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          Karamushka, L. M., Rutyna, Yu. V. Personal and professional self-actualization of civil servants: its significance 

and understanding of its essence and conditions. The authors analyze the results of their empirical research into the 

significance of professional and personal self-actualization for civil servants. The article discusses civil servants' understanding 

of professional self-actualization and the relevant types of civil servants determined using factor and cluster analyses. The civil 

servants of the prevailing type were characterized by their orientation towards their personal goals in self-actualization, while the 

civil servants of least common type had a harmonious combination of the orientations towards the goals of the organization and 

their own career.  

The authors describe the types of civil servants in relation to the civil servants' perceived levels of significance of the conditions 

for their professional self-actualization (financial-and-family and personal-and-creative). The smallest group of civil servants was 

found to take into account both financial-and-family and personal-and-creative conditions in the process of their self-

actualization. The authors assess the possibilities of civil service organizations for the promotion of civil servants' professional 

and personal self-actualization. 

            Key words: self-actualization; personal self-actualization; professional self-actualization; conditions for professional self-

actualization; government officials; types of civil servants. 
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УДК 159.9 

 

Клочко А. О. 

 

ІННОВАЦІЙНІ СТИЛІ УПРАВЛІННЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇЇ МЕНЕДЖЕРІВ І ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:  

ЗВ’ЯЗОК З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕНЕДЖЕРІВ  

 
Клочко А. О. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у процесі взаємодії 

менеджерів і педагогічного колективу: зв’язок з характеристиками організації та менеджерів. У статті на основі 

емпіричного дослідження виділено типи менеджерів освітніх організацій («Комунікативно-інноваційний», 

«Функціональний», «Проблемний»), відповідно до розвитку в них традиційних та інноваційних стилів управління. 

Розглянуто взаємозв’язок між характеристиками організації (креативним потенціалом організаційного середовища, 

рівнем організаційного розвитку освітньої організації, рівнем відданості організації) і типами менеджерів освітніх 

організацій. Досліджено зв’язок між організаційно-професійними характеристиками менеджерів (посада в освітній 

організації, стаж роботи на посаді, педагогічне звання) і типами менеджерів освітніх організацій.  

Ключові слова: освітні організації; типи менеджерів освітніх організацій; взаємодія менеджерів та 

педагогічного колективу, інноваційні стилі управління; характеристики організації; характеристики менеджерів. 

 

Клочко А. А. Инновационные стили управления менеджеров образовательных организаций в процессе 

взаимодействия менеджеров и педагогического коллектива: связь с характеристиками организации и 

менеджеров. В статье на основе эмпирического исследования выделены типы менеджеров образовательных 

организаций («Коммуникативно-инновационный», «Функциональный», «Проблемный») в соответствии с развитием у 

них традиционных и инновационных стилей управления. Рассмотрена взаимосвязь между характеристиками 

организации (креативным потенциалом организационной среды, уровнем организационного развития образовательной 

организации, уровнем преданности организации) и типами менеджеров образовательных организаций. Исследована 

связь между организационно-профессиональными характеристиками менеджеров (должность в образовательной 

организации, стаж работы в должности, педагогическое звание) и типами менеджеров образовательных организаций. 

Ключевые слова: образовательные организации; типы менеджеров образовательных организаций; 

взаимодействие менеджеров и педагогического коллектива, инновационные стили. 

 

Постановка проблеми. Українське суспільство ХХІ століття розвивається швидкими темпами. 

Закладам освіти потрібні менеджери з яскраво вираженою творчою індивідуальністю, сміливі у прийнятті 

рішень та творчому розв’язанні проблем колективу. Пріоритетними стають завдання, що стосуються нових 

підходів до стилю управління менеджера освітньої організації. Тому виникає необхідність у вивченні 
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психологічних особливостей традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів в освітніх 

організаціях та чинників, які на них впливають.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема стилю управління знайшла відображення в 

роботах ряду зарубіжних [3; 11; 15] та вітчизняних [1; 8; 13] вчених. Психологічний аспект чинників, які 

впливають на стиль управління, розкрито у ряді досліджень [4; 7; 10; 14]. 

У наших попередніх публікаціях [9] визначено типи менеджерів освітніх організацій, у контексті 

формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу, та досліджено їх зв’язок із 

організаційно-функціональними чинниками мезорівня. Разом із тим, залишаються не дослідженими 

питання, які стосуються зв’язку типів менеджерів освітніх організацій психологічних чинників мезорівня та 

організаційно-професійними чинниками мікрорівня.  

Виходячи із актуальності та недостатньої розробки проблеми, нами визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Проаналізувати зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій (у контексті взаємодії 

менеджерів і педагогічного колективу) та характеристиками організації.  

2. Дослідити зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій (у контексті формування 

взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу) та характеристиками менеджерів.  

Методика та організація дослідження. Для проведення дослідження нами було використано 

методику «Дослідження взаємостосунків адміністрації і педагогічного колективу» [9]. Методика дає 

можливість оцінити такі складові управлінської діяльності менеджерів освітніх організацій: авторитет 

менеджерів серед персоналу; комунікативний потенціал; інноваційний потенціал; організаційний потенціал; 

уміння планувати свою діяльність; уміння використовувати владу; уміння приймати рішення; здатність 

контролювати оцінювання діяльності учнів; уміння підтримувати потяг до розвитку учнів. 

Креативний потенціал організаційного середовища в освітніх організаціях досліджувався за 

допомогою опитувальник «Який Ваш креативний потенціал?» [12].  

Дослідження показників організаційного розвитку освітніх  організацій проводилося за допомогою 

методики «Як розвивається ваша організація?» (В. Зигерт, Л. Ланг, модифікація Л. М. Карамушки) [6]. 

Рівень відданості менеджерів освітній організації діагностувалися за допомогою опитувальника 

організаційної лояльності (С. С. Баранська) [2]. 

Організаційно-професійні чинники досліджувались за допомогою авторської анкети-«паспортички». 

Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерного пакета статистичних 

програм SPSS (версія 22). Використовувалися методи описової статистики та спряжених таблиць. 

Дослідження проводилося в освітніх організаціях кількох областей України в 2018 році. Обсяг 

вибірки склав 1219 менеджерів освітніх організацій.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. На першому, попередньому, етапі 

дослідження нами було виділено три типи менеджерів освітніх організацій: «Комунікативно-

інноваційний», «Функціональний», «Проблемний» [9].  

Було встановлено, що для менеджерів освітніх організацій, які належать до «Комунікативно-

інноваційного» типу (31,0%), характерним є те, що вони уміють успішно комунікувати з педагогічним 

колективом, налагоджувати сприятливі взаємостосунки з педагогічним колективом, реалізуючи при цьому 

інноваційні підходи до організації діяльності педагогічного та учнівського колективів, визначаючи 

стратегічні, перспективні напрямки діяльності. Для менеджерів, які належать до «Функціонального» типу 

(23,0%), найбільш характерними є складові, притаманні традиційному стилю управління, і практично не 

характерні складові, які входять до інноваційних стилів управління.  І для третього типу менеджерів освітніх 

організацій, який названий нами як «Проблемний» (46,0%),  характерним є те, що у них недостатньо 

розвинуті як традиційні, так і інноваційні, стилі управлінської діяльності в цілому. 

Було зроблено висновок про те, що менеджери, які належать до «Комунікативно-інноваційного» 

типу, використовують інноваційні стилі управління, а менеджери, які належать до «Функціонального» та 

«Проблемного» типів, застосовують традиційні стилі управління. 

Другий етап дослідження був спрямований на вивчення зв’язку між типами менеджерів освітніх 

організацій (у контексті взаємодії менеджерів і педагогічного колективу) та характеристиками організації. 

До таких характеристик на основі розробок Л. М. Карамушки [5; 6; 7] було віднесено такі показники: 

креативний потенціал організаційного середовища; рівень організаційного розвитку освітньої організації; 

рівень відданості організації. 

Що стосується креативного потенціалу організаційного середовища, то в досліджені 

констатовано статистично значущу тенденцію (p0,1) між креативним потенціалом організаційного 

середовища і типами менеджерів освіти (табл. 1). Суть даного зв’язку проявляється в тому, що підвищення 

рівня креативності робочого професійного середовища організації сприяє зростанню кількості менеджерів 

освітніх організацій, які належать до типу «Комунікативно-інноваційний» (низький рівень розвитку 

креативного потенціалу організаційного середовища – 21,7% менеджерів, які належать до даного типу, 

середній рівень – 31,7% опитаних, високий рівень – 34,5% опитаних). Водночас, при підвищенні 

креативного потенціалу організаційного середовища зменшується кількість менеджерів освіти, які 
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становлять «Проблемний» тип (низький рівень розвитку креативного потенціалу організаційного 

середовища – 59,0% опитаних, середній – 44,6%, високий – 48,3%).  

 

Таблиця 1 

Зв’язок між креативним потенціалом організаційного середовища і типами менеджерів освітніх 

організацій (у % від загальної кількості опитаних) 

Психологічний 

чинник 

Рівні 

розвитку 

Типи менеджерів освітніх організацій 

«Комунікативно-

інноваційний» 

«Функціональний» «Проблемний» 

Креативний 

потенціал   

організаційного 

середовища 

Низький 21,7 19,3 59,0 

Середній  31,7 23,6 44,6 

Високий  34,5 17,2 48,3 

 

Отже, отримані дані показали, що креативність професійного середовища є досить суттєвим 

психологічним чинником розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освіти.  

Що стосується зв’язку рівнем розвитку організації  («конструктивний», «проблемний» та 

«кризовий») і типами менеджерів освіти, то тут отримано такі дані (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Зв’язок між організаційним розвитком освітніх організацій і типами менеджерів освіти  

(у % від загальної кількості опитаних) 

Рівні розвитку Типи менеджерів освітніх організацій 

«Комунікативно-

інноваційний» 

«Функціональний» «Проблемний» 

Кризовий  28,1 21,9 50,0 

Проблемний  34,7 18,3 46,9 

Конструктивний  29,3 25,2 45,6 

 

Констатовано статистично значущу тенденцію (p0,1) між рівнем розвитку організації і типами 

освітніх менеджерів. Суть даного зв’язку проявляється в тому, що підвищення рівня розвитку освітньої 

організації сприяє зменшенню кількості менеджерів освітніх організацій, які належать до типу 

«Проблемний» («кризовий» рівень – 21,7% менеджерів, які належать до даного типу,  «проблемний» рівень 

– 46,9% опитаних, «конструктивний» рівень – 45,6% опитаних). 

Отже, рівень розвитку освітньої організації сприяє зменшенню кількості менеджерів освітніх 

організацій, які входять до типу «проблемний». 

Що стосується відданості персоналу організації,  то тут отримано такі дані. У процесі дослідження 

встановлено наявність певної кількості статистично значущих зв’язків між типами менеджерів освіти та 

показниками відданості організації (табл. 3). 

Дослідження показало, що існує статистично значущий зв’язок між таким показником, як «гордість 

за організацію» (p0,05), і типами менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків 

менеджерів і педагогічного колективу). Суть виявленої закономірності проявляється в тому, що в міру 

підвищення гордості за свою організацію зростає кількість менеджерів освітніх організацій, які належать до 

типу «Комунікативно-інноваційний» (низький рівень гордості за свою організацію – 28,6% менеджерів, які 

входять до даного типу, середній рівень – 28, 6% опитаних, високий рівень – 42,9% опитаних). Це свідчить 

про те, що чим вище почуття гордості менеджера за освітню організацію, в якій він працює, тим більше 

проявляється інноваційний стиль управління.  

Що ж до такого показника відданості організації, як «професійна лояльність», то тут також 

констатовано статистично значущий зв’язок (p0,05). У міру підвищення професійної лояльності зростає 

кількість менеджерів, які належать до типу «Комунікативно-інноваційний» (низький рівень професійної 

лояльності – 26,5% менеджерів, які включено до даного типу, середній рівень – 37,6% опитаних, високий 

рівень – 36,0% опитаних).  

У цілому, результати першого етапу дослідження засвідчили вплив психологічних чинників 

мезорівня на кількісну представленість менеджерів освітніх організацій, які належать до інноваційного 

типу, тобто використовують інноваційні стилі управління. Отже, можна говорити про необхідність 

посилення рівня розвитку креативності, організаційного розвитку освітніх організацій та відданості 

менеджерів організаціям. 
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Таблиця 3 

Зв’язок між відданістю організації і типами менеджерів освітніх організацій  

(у % від загальної кількості опитаних) 

Особисті чинники Рівні 

розвитку 

Типи менеджерів освітніх організацій 

«Комунікативно-

інноваційний» 

«Функціональний» «Проблемний» 

Реальна організація 

Гордість за 

організацію 

Низький 28,6* 20,7* 22,2* 

Середній  28,6* 39,3* 34,8* 

Високий  42,9* 40,0* 43,1* 

Включеність у 

справи організації 

Низький 17,5 17,4 15,4 

Середній  32,3 30,2 29,9 

Високий  50,3 52,3 54,7 

Лояльна поведінка  Низький 32,5 34,2 32,4 

Середній  48,4 45,2 43,8 

Високий  19,0 20,6 23,8 

Організаційна 

лояльність 

Низький 24,6 21,8 19,7 

Середній  40,7 46,4 47,3 

Високий  34,7 31,8 33,0 

Професійна 

лояльність  

Низький 26,5* 19,9* 25,0* 

Середній  37,6* 45,6* 35,4* 

Високий  36,0* 34,5* 39,5* 

Лояльність до 

праці 

Низький 14,0 14,6 13,4 

Середній  59,3 65,5 64,2 

Високий  26,7 19,9 22,4 

 

 

Третій етап дослідження передбачав вивчення зв’язку між типами менеджерів освітніх організацій 

(у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу) та характеристиками 

менеджерів.  

Дослідження виявило наявність статистично значущого зв’язку (p0,01) між «посадою 

менеджерів» і типами освітніх менеджерів (табл. 4). 

Так, встановлено, що для керівників закладів освіти більш притаманним є тип «Комунікативно-

інноваційний» (38,0%), тоді як тип «Проблемний» є більш вираженим у заступників керівників закладів 

освіти (47,6%).  

Такі результати свідчать про те, що керівники закладів освіти, швидше за все, зорієнтовані на 

запровадження інноваційних форм і методів для ефективного управління педагогічними працівниками, що 

позначиться не лише на результативності діяльності освітньої організації, але й на створенні сприятливих 

умов праці для педагогічних працівників. Отже, керівники закладів освіти вирізняються вищим рівнем 

розвитку інноваційних стилів управління.  

Стосовно впливу такого чинника, як «стаж на посаді», то тут також виявлено наявність 

статистичного значущого зв’язку (p0,01). У результаті проведеного дослідження було встановлено, що у 

керівників закладів освіти спостерігається зменшення рівня вираженості типу «Комунікативно-

інноваційний» в міру підвищення стажу управлінської діяльності: до 5 років – 35,3%; 6–15 років – 37,0%; 

16–25 років – 33,3%; понад 25 років – 24,9%. У той же час, рівень вираженості типу «Проблемний» у міру 

збільшення стажу управлінської діяльності підвищується: до 5 років – 42,8%; 6–15 років – 39,8%; 16–25 

років – 44,2%; понад 25 років – 51,2%. Рівень вираженості типу «Функціональний» залишається незмінним. 

Отже, отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що керівники закладів освіти з меншим стажем 

управлінської діяльності перебувають на етапі готовності і підтримки запровадження інновацій, тому 

повинні постійно вдосконалювати свій стиль керівництва в контексті використання інноваційних підходів. 

Щодо такого організаційно-професійного чинника, як «педагогічне звання», то також встановлено 

статистично значущий зв’язок між наявністю педагогічних звань і типами менеджерів освітніх організацій 

(p0,01). Так, виявлено, що за наявності педагогічного звання «вчитель-методист» кількість менеджерів, які 

належать до типу «Комунікативно-інноваційний», збільшується (35,9%). У свою чергу, у менеджерів, які 

мають педагогічне звання «старший викладач», представлений тип «Проблемний» (48,5%). Це дає підстави 

говорити про те, що з підвищенням педагогічного звання менеджери освітніх організацій частіше 

використовують інноваційні стилі управління.  

Не встановлено статистично значущих зв’язків між такими чинниками, як «рівень освіти», «тип 

освіти», «стаж трудової діяльності», «кваліфікаційна категорія», «відзнаки». 
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Таблиця 4 

Зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій та організаційно-професійними чинниками  

(у % від загальної кількості опитаних) 

Організаційно-професійні 

чинники 

Типи менеджерів освітніх організацій 

«Комунікативно-

інноваційний» 

«Функціональний» «Проблемний» 

Організаційно-професійні чинники 

Посада 

заступник керівника закладу освіти 28,6** 23,8** 47,6** 

керівник закладу освіти 38,0** 21,1** 40,9** 

Рівень освіти 

загальна середня, середня 

спеціалізована або незакінчена 

вища  

33,7 26,5 39,8 

вища 30,8 22,7 46,5 

Тип освіти 

гуманітарна 31,3 23,7 45,0 

юридично-економічна 42,1 18,4 39,5 

технічно-природнича 28,9 22,7 48,4 

інша 30,4 22,2 47,4 

Стаж трудової діяльності 

до 15 років 32,8 22,5 44,7 

16–25 років 34,8 24,9 40,4 

26–35 років 29,9 22,8 47,3 

Понад 35 років 24,3 21,4 54,4 

Стаж на посаді 

до 5 років 35,3** 21,9** 42,8** 

6–15 років 37,0** 23,2** 39,8** 

16–25 років 33,3** 22,5** 44,2** 

понад 25 років 24,9** 23,9** 51,2** 

Кваліфікаційна категорія 

спеціаліст 32,1 23,9 44,0 

спеціаліст І або ІІ категорії  34,7 22,2 43,1 

спеціаліст вищої категорії 29,2 23,5 47,3 

Педагогічне звання 

старший вчитель 26,9** 24,6** 48,5** 

вчитель-методист 35,9** 21,3** 42,8** 

Відзнаки 

відзнаки МОН 27,7 22,4 49,9 

інші відзнаки 32,8 23,5 43,7 
                     *p  0,05; **p  0,01 

 

У цілому, результати другого етапу дослідження показали наявність достатньо вираженого 

статистично значущого зв’язку між типами менеджерів освітніх організацій та організаційно-

професійними чинниками мікрорівня («посада в освітній організації», «стаж роботи на посаді», «педагогічне 

звання»), що впливає на розвиток у менеджерів традиційних та інноваційних стилів й має враховуватися у 

процесі їхньої підготовки та діяльності.  

Висновки: 

1. Виявлено статистично значущий зв’язок зв’язок між психологічними чинниками мезорівня 

(креативним потенціалом організаційного середовища; рівнем організаційного розвитку освітньої 

організації; рівнем відданості персоналу організації) та рівнем розвитку в менеджерів освітніх організацій 

інноваційних і традиційних стилів управління. 

2. Встановлено, що такі організаційно-професійні чинники мікрорівня, як «посада в освітній 

організації», «стаж роботи на посаді», «педагогічне звання», впливають на розвиток у менеджерів освіти 

традиційних та інноваційних стилів управління. 

3. Отримані дані можуть бути використані менеджерами освітніх організацій з метою розвитку 

інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків 

менеджерів і педагогічного колективу). 
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Перспективи подальших досліджень. Отримані дані вказують на доцільність розробки 

спеціальної технології розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій з 

урахуванням психологічних та організаційно-професійних чинників. 
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Klochko, A. O. Innovative management styles used by educational organization managers in interacting with 

teaching staff: relationship with managers' organizational characteristics. The article presents the results of empirical research 

and discusses the types of educational organization managers (communicative-innovative, functional and problem) in relation to 

their traditional and innovative management styles skills. The author analyzes the relationship between the characteristics of the 

educational organization (its creative potential, the level of organizational development, and the level of staff's organizational 

commitment) and the types of educational organization managers as well as the relationship between the managers' organizational 

and professional characteristics (position, work experience, and rank) and types of educational organization managers. The 

obtained data can be used for promoting innovative management styles in educational organizations. 

          Key words: educational organizations; types of educational organization managers; managers-and-teaching-staff interaction; 

innovative management styles; characteristics of the organization; characteristics of managers. 
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УДК 159.923.2 

 

Пастух Л. В. 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У СИСТЕМІ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 
Пастух Л. В. Самоменеджмент керівників закладів освіти у системі післядипломної освіти. У статті 

здійснено аналіз підходів науковців щодо розуміння сутності, напрямів, функцій самоменеджменту. Відзначено, що 

існуючі концепції самоменеджменту будуються на основі визначення провідних ідей: економії часу; саморозвитку 

особистості; подолання власних обмежень; підвищення особистої культури ділового життя; досягнення особистого 

ділового успіху. 

Акцентовано увагу на забезпеченні адресності в системі роботи післядипломної освіти з означеної теми, 

врахування індивідуальних особливостей керівників закладів освіти та їх запитів. 

Визначено завдання післядипломної освіти щодо підготовки керівників до здійснення самоменеджменту 

управлінської діяльності в контексті реалізації основних функцій самоменеджменту. 

Ключові слова: самоменеджмент, керівники закладів освіти, сутність самоменеджменту, напрями 

самоменеджменту, функції самоменеджменту, післядипломна освіта. 

 

Пастух Л. В. Самоменеджмент руководителей учебных заведений в системе последипломного 

образования. В статье сделан анализ подходов ученых к пониманию сущности, направлений и функций 

самоменеджмента. Отмечено, что существующие концепции самоменеджмента строятся на основании выделения 

главных идей: экономии времени; саморазвития личности; преодоления собственных ограничений; повышения 

личностной культуры деловой жизни; достижения личностного делового успеха. 

Акцентировано внимание на обеспечении адресности в системе роботы последипломного образования из 

обозначенной темы с учетом индивидуальных особенностей руководителей учебных заведений и их запросов. 

Определены задания последипломного образования по подготовке руководителей к осуществлению 

самоменеджмента управленческой деятельности в контексте реализации основных функций самоменеджмента. 

Ключевые слова: самоменеджмент, руководители учебных заведений, сущность самоменеджмента, 

направления самоменеджмента, функции самоменеджмента, последипломное образование. 

 

Постановка проблеми. Реформувальні процеси, що відбуваються в освітянській галузі освіти, 

необхідність реалізації концепції Нової української школи, Закону України «Про освіту» потребують від 

керівників не лише професійних знань, але й умінь швидко реагувати на зміни, що відбуваються, вести за 

собою педколектив, бути лідером, мотивувати вчителів до результативної, творчої педагогічної діяльності, 

підвищують вимоги до здійснення управлінської діяльності. В умовах розширення демократизації та 

зменшення регламентованості в підходах щодо організації навчально-пізнавального і виховного процесу в 

закладах освіти особливої значущості набуває проблема творчої самореалізації особистості сучасного 

керівника, його готовності до ефективного самоменеджменту. 

Актуальність дослідження проблематики самоменеджменту керівників закладів освіти спричинена й 

тим, що, як зазначає В. Смолей, результативність праці закладу значною мірою залежить не лише від рівня 

mailto:klochko_alla@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6631-2638

