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ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  ВИКЛАДАЧА 

ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ  

 

І.Г. Бубенець, В.С. Артеменко, О.К. Кухарьонок, Т.В. Коновалова 
 

Розглянуто концептуальні підходи самоменеджменту, його мету, 
цінність. Визначено особливості самоменеджменту як засобу формування 
управлінської культури науково-педагогічного працівника. Запропоновано 
методологічні пропозиції для підвищення рівня управлінської культури 
викладачів університету, спрямовані на розвиток здібностей до 
самоорганізації та самоуправління інтелектуальними та моральними 
ресурсами, оволодіння відповідними навичками самоосвіти та 
самовдосконалення. 

Ключові слова: управлінська культура, викладач вищої школи, 
концептуальний  підхід, самоменеджмент. 
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ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА ПРИНЦИПАХ 

САМОМЕНЕДЖМЕНТА 

 

И.Г. Бубенец, В.С. Артеменко, О.К. Кухаренок, Т.В. Коновалова 
 
Рассмотрены концептуальные подходы самоменеджмента, его цель, 

ценность. Определены особенности самоменеджмента как средства 

формирования управленческой культуры научно-педагогического работника. 

Предложены методологические предложения по повышению уровня 

управленческой культуры преподавателей университета, направленные на 

развитие способностей к самоорганизации и самоуправлению 

интеллектуальными, моральными ресурсами, овладение соответствующими 

навыками самообразования и самосовершенствования. 

Ключевые слова: управленческая культура, преподаватель высшей 

школы, концептуальный подход, самоменеджмент. 

 

IMPROVING MANAGEMENT CULTURE OF A HIGH SCHOOL 

TEACHER ON THE PRINCIPLES OF SELF-MANAGEMENT 

 

I. Bubenets, V. Artemenko, О. Kuharonok, T. Konovalova 

 
Given the current educational changes, the teacher is not any longer 

satisfied with functionally oriented and narrowly vocational training, because 

management culture, which contains all aspects of managerial activity, should 

become an important component of his professional pedagogical training. Self-

management is a component of teacher’s management culture because the approach 

to resource managing an individual is the result of constant working on himself, 

improvement of professional, managerial, organizational knowledge and skills. 

Therefore, the research of the complexity of the problems concerning the issues of 

self-management of a high school teacher actualizes the problem of improving the 

level of managerial culture of scientific and pedagogical workers. 

The purpose of the article is to determine the characteristics of self-

management as a method of the formation of managerial culture of high school 

scientific and pedagogical worker and development of methodological proposals for 

practical stages of increasing the level of managerial culture of a University 

lecturer. 

The conducted theoretical researches allowed to identify basic concepts of 

self-management based on the definition of the idea around which a system of the 

methods of work on an individual is formed for the realization of this idea. The 

characteristic features of the conceptual approaches of self-management are 

presented. Its purpose and value are defined. 

The program of a high school teacher self-management for the improvement 

of his managerial culture should be developed with the account of the issues, which 

are to be solved in the course of his vocational activities. The article describes a 
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number of different functions of self-management, which are interdependent with 

each other and, as a rule, are carried out in the following sequence: setting goals; 

planning; making decisions in individual cases; organization and realization of 

objectives; control and self-control of conclusions; information and communication. 

Based on the conducted researches on the formation of managerial culture of 

high school scientific and pedagogical worker, methodological proposals for 

improving the level of management culture of University teachers are proposed. 

They are aimed at developing abilities to self-organization and self-government of 

intellectual and moral resources, acquisition of appropriate skills of self-education 

and self-improvement. 

It is indicated that self-management is a relevant and perspective direction 

both in theoretical and practical aspects of improving the level of managerial 

culture of high school teachers. This direction is formed on the basis of the growing 

needs of a community and aimed at the improvement of the level of the efficiency of 

a person’s activity by achieving his personal and professional goals. 

Keywords: management culture, high school teacher, conceptual approach, 

self-management. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із 

ключових завдань реформування системи вищої освіти є підвищення 

управлінської культури науково-педагогічних та керівних кадрів 

системи освіти, яке спрямовано на розвиток особистості відповідно до 

вимог, що висуваються до професійного рівня сучасних викладачів 

вищих навчальних закладів [1]. Забезпечити відповідність викладачів 

цим вимогам неможливо без особистісного зростання, без підвищення 

рівня ефективності їхнього самоуправління. У зв’язку з цим особливої 

значущості набуває потреба особистісного розвитку сучасного 

викладача як менеджера  освітньо-виховного процесу. 

Із огляду на сучасні освітні зміни викладач вже не 

задовольняється функціонально орієнтованою і вузько професійною 

підготовкою, бо важливим компонентом його професійної 

педагогічної підготовки має стати управлінська культура, яка містить у 

собі всі аспекти управлінської діяльності.  
Самоменеджмент є складовою управлінської культури 

викладача, оскільки в результаті постійної роботи над собою, 

вдосконалення професійних, управлінських, організаційних знань і 

вмінь виробляється підхід до управління ресурсами особистості. Тому 

дослідження комплексу завдань із питань самоменеджменту викладача 

вищої школи актуалізує проблему підвищення рівня управлінської 

культури науково-педагогічного працівника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У останні роки 

підвищується зацікавленість науковців проблемою формування 

управлінської культури науково-педагогічних та керівних кадрів 
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системи освіти, що спрямована на розвиток здібностей до 

самоорганізації та самоуправління інтелектуальними та моральними 

ресурсами, оволодіння відповідними навичками самоосвіти та 

самовдосконалення. Окреслену проблему висвітлено в наукових 

працях таких вчених, як А.В. Губа [2], Н. Нижник, Л. Пашко [3],  

Н.В. Тамарская [4], З.Н. Курлянд [5], Л. Калініна, Л. Карамушка, 

Т. Сорочан, Р. Шиян [6], Г. Єльникова [7], В.С. Мазур [8] та ін. Проте, 

незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 

управлінській культурі викладача, немає серед вченого загалу 

пропозицій до вдосконалення цілісної системи індивідуальної праці 

викладача як менеджера освіти. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей 

самоменеджменту як способу формування управлінської культури 

науково-педагогічного працівника вищої школи та розробці 

методологічних пропозицій до практичних етапів підвищення рівня 

управлінської культури викладача університету. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Викладач вищого 

навчального закладу – це особистість у професорсько-викладацькому 

колективі вищого навчального закладу, що виконує різноманітні 

завдання відповідно до своїх посадових обов’язків. Він здійснює 

процес підготовки, який являє собою високорозвинену, багатоаспектну 

систему, основними функціями, якої є виробництво, передача та 

розповсюдження знань, навичок та вмінь [2]. Ураховуючи нові вимоги 

до вищої освіти, сучасний викладач вищої школи має спрямувати свою 

діяльність на формування наукового мислення, розвиток внутрішньої 

особистої потреби в постійному саморозвитку, самоосвіті впродовж 

усього життя. Рівень управлінської культури викладача пов’язаний із 

внутрішніми процесами (саморегуляція, самовиховання, самоосвіта,  

саморозвиток, самоорганізація, самоконтроль та ін.) [2–4], тому 

вимагає від викладача спеціальної підготовки з питань 

самоменеджменту. 

Проведені теоретичні дослідження дозволили виокремити 

основні концепції самоменеджменту [5–10], що будуються на 

визначенні ідеї, навколо якої формується система методик і прийомів 

роботи над собою для реалізації цієї ідеї (табл. 1). 

Розглянуті концептуальні підходи разом із методиками їхньої 

реалізації використовуються для самооцінки й саморозвитку не тільки 

свого ділового потенціалу, але і як підсумок самореалізації в обраній 

сфері діяльності. Результат роботи над собою залежить від 

індивідуального підходу й бажання максимально використати свої 

можливості та здібності. 
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Поняття самоменеджменту в сучасній науці розглядають у 

різних контекстах. Цей напрям виник у середині 90-х років і 

відноситься до галузі управлінських знань. Самоменеджмент 

об’єктивно властивий кожному з учасників навчально-виховного 

процесу сучасного закладу. У зв’язку з цим у структурі професійної 

діяльності кожного з учасників навчально-виховного процесу вищої 

школи обов’язковою є наявність комплексу дій її суб’єкта з управління 

собою – самоменеджмент, який є самостійним, завершеним і цілісним 

блоком у системі регулювання відносин цього суб’єкта з іншими 

людьми та довкіллям [5]. Цінність самоменеджменту полягає в тому, 

що зміни, які підвищують ефективність навчально-виховного процесу 

шляхом застосування нових чи інноваційних технологій, не 

нав’язуються ззовні, а здійснюються «самі собою», узгоджуються з 

особистісними та професійними потребами викладачів, власними 

тенденціями розвитку [7].  

Основна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб 

максимально використовувати власні можливості, свідомо керувати 

плином свого життя і переборювати зовнішні обставини як на роботі, 

так і в особистому житті [8]. 

Щоденне вирішення різного роду завдань і проблем викладача 

можливо представити у вигляді низки різних функцій 

самоменеджменту, які знаходяться у взаємозалежності між собою і, як 

правило, здійснюються у визначеній послідовності. Процес виконання 

конкретних функцій може охоплювати шість фаз [10]: 

– постановка цілі – аналіз і формування особистих цілей; 

– планування – розробка планів і альтернативних варіантів своєї 

діяльності; 

– прийняття рішень за конкретними справами; 

– організація і реалізація – складання розпорядку дня й 

організація особистого трудового процесу з метою реалізації 

поставлених завдань; 

– контроль – самоконтроль і контроль підсумків (у разі потреби 

– корегування цілей); 

– інформація і комунікації – фаза, властива певною мірою усім 

функціям, тому що і комунікації, і обмін інформацією необхідні на 

усіх фазах самоменеджменту. 
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Таблиця 1 

Характеристика концептуальних підходів самоменеджменту 

 

Концепції 

самоменеджменту 

Характеристика концептуальних підходів 

визначення можливості переваги 
1 2 3 4 

концепція М. Вудкока і 

Д. Френсіса  

– ідея подолання 

власних обмежень 

самоменеджмент – 

це всебічний спосіб 

перевірки своїх 

власних 

можливостей і 

обмежень і пошуку 

реальних шляхів 

розвитку 

особистісних і 

ділових якостей 

– здатність керувати собою; 

– розумні особисті цінності; 

– чіткі особисті цілі; 

– постійне підвищення 

особистого професійного 

рівня; 

– розвиток навичок рішення 

проблем; 

– винахідливість і здатність 

до інновацій; 

– здатність впливати на 

оточуючих людей; 

– знання управлінських 

підходів; 

– уміння керувати 

колективом; 

– уміння навчати і розвивати 

підлеглих; 

– здатність формувати і 

розвивати ефективні робочі 

групи 

визначення обмежень  (фактори, 

що стримують потенціал і 

результати роботи окремого 

менеджера чи групи у цілому), 

таких як: 

– нездатність керувати собою; 

– розмиті особисті цінності; 

– неясні особисті цілі; 

– зупинений саморозвиток; 

– недостатність навичок 

вирішувати проблеми; 

– відсутність творчого підходу; 

– невміння впливати на людей; 

– недостатнє розуміння суті 

управлінської праці; 

– слабкі навички керівництва; 

– невміння навчати; 

– низька здатність формувати 

колектив 

 

2
8

6
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  Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

концепція В.А. Андрєєва  

– ідея саморозвитку 

творчої особистості 

самоменеджмент – це 

психологічний механізм 

саморозвитку творчої 

особистості, здатної до 

безупинного 

саморозвитку і 

самореалізації в одному 

чи декількох видах 

професійної діяльності 

 

– самопізнання; 

– самовизначення; 

– самоврядування; 

– самовдосконалення; 

– самоконтроль; 

– самостворення; 

– самооздоровлення 

 

визначення свого типу 

творчої особистості 

дозволяє побудувати 

«профіль творчої 

особистості», визначити її 

сильні і слабкі сторони 

концепція А.Т. Хроленко  

– підвищення особистої 

культури ділового життя 

самоменеджмент – це 

практикум підвищення 

свого ділового 

потенціалу шляхом 

підвищення рівня ділової 

культури в різних її 

аспектах 

– культура взаємовідносин 

між людьми; 

– мистецтва ділової бесіди; 

– організація ділової 

наради; 

– культура ділового 

письма; 

– мистецтва підготування 

доповіді і публічного 

виступу; 

– техніка особистої роботи; 

– стиль життя менеджера 

 

розширення професійних 

можливостей особистості в 

результаті роботи із 

підвищення своєї ділової 

кваліфікації створює 

основу для службового 

росту 

 

 

2
8

7
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

концепція Бербеля і Хайнца 

Швальбе  

– ідея досягнення 

особистого ділового успіху 

самоменеджмент – це 

досягнення особистого 

ділового успіху (ділової 

кар’єри) через 

самопізнання  

і самовдосконалення своїх 

ділових якостей 

– самодослідника, 

– самопроектувальника, 

– самопрограміста, 

– самоорганізатора, 

– самоконтролера 

Розуміння і прийняття свого 

професійного «Я» на 

індивідуальному, 

особистісному та 

суб’єктному рівнях. 

Особистість усвідомлює 

зміст власних перспективних 

і поточних, оперативних 

планів роботи над собою з 

неперервної професійної 

самоосвіти, самовиховання і 

саморозвитку 

концепція Л. Зайверта  

– ідея економії свого часу 

самоменеджмент являє 

собою послідовне  

і цілеспрямоване 

використання 

випробуваних методів 

роботи в повсякденній 

практиці для того, щоб 

оптимально і зі змістом 

використовувати свій час, 

тобто за своєю суттю це 

time management 

 

– виконання роботи з 

меншими витратами часу; 

– краще результати праці; 

– краща організація праці; 

– менше поспіху і стресу; 

– більше задоволення від 

роботи; 

– велика мотивація праці; 

– ріст кваліфікації; 

– менше завантаженість 

роботою; 

– менше помилок; 

– досягнення професійних і 

особистих цілей 

найкоротшим шляхом 

Раціональне використання і 

заощадження самого 

дефіцитного і важливого 

особистого ресурсу –
власного часу 

 

2
8

8
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Розробляти програму самоменеджменту викладача вищої школи 

для підвищення його управлінської культури слід із урахуванням тих 

питань, які доводиться вирішувати в процесі професійної діяльності. У 

класичному варіанті самоменеджмент покликаний допомогти  

поставити мету; знайти ресурси для досягнення мети; підібрати 

найбільш ефективні методи використання відібраних ресурсів; 

цілеспрямовано й послідовно застосовувати обрані методи на практиці 

[11–13].  

На підставі проведених досліджень із питань формування 

управлінської культури науково-педагогічного працівника вищої 

школи маємо запропонувати методологічні пропозиції до підвищення 

рівня управлінської культури викладачів університету, а саме:  

– слід уводити навчально-освітні програми з самоменеджменту 

викладача вищого навчального закладу на курсах підвищення 

кваліфікації університету (знання та навички самоменеджменту 

необхідні викладачеві для розвитку професійного рівня); 

– завідувачам кафедр і деканам факультетів необхідно 

приділяти більше уваги розвитку навичок самоменеджменту 

викладачів у процесі управління кар’єрою; 

 – оптимальною формою навчання вважаємо інформаційно-

комунікаційні технології для здійснення освітнього процесу в галузі 

самоменеджменту, у ході яких викладачі набувають і вдосконалюють 

практичні навички управління собою; 

–  використовувати різні форми підвищення управлінської 

культури викладача вищої школи, зокрема: інформайно-

методичні  наради, конференції, педагогічні виставки, самоосвіта, 

управлінське консультування, стажування, атестація, тренінг 

управлінської майстерності тощо. 

Висновки. Таким чином, можна зазначити, що самоменеджмент 

– актуальний і перспективний напрям як у теоретичному, так і в 

практичному аспекті підвищення рівня управлінської культури 

викладачів вищої школи. Цей напрям сформовано на основі зростання 

потреб суспільства та покликаний підвищити рівень ефективності 

діяльності самої людини завдяки досягненню її особистих і 

професійних цілей.  
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