича формула успіху і чи доступна 

вона кожному із нас? 

На ці питання людство завжди шукало відповіді і знаходило в різних інтерпретаціях. 

Наведемо, на нашу думку, найважливіші: 

Здоровий глузд. Це найбільш поширена якість, дуже важливий фактор успіху керівника 

– це здатність виносити оптимальні й конкретні судження з приводу повсякденних 

справ; це здатність відкинути всі сторонні думки і вирішувати конкретне завдання. Здо-

ровий глузд можна розвивати – учитися на досвіді інших людей, а також на власних 

помилках. 

Знання своєї справи. Ніщо так не допомагає успіху як глибоке знання того, чим зай-

маєшся. Це знижує ступінь ризику й діє як страховий поліс твоїх здібностей. Професійні 

знання – це процес навчання після досягнення найбільших висот. Щоб досягти успіху, 

треба цього захотіти, а досягнувши, намагатися втриматися на завойованих позиціях. 

Упевненість у власних силах. Люди, які досягли найбільшого успіху, розраховують 

на власні резерви і здібності. Ця впевненість означає наявність здатності і бажання до 

сміливих дій, силу волі і можливість ставити перед собою чіткі цілі. 

Високий загальний рівень розвитку є необхідною умовою видатних досягнень. У 

цьому зв’язку важливою умовою є здатність швидко осягати складні концепції і підда-

вати їх швидкому і чіткому аналізу. Високий загальний рівень розвитку передбачає: ба-

гатий словниковий запас, значні навички читання і письма та потребу у самовдоскона-

ленні. 

Здатність доводити справу до кінця. Для досягнення цієї мети необхідні: організа-

торський талант, гарні робочі навички і ретельність у виконанні справ, здатність ке-

рувати, творчий потенціал, взаємовідносини з колегами, і, обов’язково, удача. 

Кожен керівник у своєму житті, рухаючись до вершини досконалості, обирає два 

шляхи: один широкий, протоптаний тисячами ніг, інший – це шлях крізь терни до зірок 

– зірок всередині самого себе, це процес поступового розвитку та становлення особи-

стості успішного керівника. 

Свідомо чи несвідомо, але кожен із нас вирішує, яку частину себе ми готові віддати 

роботі. Пропонуємо низку якостей, які нададуть можливість звіряти Вашу реальну по-

ведінку й ідеальну поведінку лідера, допомагаючи тим самим ліквідувати розходження 

між ними. 

Особливості мислення 

1. Здатність до екстраполяції. Сильні лідери не мають потреби в достатку даних. Ма-

ючи глибокі і широкі знання, вони інтуїтивно розуміють як далеко можуть зайти у своїй 

екстраполяції ситуації. 

2. Здатність до розробки кількох проблем одночасно. Занадто високий показник за-

взятості за психологічним тестом Едвардса для успішно діючих керівників не бажаний. 

Потрібна гнучкість, що складає найважливіший аспект поведінки лідера. 

3. Стійкість у ситуації невизначеності. Це одна із головних якостей лідера: йому не 

страшна невідомість або відсутність зворотного зв’язку. Білі плями не заважають його 

діяльності. Він справляється зі своєю справою, розв’язуючи проблеми, непосильні для 

інших, нездатних до дій в умовах невизначеності. 



4. Розуміння. Успішно діючі керівники вищого рівня мають високу сприйнятливість, 

відрізняються розвинутою інтуїцією; вони схоплюють суть справи інтуїтивно і швидко, 

виявляючи дивну здатність відрізняти істотні сторони ситуації від несуттєвих. 

Уміння справлятися з агресією 

5. Здатність брати управління на себе. Лідер легко звикає до ролі керівника з моменту 

свого призначення, не вибачаючись за неї й не звертаючи уваги на претензії тих, хто 

вважав себе кандидатом на цей пост. Він не дозволяє чиїмось розчаруванню, заздрості 

й ревнощам заважати виконанню своїх обов’язків. 

6. Наполегливість. Успішно діючі керівники завзято виконують задумане, навіть якщо 

їхня точка зору виявляється не популярною. Їм властиве інтуїтивне розуміння, за які 

ідеї варто триматися, при цьому вони активно цікавляться всіма доступними даними. Їх 

не лякає незгода з ними інших. 

7. Здатність до співробітництва. Успішно виконуючи свої функції, лідери вміють при-

душувати свою ворожість і діяти ефективно, незважаючи на неї. Їм вдається нівелювати 

свої неприязні почуття. Такому керівнику властиве вміння розмовляти з людьми, такт, 

можливість спілкування на будь‐якому рівні. Завдяки здатності до міжособистісних 

контактів він домагається ґрунтовної підтримки в закладі для себе і своїх ідей. Лідер 

уміє стримувати свою ворожість і агресивність. 

8. Ініціативність. Успішно діючий лідер активний. Він веде в атаку. Йому зрозумілі 

можливості, що вислизають від уваги інших. Він знає, коли почати – це частина його 

інтуїтивного знання. Коли інші коливаються, він діє. Ініціативність такого керівника 

включає одну з основних якостей, що ведуть до успіху – здатність ризикувати. 

9. Енергійність. Керівнику важко домогтися успіху, не володіючи витривалістю, без 

фізичних і інтелектуальних можливостей. Запас фізичних і інтелектуальних сил попов-

нюється за рахунок величезної енергії успішно діючого лідера. Такий керівник продов-

жує справу, коли інші вже падають від утоми. 

Управління емоціями 

10. Здатність робити ставку на інших. Успішно діючий керівник охоче передає 

знання, дає поради, допомагає росту інших, не жаліючи на це часу. Він завжди готовий 

допомогти професійному росту й розвитку, просуванню інших службовими сходами. 

11. Сензитивність. Керівники вищого рівня сприйнятливі до почуттів інших. Їм вла-

стива емпатія (співпереживання). Вони здатні поставити себе на місце іншого й випро-

бувати його почуття. Успішні лідери володіють свого роду особистим радаром, що дає 

їм можливість відчувати, що почувають і навіть думають інші колеги. 

Лідерство в конкретних галузях 

12. Ідентифікація себе зі справою. Найбільш успішно діючі керівники здатні перено-

сити невдачі без почуття поразки або приниження. Їх цікавить сам процес досягнення 

результату; вони не прагнуть бути всемогутніми і всевідаючими, не намагаються бути 

всюди одночасно, робити всю роботу за інших, не намагаються здаватися такими, хто 

уміє все. Лідери високого рівня вміють доручати роботу іншим. Вони знають собі ціну 

і задоволені нею, вони абсолютно впевнені в собі. Все це дає лідерові сили протистояти 

небажаному розвитку подій. 

13. Здатність до співчуття. Успішно діючі керівники проявляють співчуття до інших, 

не очікуючи, що їх за це будуть любити. Вони здатні неупереджено й точно оцінити 

своїх підлеглих, прекрасно розуміючи, що неможливо догодити всім. Вони вміють спів-

чувати людині, не дозволяючи при цьому зробити себе безпомічним і невимогливим. 

Такий лідер прекрасно розуміє, що прагнення будь‐що подобатися підлеглим зробить 



його нездатним керувати ними. Завдяки сильному почуттю ідентифікації він здатний 

приймати непопулярні рішення. 

14. Зацікавленість у розвитку закладу, а не у власній кар’єрі. Справжній лідер завжди 

зацікавлений у тому, що він залишить після себе. Його найбільше прагнення – не до 

особистої влади; йому не потрібно, щоб весь колектив підганявся під його смаки. Ідучи, 

він хоче залишити результат своєї роботи, а не забрати все із собою. 

15. Незалежність. Керівники, які домагаються успіху, усвідомлюють межі своїх мож-

ливостей, співпрацюють з іншими, прислухаються до них, але коли справа доходить до 

ухвалення остаточного рішення, вони проявляють незалежність. Прийнявши рішення 

на основі всіх наявних у їхньому розпорядженні фактів, вони дотримуються його. Та-

кого лідера неможна примусити приєднатися до рішення, з яким він незгодний: він 

скоріше подасть у відставку, ніж робитиме те, що йде в розріз з його поглядами й пере-

конаннями. 

Особистісний ідеал 

16. Гнучкість. Керівник не має необхідності зосереджуватися в кожен момент на єдиній 

проблемі: він повинен розв’язувати одночасно кілька завдань і, коли це необхідно, пе-

ремикатися з одного напряму діяльності на інший. Лідер повинен бути відкритим для 

сприйняття нових ідей, нових способів мислення, нових процесів. Прагнучи до успіху, 

керівник розвиває в собі гнучкість, розуміючи, що дуже легко виявитися обмеженим 

своїми перевагами і захопленнями. 

17. Стійкість до стресу. Лідер уміє піклуватися про своє здоров’я, як тілесне, так і 

психічне, і справляється зі стресами. Він розуміє, що для цього треба вести збалансова-

ний спосіб життя, і управляє своїм життям і своїм часом. Успішно діючий керівник не 

дозволяє обставинам і часу управляти собою. Він добре почуває себе при такому спо-

собі життя й із задоволенням смакує все, що чекає на нього щодня. Почуваючи дію 

стресу, він знає, що зробити, щоб уникнути негативного впливу на стан здоров’я. 

18. Наявність мети. Лідер має тверді переконання і чітку мету. Мета є в його житті, є 

в його роботі. Прокидаючись, він не просто чекає, що принесе йому новий день. На-

явність мети припускає планування, і щодня наближає лідера до досягнення поставле-

ної мети. Метою є здійснення мрії: мрії про те, яким стане його навчальний заклад, чим 

стане все його життя. Лідер любить і вміє говорити про свою мрію, яка повинна розви-

ватися і втілюватися в життя. 

Лідерство в конкретних областях 
19. Керівництво співавторством. Керівник використовує свою владу й вплив на благо 

суспільства. Він відповідально ставиться до своїх обов’язків. Лідер віддає свій час, сили 

й енергію покращенню життя людей і розвитку суспільства, використовуючи для цього 

всі наявні в його розпорядженні ресурси. 

20. Почуття гумору. Найбільшого успіху домагаються керівники, які мають почуття 

гумору. Вони здатні бачити позитивну сторону там, де інші бачать тільки трагедію. 

Вони не дозволяють невдачам гнітити себе, здатні знайти в ситуації щось забавне. Вони 

легко знаходять різноманітні можливості. Зробивши помилку, визнають її й готові по-

сміятися над нею, а не звалюють провину на інших. 

21. Цілісність особистісного ідеалу. Лідер добре уявляє собі, який він, до чого прагне, 

як живе. Він послідовний і постійно вживає зусиль для того, щоб його слово не розхо-

дилося зі справою, щоб відповідати своєму особистісному ідеалу. Наслідком збігу цього 

ідеалу і фактичної поведінки є те, що лідер живе в миру із самим собою, з ним легко 

спілкуватися, оточуючі почувають себе з ним невимушено, незалежно від їхньої посади 



та суспільного становища. Люди не відчувають страху й охоче довіряють йому свої при-

крості і турботи, тільки особистісна цілісність лідера робить це можливим.  

Якщо претендент на заміщення вакантної посади керівника загальноосвітнього нав-

чального закладу володіє лідерськими характеристиками, опановує критерії успішності 

керівника закладу такі як 

лідерство: рішучість, відповідальність, харизма, уміння вести за собою, креативність; 

міжнародна спроможність: робота в інших країнах, авторитет у міжнародних парт-

нерів; особиста стійкість: здатність долати кризи; 

наявність команди: якісний і кількісний ріст команди однодумців; 

володіння основними функціями менеджменту: знання та уміле застосування на прак-

тиці основних функцій менеджменту;  

репутація: авторитет серед колег як людини і керівника;  

успішність керованого закладу освіти: популярність закладу серед учнів, батьків, ко-

лег, та дотримується класичних функцій менеджера і зобов’язаний: досконало знати; 

контролювати і управляти; знати та уміти організовувати; розвивати; впроваджувати 

нові ідеї та технології; впроваджувати інновації; керувати; забезпечувати; займатися 

зв’язками з громадськістю й рекламою. 

Якщо керівник далекоглядний, уміє стратегічно мислити; швидко і ефективно виправ-

ляти помилки; уміє приймати ризиковані рішення й управляти змінами; впроваджує 

міжнародний досвід; має високий інтелектуальний рівень та уміє працювати в команді; 

фізично загартований і має розумове здоров’я та почуття гумору – він потрібен сучасній 

школі! 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників співпадають з 

вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання. Специфіка викладання 

дисципліни для студентів-заочників полягає в більш методичній спрямованості ауди-

торних занять. Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та під- готовці до складання іспиту. Викладач пояснює 

студентам-заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню кон-

трольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою літературою.  

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає 

термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни.  

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, їх по-

глиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій.  

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має велике 

значення: 

 - по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з методичною 

літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної 

проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та узагальнювати конкретний ма-

теріал та робити правильні висновки;  

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно викладати свої 

думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо застосовувати надбанні знання 

та пов’язувати їх з практикою; 

 - по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики викладання 

хорових дисциплін.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення 

пред'являються наступні вимоги:  

1. Наявність титульного листа (Рис. 1).  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.  

3. Список літератури, складений за алфавітом.  

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу кон-

трольної роботи.  



Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-

4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи 

повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з дру-

гого листа, на якому знаходиться зміст роботи. Приблизний обсяг контрольної роботи 

– 8-10 стандартних сторінок.  

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на комп'ю-

тері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без перекреслень, уставок, 

довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються. Кон-

трольна робота може бути виконана і у зошиті об’ємом 18 сторінок. 
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нав-

чального предмета  

Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення студентами 

навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти фор-

муванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої 

людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й ре-

гулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача. Завданнями СРС мо-

жуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набу-

тих знань, їхнє застосування за вирішення практичних завдань та виконання творчих 

робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота дає мож-

ливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки товаришів чи 

викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. Ор-

ганізація самостійної роботи студентів з навчального предмета має здійснюватися з до-

триманням низки вимог, зокрема таких: - обґрунтування необхідності завдань у цілому 

й конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних 

мотивів діяльності студентів.; - відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі сту-

денти повинні знати зміст завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в 

одній та в різних групах, проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, 

відповідність поставлених оцінок (адекватність оцінювання); - надання детальних ме-

тодичних рекомендацій щодо виконання роботи (у якій послідовності працювати, з чого 

починати, як перевірити свої знання). За окремими завданнями студенти мають отри-

мати пам’ятки;- надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які 

відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконан-

ням стандартних завдань. Здійснення індивідуального підходу за виконання само-

стійної роботи. Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти 

або окремі з них (які творчо обдаровані, вимогливі, мають великий досвід практичної 

діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація самостійної роботи 

сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які допо-

магають професійному розвитку. Нормування завдань для самостійної роботи, яке ба-

зується на визначенні витрат часу та трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує 

оптимальний порядок навчально-пізнавальної діяльності студентів – від простих до 

складних форм роботи. Можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і 



їхньої якості, що потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та ро-

зроблення комплексу професійноорієнтованих завдань. Для цього ми пропонуємо такі 

типи завдань, які передбачають отримання матеріалізованого результату (продукту). 

Під час їхнього виконання формуються також особистісні риси студента. Підтримання 

постійного зворотного зв’язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, 

що є фактором ефективності навчального середовища. Отже, самостійна робота сту-

дентів потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування (обсяг за-

вдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передба-

чуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підви-

щенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому залежить від бажа-

ння, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від наявності позитив-

них мотивів. Велике значення під час самостійноїроботи студента мають його спрямо-

ваність, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який будуть 

нашаровуватися нові знання. Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення нав-

чального предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних 

рівнів складності. У цілому, завдання для самостійної роботи студентів мають 

відповідати таким вимогам (за В. А. Козаковим): 1. Професійна результативність — 

формулювання завдання, яке має гарантувати формування хоча б одного професійного 

вміння в термінах та поняттях майбутньої спеціальності студента. 2. Продуктивність — 

передбачає отримання квазіпрофесійного продукту навчальної самостійної праці сту-

дента після завершення всіх дій з вирішення цього завдання. 3. Конструктивність — 

наявність визначеної структури завдання- задачі (мета, вихідні дані, умови, що їх зв’язу-

ють). 4. Когнітивність — перевага розумових дій над психомоторикою в процесі 

вирішення завдання. 5. Самостійність — переважна кількість дій студента має бути са-

мостійною, що забезпечується переліком вихідних даних, умовами задачі та необ-

хідністю отримання різноманітних квазіпрофесійних продуктів. Кожен з елементів зав-

дання-задачі має спонукати студента до того, щоб він сам приймав рішення, порівнював 

умови, здійснював необхідний інформаційний пошук тощо. Розроблення завдань для 

СРС різних рівнів є основною умовою належного планування та організації само-

стійного навчання. Результати дослідження ефективності самостійної роботи студентів 

у навчальному процесі дають змогу висловити такі припущення: 1. Основним джерелом 



теоретичної інформації для студента є конспект лекцій. Це означає, що повнота й адек-

ватність сприйняття цієї інформації студентами залежать від рівня організації лекцій-

них занять та їхньогоінформаційно-методичного забезпечення. Вирішальну роль при 

цьому також відіграє вміння студента працювати на лекції та вести конспект. 2. Змен-

шується тривалість роботи студента в бібліотеці з навчальною літературою, що часто 

пояснюється збільшенням навантаження в аудиторний час, зростанням кількості зав-

дань та необхідністю одночасно вчитися і працювати. Це вимагає від викладача ро-

зробки методичних рекомендацій щодо роботи з літературою та чіткого обґрунтування 

доцільності такої роботи. 3. Зменшуються затрати часу на виконання традиційних видів 

завдань щодо опрацювання теоретичної інформації (аналізу, порівнянь, відповідей на 

запитання, пояснень тощо). У той же час збільшується питома вага затрат часу та, 

відповідно, продуктивності завдань, які забезпечують алгоритмічно- дійовий і творчий 

рівні засвоєння знань (зокрема завдань на вміння розв’язувати задачі, ситуації, випадки, 

виявляти позитивні та негативні сторони, випробувати, пропонувати, створювати нове). 

Це також свідчить про прагнення студентів до самореалізації та професійної рефлексії 

в процесі навчання, що, з іншого боку, вимагає від викладача дотримання системи вимог 

за організації самостійної роботи студентів. 4. Найбільшу увагу порівняно з іншими ви-

дами завдань у процесі виконання самостійної роботи студенти приділяють навчаль-

ному проектуванню. Над виконанням цього завдання студенти працювали близько по-

ловини часу, відведеного на самостійну роботу в цілому з предмета. На етапі проекту-

вання не лише використовується теоретична інформація, отримана студентами з літера-

тури й на лекціях, а й проводяться консультації, співбесіди з викладачами та студен-

тами, друзями і знайомими для оптимізації творчого й наукового пошуку. Розроблені 

проекти студенти не тільки представляють і захищають у своїх навчальних групах, але 

й прагнуть апробувати їх у реальних умовах практичної діяльності. Студенти викону-

ють завдання, моделюючи задачі, наводять приклади економічних ситуацій і випадків 

та розробляють алгоритм розв’язання проблеми тощо. Це такожсприяє активізації нав-

чально-пізнавальної діяльності студентів та підвищенню ефективності навчання. Наве-

дені факти свідчать про значне зростання мотивації студентів, ефективність їхньої нав-

чально-пізнавальної діяльності за застосування квазіпрофесійних та професійних зав-

дань у навчальному процесі. Це також підтверджується можливістю диверсифікації за-

стосування методу проектів у сучасних умовах професійної підготовки майбутніх 



фахівців. Ураховуючи цілі навчального предмета (теми), конкретизуйте вимоги до 

знань, умінь і навичок, які потрібно сформувати в студентів в процесі реалізації само-

стійної навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до вимог організації СРС ро-

зробіть систему завдань різних рівнів складності згідно з наперед визначеними рівнями 

засвоєння знань. Складаючи систему завдань для СРС, ураховуйте необхідність ак-

туалізації мотивів навчальної діяльності студентів та трансформації характеру цих мо-

тивів від пізнавального й наукового до професійного. Проаналізуйте можливості вико-

нання завдань в аудиторний та позааудиторний час, прогнозуючи та обґрунтовуючи 

терміни їхнього опрацювання студентами. Надайте студентам конкретні ситуації, у 

яких вимагалося вирішення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання. 

Контекстний характер такого підходу дає змогу використати морфологічний аналіз про-

блеми та знайти нетипові рішення. Запропонуйте студентам технологічний ланцюжок 

виконання необхідних завдань, що дасть змогу раціонально розподілити час, дії та 

прийоми навчання студентів. Забезпечте виконання СРС відповідним збірником інфор-

маційно- методичних матеріалів (література, методичні рекомендації, практикуми, кон-

спекти, сітковий план тощо). Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у 

них конкуренцію та спонукають виконати свою роботу краще від інших.Самостійна ро-

бота — це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального ма-

теріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти формуванню само-

стійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть 

якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою 

діяльність без допомоги й контролю викладача. Для самостійної роботи з «Видавничої 

справи» пропонуються завдання, покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати 

базові знання, отримані під час лекційних (пропонуються теми концептуального харак-

теру) та практичних занять. Для контролю знань студентів використовуються: а) усні 

відповіді на теоретичні питання; б) письмові роботи; в) вправи на виконання коректури. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до підсумкової кон-

трольної роботи. Матеріали самостійних завдань подавати на перевірку викладачу в 

окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах відповідно до характеру 

завдань). На титульній сторінці вказувати тему завдання, виконавця. Завдання, в яких 

треба навести приклади з газетних чи журнальних публікацій, виконувати таким чином: 

відксерокопійований матеріал наклеїти на аркуш формату А-4  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників співпадають з 

вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання. Специфіка викладання 

дисципліни для студентів-заочників полягає в більш методичній спрямованості ауди-

торних занять. Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та під- готовці до складання іспиту. Викладач пояснює 

студентам-заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню кон-

трольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою літературою.  

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає 

термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни.  

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, їх по-

глиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій.  

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має велике 

значення: 

 - по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з методичною 

літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної 

проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та узагальнювати конкретний ма-

теріал та робити правильні висновки;  

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно викладати свої 

думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо застосовувати надбанні 

знання та пов’язувати їх з практикою; 

 - по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики викла-

дання хорових дисциплін.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення 

пред'являються наступні вимоги:  

1. Наявність титульного листа (Рис. 1).  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.  

3. Список літератури, складений за алфавітом.  

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу кон-

трольної роботи.  



Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-

4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи 

повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з дру-

гого листа, на якому знаходиться зміст роботи. Приблизний обсяг контрольної роботи 

– 8-10 стандартних сторінок.  

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на комп'ю-

тері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без перекреслень, уставок, 

довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються. Кон-

трольна робота може бути виконана і у зошиті об’ємом 18 сторінок. 

 

 


