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peculiarities of applying the methods of ascertaining experiment and theoretical modeling in 
philological diploma research; presentation of an ascertaining experiment and theoretical 
modeling as speech genres. The main method of research of the issue is the method of 
theoretical analysis of scientific literature. 

The ascertaining experiment is interpreted as a method of finding new knowledge, 
and the method of theoretical modeling as such, which is based on the results of previously 
used empirical and theoretical methods and is a transition to the use of molding 
(educational) experiment. 

The authors conclude that overcoming unilateralism in the choice of methods of 
diploma research is possible if to carry out purposeful and systematic training of students of 
features of empirical methods and their application. The research methods and description of 
the results obtained with their help are speech genres, characterized by a certain content-
semantic, stylistic and compositional unity. Content-semantic unity is ensured by unity of 
goals and content of tasks; stylistic – by characteristics of scientific speech; compositional – 
by placing text components and links between them. 

Teaching students to use empirical methods and describing their results will 
contribute not only to acquisition of new knowledge, but also to the development of research 
competence, which is the most important component in the structure of professional 
competence of the philologist. 

Prospects for the study of the problem lie in developing a system of exercises (practical 
methods) for teaching students to use empirical methods, to create a theoretical model of the 
educational process as a basis for the design and implementation of a molding experiment. 

Key words: diploma research, theoretical methods of research, empirical methods of 
research, ascertaining experiment, method of theoretical modeling, questioning, speech 
genre, description of the obtained results. 
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АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СУЧАСНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

 
Статтѐ присвѐчена проблемі дослідженнѐ академічної культури, її  

теоретичному обґрунтування, визначення сутності понѐттѐ в контексті її 
формуваннѐ ѐк чинника ефективного управліннѐ сучасним університетом. Длѐ 
досѐгненнѐ поставленої мети досліджено методологічні та теоретичні основи 
управліннѐ, і зроблені висновки, що понѐттѐ управліннѐ та менеджмент 
утворяять синонімічні рѐди: практику діѐльності лядини, професія, науку, процес 
діѐльності, лядей ѐкі здійсняять управліннѐ, орган управліннѐ. 

Процес управліннѐ розглѐнуто ѐк вид діѐльності, ѐкий забезпечую оптимальне 
функціонуваннѐ та розвиток систем, узгоджую й координую діѐльність лядей щодо 
досѐгненнѐ спільної мети, адже успішна діѐльність університету в умовах автономії 
вимагаю системного переосмисленнѐ підходів до нього ѐк на рівні навчального 
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процесу, так і в масштабах цілого університету. 
Ключові слова: академічна культура, культура управліннѐ, менеджмент, 

сфера діѐльності, університет, професійна діѐльність керівника, системний підхід.  

 
Постановка проблеми. Університет ю спільнотоя студентів, 

викладачів, науковців, співробітників, об’юднаних спільним прагненнѐм до 
знань, до розуміннѐ світу; це сфера спілкуваннѐ, ѐка збагачую знаннѐми, 
досвідом, допомагаю знайти велику кількість однодумців, друзів, рідних за 
духом лядей; університет – це місце де можна реалізувати себе… 

Життюздатність та суспільний авторитет університетського 
співтовариства, ѐке позначаю академічну культуру накопиченнѐ знань, 
їхнього розвитку, упорѐдкуваннѐ та передачі від поколіннѐ до поколіннѐ 
через практиків та зберігачів, мережу установ і організацій, ѐкі цим 
займаятьсѐ, а ще академічну традиція, і залежить від відданості тим 
цінностѐм, на ѐких вона будуютьсѐ. Так виникаю академічна інституційна 
культура ѐк поюднаннѐ способів і методів діѐльності університетської 
спільноти, її системна інтегрована ѐкість, що відображаю досѐгнутий рівень 
розвитку; сукупність соціальних норм і цінностей, що генетично не 
успадковуятьсѐ, а сформувалисѐ історично і притаманні конкретній 
суспільній системі; певні ѐвища, процеси, відносини, що ѐкісно відрізнѐять 
професорсько-викладацький склад, студентів та адміністративно-
господарський персонал закладу вищої освіти від інших спільнот та 
соціальних груп суспільства і ю результатом соціальної взаюмодії; ѐка 
обумовляю спільні длѐ ціюї спільноти підходи до способу організації 
навчаннѐ, праці, визначеннѐ рівнѐ посадової компетенції та довіри, 
процедури прийнѐттѐ рішень, сприйнѐттѐ та розв’ѐзаннѐ конфліктів. 

Розвиток, вихованнѐ, зміцненнѐ академічної культури в діѐльності 
закладу вищої освіти ю неодмінноя умовоя ѐкісного менеждменту. Це 
вносить необхідну длѐ прийнѐттѐ управлінських рішень кадрову політику, 
ѐсність у залученнѐ та розподіл бяджетних, спонсорських  коштів та 
доходів спеціального фонду, плануваннѐ діѐльності та оціняваннѐ її 
результатів, комплектуваннѐ бібліотечних ресурсів, створеннѐ належних 
умов навчаннѐ та проживаннѐ здобувачів вищої освіти у студентських 
гуртожитках, адже академічна культура – це не розкіш, ѐку собі може 
дозволити університет, коли все решта визначено і добре працяю, це дуже 
практичний засіб покращити управліннѐ, забезпечити академічну ѐкість і 
навіть фінансово оптимізувати діѐльність університету.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ академічної 
культури в педагогічному середовищі знайшла свою відображеннѐ в наукових 
працѐх Н. Гордіюнко, Л. Мацько, А. Прохорова, А. Сбруювої, О. Семеног, 
І. Сизової, В. Статівки, І. Томашевської, О. Фаст; цінності академічної культури: 
чесність, довіра, повага, відповідальність, традиції, морально-етичні, ціннісні, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
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освітні її аспекти розглѐнуто в наукових дослідженнѐх вітчизнѐних учених 
В. Астахової, Т. Добко, О. Юрохіної, В. Лугового, В. Ромакіна, О. Семеног, 
О. Смолінської; традиціѐм та новаціѐм у розвитку та становленні академічної 
культури присвѐчені наукові дослідженнѐ О. Висоцької, Я. Громика, 
Л. Новаківської, М. Павленко, О. Сухомлинської; сутність способів і методів 
діѐльності університетської спільноти, її системна інтегрована ѐкість, що 
відображаю досѐгнутий рівень розвитку окреслені в доробках О. Габович, 
Я. Грицевича, І. Левчук, В. Турчиновського, Г. Хоружого.  

Зважаячи на актуальність окресленої проблеми, мета статті полѐгаю в 
теоретичному обґрунтуванні сутності понѐттѐ академічної культури в контекс-
ті її формуваннѐ ѐк чинника ефективного управліннѐ сучасним університетом.  

У даній статті длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети використано такі 
методи, ѐк: аналіз психологічної, педагогічної, методичної літератури за 
проблемоя дослідженнѐ, а також порівнѐннѐ, узагальненнѐ й 
систематизаціѐ матеріалів длѐ виѐвленнѐ сутності основоположних понѐть.  

Виклад основного матеріалу. Будь-ѐка наука маю власний предмет 
дослідженнѐ. Предметом науки управліннѐ виступаять процеси та ѐвища 
певних систем, ѐкі покликані щось вироблѐти або надавати певні послуги. 
Щоб забезпечити ефективність управліннѐ, необхідно знати його 
методологічні та теоретичні основи. Длѐ визначеннѐ діѐльності з 
координації роботи лядей на практиці використовуять різні понѐттѐ: 
управліннѐ; менеджмент; адмініструваннѐ; керуваннѐ тощо. 

Управління – найбільш загальне понѐттѐ. Воно поширяютьсѐ на 
велике коло різноманітних об’юктів, ѐвищ і процесів: технічні, господарські,  
суспільні, державні системи тощо. 

Термін «управліннѐ» – багатовекторний, він маю кілька визначень: 
В. Г. Афанасьюв: Управліннѐ – це передусім усвідомлена діѐльність 

лядини, ѐка переслідую свої цілі. І не просто діѐльність, а той особливий її 
різновид, ѐкий пов’ѐзаний із виробленнѐм рішеннѐ, з організаціюя, 
спрѐмованоя на втіленнѐ рішеннѐ в життѐ, з регуляваннѐм системи 
відповідно до заданої мети, з підбиттѐм підсумків діѐльності, з 
систематичним отриманнѐм, переробкоя та використаннѐм інформації. 

Філософський словник: Управліннѐ – елемент, функціѐ організованих 
систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), що забезпечую 
збереженнѐ їх певної структури, підтримку діѐльності, реалізація їх 
програм і мети. 

Г. В. Юльникова: Управліннѐ – це особливий вид лядської діѐльності в 
умовах постійних змін внутрішнього й зовнішнього середовища, ѐкий 
забезпечую цілеспрѐмований вплив на керовану систему длѐ збереженнѐ і 
впорѐдкуваннѐ її в межах заданих параметрів на основі закономірностей її 
розвитку та дії механізмів самоуправліннѐ.  

Б. М. Андрушкін, О. Ю. Кузьмін: Управліннѐ – це цілеспрѐмована діѐ 
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на об’юкт з метоя змінити його стан або поведінку в зв’ѐзку зі зміноя 
обставин. 

І. Ф. Ісаюв: Під управліннѐм взагалі розуміютьсѐ діѐльність, 
спрѐмована на виробленнѐ рішень, організація, контроль, регуляваннѐ 
об’юкта управліннѐ відповідно до заданої мети, аналіз і підбиттѐ підсумків 
на основі дострокової інформації. 

В. С. Лазарюв: Управліннѐ – це безперервна послідовність дій, що 
здійсняютьсѐ суб’юктом управліннѐ, у результаті ѐких формуютьсѐ і 
зміняютьсѐ образ керованого об’юкта, установляятьсѐ цілі сумісної 
діѐльності, визначаятьсѐ способи їхнього досѐгненнѐ, розділѐятьсѐ роботи 
між її учасниками та інтегруятьсѐ їх зусиллѐ. 

М. Х. Мескон, Ф. Хедоурі, М. Альберт: Управліннѐ – це процес 
плануваннѐ, організації, мотивації і контроля, необхідний длѐ того, щоб 
сформулявати й досѐгти цілей організації. 

В. П. Жигалов, Л. М. Шимановська: Управліннѐ – складний соціально-
економічний процес. У широкому розумінні слова він означаю вплив на 
процеси, об’юкти, системи з метоя збереженнѐ їхньої сталості або 
переведеннѐ з одного стану в інший згідно з поставленими цілѐми. 

Сьогоденнѐ ставить високі вимоги до лядського фактору в сучасному 
виробництві, освіті, державному управлінні, місцевому самоврѐдуванні, де 
одніюя з найважливіших функцій управліннѐ персоналом стаю його 
розвиток, а не приведеннѐ його чисельності у відповідність до наѐвності 
робочих місць, що потребую іншого підходу до прийнѐттѐ управлінських 
рішень. Це стало аргументом длѐ виділеннѐ управліннѐ персоналом в 
окремий напрѐм менеджменту. 

Менеджмент – це понѐттѐ використовуять переважно длѐ 
характеристики цілеспрѐмованих процесів управліннѐ лядьми, ѐкий об’юдную 
визначеннѐ мети, ѐвищ, процесів узгодженнѐ, поюднаннѐ різноманітних 
трудових операцій та докладаннѐ зусиль щодо її досѐгненнѐ.  

Тлумачний словник даю таке визначеннѐ менеджменту: 
Менеджмент – сукупність стратегій, філософії, принципів, методів, засобів 
та форм управліннѐ виробництвом з метоя підвищеннѐ його ефективності 
та зростаннѐ прибутків.  

У фундаментальному Оксфордському словнику менеджмент маю такі 
визначеннѐ: 

 менеджмент – це спосіб та манера спілкуваннѐ з лядьми (працівниками); 

 менеджмент – це влада та мистецтво керівника; 

 менеджмент – це вміннѐ та адміністративні навички організувати 
ефективну роботу апарату управліннѐ (служб працівників); 

 менеджмент – це органи управліннѐ, адміністративні одиниці, служби 
й підрозділи; 

 з функціональних позицій менеджмент – процес плануваннѐ, 
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організації, мотивації та контроля, необхідний длѐ формуваннѐ і 
досѐгненнѐ мети організації. 

Я. К. Конаржевський: Менеджмент – це нова філософіѐ управліннѐ, 
ѐка виокремляю роль управліннѐ і менеджера в суспільному житті, а також 
соціальну значущість професії управлѐячого. Це вимога зробити процес 
управліннѐ цілком обґрунтованим, доцільним і складати плани досѐгненнѐ 
цілей таким чином, щоб підлеглі працявали з усвідомленнѐ власної 
гідності й отримувати від роботи задоволеннѐ.  

А. С. Большаков: Менеджмент – це сукупність методів, принципів, 
засобів та форм управліннѐ організаціѐми з метоя підвищеннѐ 
ефективності їх діѐльності. 

Узагальняячи визначеннѐ понѐть, можна зробити висновки:  
- понѐттѐ управліннѐ та менеджмент утворяять синонімічні рѐди: 

практику діѐльності лядини, професія, науку, процес діѐльності, лядей ѐкі 
здійсняять управліннѐ, орган управліннѐ;  

- управліннѐ – це вид діѐльності, ѐкий забезпечую оптимальне 
функціонуваннѐ та розвиток систем, узгоджую й координую діѐльність 
лядей щодо досѐгненнѐ спільної мети; 

- управлѐти можна системами, процесами; керувати – лядьми, 
колективами.  

Управліннѐ лядьми здійсняю керівник – це менеджер, ѐкий 
організовую, координую діѐльність лядей длѐ досѐгненнѐ професійних 
успіхів, результатів.  

Ми поділѐюмо думку вчених-практиків, що одним із сукупності 
складових будь-ѐкої організації, ѐк цілісної освітньо-виробничо-
господарської системи, порѐд із управліннѐм діѐльності ю управліннѐ 
персоналом. У науковій літературі можна зустріти різні варіанти 
структуруваннѐ системи організації, але завжди виділѐютьсѐ кадрова 
складова ѐк основна частина системи управліннѐ (Салова, 2013). 

Зараз широко використовуятьсѐ такі понѐттѐ, ѐк: управліннѐ 
трудовими ресурсами, управліннѐ працея, управліннѐ кадрами, 
управліннѐ лядськими ресурсами, управліннѐ лядським фактором, 
кадрова політика, кадрова робота, ѐкі так чи інакше відносѐтьсѐ до 
трудової діѐльності лядини та управліннѐ його поведінкоя в процесі 
виконаннѐ трудових обов’ѐзків. Управліннѐ персоналом набуваю дедалі 
більшого значеннѐ ѐк чинник підвищеннѐ конкурентоспроможності 
установи, досѐгненнѐ успіху в реалізації її стратегії розвитку.  

За визначеннѐм Г. Ковальова, цілѐми управліннѐ персоналом ю:  

 підвищеннѐ конкурентоспроможності організації в ринкових умовах;  

 підвищеннѐ ефективності виробництва та праці, а саме досѐгненнѐ 
максимального прибутку;  

 забезпеченнѐ високої соціальної ефективності функціонуваннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 8 (92) 

275 

колективу.  
Успішне виконаннѐ поставлених цілей потребую виконаннѐ таких 

задач, ѐк:  

 забезпеченнѐ потреби організації в робочій силі в необхідній кількості 
та кваліфікації;  

 досѐгненнѐ обґрунтованого співвідношеннѐ між організаційно-
технічноя структуроя виробничого потенціалу та структуроя 
трудового потенціалу;  

 повне та ефективне використаннѐ потенціалу всіх учасників трудового 
процесу в цілому;  

 забезпеченнѐ умов длѐ високопродуктивної праці, високого рівнѐ її 
організованості, умотивованості, самодисципліни, виробленнѐ у 
працівника звички до взаюмодії та співробітництва;  

 закріпленнѐ працівника в організації, формуваннѐ стабільного 
колективу; 

 забезпеченнѐ реалізації бажань, потреб та інтересів працівників по 
відношення до змісту праці, умов праці, виду зайнѐтості, можливості 
професійно-кваліфікаційного та кар’юрного просуваннѐ;  

 узгодженнѐ виробничої та соціальних задач через балансуваннѐ 
інтересів підприюмства та інтересів працівників, економічної та 
соціальної ефективності;  

 підвищеннѐ ефективності управліннѐ персоналом, досѐгненнѐ цілей 
управліннѐ при скороченнѐ витрат на робочу силу (Ковальов, 2000, с. 4). 

Управліннѐ лядськими ресурсами – головна функціѐ будь-ѐкої 
організації, адже персонал – найбільш складний об’юкт управліннѐ в 
організації, оскільки, на відміну від речових факторів виробництва, ю 
живим, маю можливість самостійно приймати рішеннѐ, діѐти, критично 
оцінявати пред’ѐвлені до нього вимоги (Салова, 2013, с. 15). 

Заклад вищої освіти ю структуроя, ѐка потребую високо кваліфікованих 
наукових та науково-педагогічних кадрів, а тому підхід до створеннѐ ѐкісного 
складу повинен бути чітко спланований. Плануваннѐ персоналу передбачаю 
оціняваннѐ наѐвних ресурсів закладу освіти; визначеннѐ можливих потреб у 
трудових ресурсах; вивченнѐ ринку праці й розробленнѐ програми залученнѐ 
персоналу длѐ задоволеннѐ потреб університету. 

акісний склад трудових ресурсів закладу вищої освіти тим вищий, чим 
більша частка працівників, ѐкі забезпечуять високу продуктивність праці, 
тобто ю персоналом високої кваліфікації. Цѐ вимога забезпечуютьсѐ підбором 
персоналу – дій, спрѐмованих на залученнѐ кандидатів, ѐкі володіять 
ѐкостѐми, необхідними длѐ досѐгненнѐ цілей, що стоѐть перед закладом. 
Існуять ѐк внутрішні, так і зовнішні джерела підбору кадрового потенціалу. 
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Кадровий потенціал – це трудові можливості підприюмства, установи, 
організації, здатність персоналу до генеруваннѐ ідей, створеннѐ нової 
продукції та наданнѐ ѐкісних послуг, його освітній, кваліфікаційний рівень, 
психофізіологічні характеристики і мотиваційний потенціал (Комаров, с. 1). 
Термін «потенціал» означаю наѐвність у персоналу, тобто кожної окремої 
лядини, первинного трудового колективу, суспільства в цілому,  
прихованих, ще не проѐвлених можливостей або здібностей у відповідних 
сферах життюдіѐльності. Під кадровим потенціалом розуміютьсѐ міра 
здібностей і можливостей працівників матеріалізувати свої знаннѐ і вміннѐ 
з метоя забезпеченнѐ життюздатності і розвитку фірми. 

До внутрішніх джерел ми відносимо: аналіз нині діячого складу 
працівників, визначеннѐ потреби в кадрах з урахуваннѐм стратегії розвитку 
закладу вищої освіти; формуваннѐ чисельного та ѐкісного складу кадрів 
через систему плануваннѐ, комплектуваннѐ та розстановки кадрів; систему 
розвитку кадрів: їх підготовка й перепідготовка, підвищеннѐ кваліфікації, 
забезпеченнѐ професійно-кваліфікаційного зростаннѐ через плануваннѐ 
трудової кар’юри; оцінку діѐльності й атестація кадрів, оріюнтаціѐ її на 
заохоченнѐ і просуваннѐ працівників за результатами праці і цінності 
працівника длѐ закладу вищої освіти. 

Оріюнтаціѐ на зовнішні джерела підбору кадрів закладу забезпечую 
створеннѐ власної бази даних потенційних кандидатів длѐ заповненнѐ 
вакантних посад через кадрові агентства, ѐкі володіять базами даних та 
сучасними методиками підбору персоналу, але це більше винѐтки, більшість 
вітчизнѐних закладів вищої освіти підбираять персонал  самостійно.  

Менеджмент забезпеченнѐ відповідності ѐкісного складу 
працівників, що відповідатимуть рівня закладу вищої освіти, передбачаю 
запровадженнѐ  таких заходів:  

 організаційні: реалізаціѐ очікуваних результатів за допомогоя 
професійного розвитку працівників; удосконаленнѐ роботи щодо 
створеннѐ відповідних умов длѐ розвитку та формуваннѐ кадрового 
резерву закладів вищої освіти; 

 удосконаленнѐ системи управліннѐ персоналом: опрацяваннѐ 
новітніх підходів до формуваннѐ професорсько-викладацького складу, 
допоміжного складу; залученнѐ до науково-педагогічної діѐльності 
талановитої й обдарованої молоді, у тому числі із працівників закладу освіти;  

 перспективний розвиток: забезпеченнѐ ефективності стажуваннѐ 
та підвищеннѐ кваліфікації працівників. 

Умовоя виконаннѐ цих заходів ю збереженнѐ й підвищеннѐ потенціалу 
працівників, спадкоюмність поколінь, позитивну кадрову динаміку, відповід-
ність показників акредитаційним вимогам. Длѐ забезпеченнѐ освітнього 
процесу і наукової діѐльності ЗВО кадрами вищої кваліфікації потрібно 
підвищити професійне спрѐмуваннѐ працівників до професійної діѐльності. 
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Кожен заклад вищої освіти маю своя програму управліннѐ кадровим 
потенціалом, ѐка передбачаю: 

- постановка мети і завдань управліннѐ кадровим потенціалом: 
основна мета полѐгаю в забезпеченні успішної роботи закладу в умовах 
ринкової економіки, а основними завданнѐми, що ставить перед собоя 
університет на цьому етапі – це залученнѐ кваліфікованих фахівців та 
кваліфікований розвиток персоналу; 

- визначеннѐ учасників управліннѐ кадровим потенціалом: необхід-
ноя умовоя рішеннѐ управлінських завдань ю наѐвність висококваліфікова-
ного персоналу, готового до оволодіннѐ новими знаннѐми. У зв’ѐзку з цим 
зростаю роль управліннѐ кадровим потенціалом ѐк особливого виду діѐль-
ності, що вклячаю: визначеннѐ потреби в персоналі; залученнѐ персоналу; 
його відбір; розстановку персоналу; підготовку, перепідготовку, підвищеннѐ 
кваліфікації; мотивація розвитку персоналу; оцінку ефективності управліннѐ; 

- умови підвищеннѐ ефективності управліннѐ кадровим 
потенціалом: найважливішим завданнѐм на цьому етапі управліннѐ 
кадровим потенціалом стаю закріпленнѐ й розвиток персоналу, що 
передбачаю: раціональний розподіл посадових обов’ѐзків; професійне і 
посадове просуваннѐ працівників з урахуваннѐм результатів оцінки їх 
діѐльності та індивідуальних особливостей; регулѐрне підвищеннѐ 
кваліфікації фахівців; створеннѐ інших умов, ѐкі б мотивували працівників  
до більш ефективної праці; плануваннѐ кар’юри; 

- оцінка персоналу (процедура, що здійсняютьсѐ з метоя виѐвленнѐ 
ступенѐ відповідності професійних, ділових та особистих ѐкостей працівника, 
кількісних і ѐкісних результатів його трудової діѐльності визначеним 
вимогам) – параметри, що характеризуять професійну успішність працівника; 
вона використовуютьсѐ в таких сферах, ѐк відбір і розстановка персоналу; 
плануваннѐ і супровід діѐльності фахівців; підготовка й підвищеннѐ 
кваліфікації працівників; формуваннѐ, підготовка резерву длѐ висуненнѐ на 
керівну посаду; удосконаленнѐ системи пільг, умов праці тощо.  

Програма управліннѐ персоналом спрѐмована, у першу чергу, на 
його розвиток, ѐкий забезпечую: 

 перехід до професійного управліннѐ лядськими ресурсами; 
 збільшеннѐ питомої ваги висококваліфікованих науково-педагогічних 

кадрів, спроможних реалізувати основні завданнѐ, ѐкі стоѐть перед 
університетом; 

 розробку та впровадженнѐ механізмів підвищеннѐ мотивації 
діѐльності та безперервного професійного зростаннѐ науково-
педагогічних і педагогічних працівників; 

 упровадженнѐ та стимуляваннѐ заходів, спрѐмованих на відбір і 
залученнѐ талановитої молоді з випускників магістратури до складу 
науково-педагогічних працівників Університету;  
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 створеннѐ умов длѐ функціонуваннѐ аспірантури та докторантури з 
метоя зміцненнѐ наукового потенціалу закладу вищої освіти; 

 відкриттѐ спеціалізованих вчених рад длѐ захисту дисертаційних 
досліджень науковців університету та педагогічних працівників 
закладів освіти; 

 комплексне розв’ѐзаннѐ соціально-побутових умов та встановленнѐ 
щомісѐчної надбавки науково-педагогічним та педагогічним 
працівникам університету за складність та напруженість у роботі. 

Успішна діѐльність університету в умовах автономії вимагаю 
системного переосмисленнѐ підходів до управліннѐ ѐк на рівні 
навчального процесу, так і в масштабах цілого університету. 

У контексті дослідженнѐ розглѐнемо понѐттѐ «культура». Існую 
чимало визначень понѐттѐ «культура», що свідчить про його 
багатозначність. Учені визначаять різні підходи до розуміннѐ визначеннѐ, 
ѐке стоїть за понѐттѐм культура. На міжнародному філософському конгресі 
в 1980 році наводилосѐ більше 250 визначень цього понѐттѐ, але різні 
джерела налічуять їх  до 500. 

Великий тлумачний словник української мови також фіксую декілька 
основних значень та відтінків понѐттѐ культури – культура ѐк: сукупність 
досѐгнень лядського успільства у виробничому, суспільному й духовному 
житті; освіченість, вихованість, начитаність; наѐвність певних навичок 
поведінки в суспільстві; сукупність умов життѐ, необхідних освіченій 
лядині; рівень досѐгнень у певну епоху ѐкого-небудь народу або класу 
суспільства тощо (Комаров, с. 472). 

Наприкінці ХХ століттѐ у вітчизнѐній науці виникли два підходи до 
осмисленнѐ загальної природи культури. Один з підходів науковці 
А. Арнольдов, Е. Баллер, Н. Злобін, Л. Коган, В. Межуюв та ін. визначили ѐк 
процес творчої діѐльності, а В. Давидович, М. Каган, Е. Маркарѐн, В. Трушков, 
З. Файнбург та ін. – ѐк специфічний спосіб лядської діѐльності та зробили 
предметом свого дослідженнѐ питаннѐ, пов’ѐзані із загальноя характерис-
тикоя культури ѐк універсальної властивості суспільного життѐ лядей. 
Культура охопляю всі сфери діѐльності лядини у процесі її розвитку, ѐк у 
сфері матеріального виробництва, так і у сфері духовності. Вона – у знаннѐх 
лядства,  традиціѐх поколінь, у змісті життѐ і праці особистості, у її звичках, 
життювому досвіді, нормах і принципах моралі, етики, естетики і права. 

Разом із тим, під культуроя розуміять рівень освіченості, 
вихованості лядей, а також рівень оволодіннѐ ѐкоясь галуззя знань або 
діѐльності (Закон України «Про вищу освіту, с. 182). 

Життюва аксіома стверджую: культуру створяять ляди, сповідуять її 
теж ляди, а тому феномен, ѐкий ю своюрідним інструментом успішної 
діѐльності будь-ѐкої організації, її керівника, колективу, кожного 
співробітника ю управлінська культура.  
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У контексті дослідженнѐ розглѐнемо понѐттѐ «управлінська культура». 
За визначеннѐм О. аркового, управлінська культура розглѐдаютьсѐ ѐк творча 
самореалізаціѐ етично-моральних переконань та ідеалів адекватно до 
правових норм управлінської діѐльності (арковий, 2012, с. 8).   

С. Короляк акцентую, що управлінська культура – це різновид 
професійної культури, ѐкий складаютьсѐ з політичної, правової, 
адміністративної, менеджерської, організаційної, соціально-психологічної, 
інформаційної, комунікативної та економічної культур і ю інтегральним 
утвореннѐм щодо системи знань і вмінь, особистісних ѐкостей, мотивів і 
цінностей, ѐкі реалізуятьсѐ під час управліннѐ (Короляк, 2003, с. 88).  

Розглѐдаячи вплив управлінської культури керівника закладу освіти 
Н. Свѐтоха стверджую, що управлінська культура керівника закладу освіти – 
це система інтегральних характеристик управлінських ѐкостей керівника, 
що складаютьсѐ з ціннісних основ управлінської діѐльності, гуманістично 
зоріюнтованих моделей поведінки, відповідного стиля управліннѐ, 
інноваційних управлінських технологій (Свѐтоха, 2013, с. 231). 

Зміст управлінської культури  полѐгаю в сукупності досѐгнень в 
організації і здійсненні процесу управліннѐ, організації управлінської праці, 
використаннѐ сучасних методів і форм управліннѐ, інноваційних 
технологій, моральних, яридичних, економічних, організаційних, 
технологічних та етичних норм. 

До основних елементів управлінської культури належать: 
 управлінські знаннѐ, уміннѐ й навички, а також відповідна самооцінка 

керівника, уміннѐ керувати настроюм, емоціѐми, досвід роботи в даній 
сфері, витримка, здатність спокійно реагувати на провокації; 

 етика та етикет керівника;  
 суспільні відносини ѐк управлінські, так і організаційні, у ѐких 

матеріалізуятьсѐ норми, цінності суспільства та організації і ѐкі в 
процесі соціалізації особистості стаять надбаннѐм культури кожного;  

 ступінь прийнѐттѐ цінностей організації, установлених суспільством 
культурних норм. 

На нашу думку, кожному управлінця длѐ досѐгненнѐ висот 
управлінської культури, а отже і длѐ забезпеченнѐ ефективності діѐльності 
закладу вищої освіти в цілому, потрібно досконало оволодівати 
механізмами формуваннѐ себе, ѐк особистості, уміннѐ реально оцінявати 
власні не лише сильні, але й слабкі сторони та цілеспрѐмовано працявати 
над удосконаленнѐм своїх організаторських і професійних навичок, що 
забезпечить безперервне особистісне самовдосконаленнѐ длѐ 
забезпеченнѐ ефективного управліннѐ лядськими ресурсами в 
очоляваному колективі, адже за правилами американського 
менеджменту, у будь-ѐкій справі 80 % успіху залежить від керівника і 
тільки двадцѐть – від його підлеглих. 
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У сучасних умовах функціонуваннѐ закладів вищої освіти управліннѐ 
набуваю особливого значеннѐ длѐ успішної його діѐльності, адже заклад 
може бути життюздатним лише завдѐки особистостѐм і лише у світі 
особистостей, що ґрунтуятьсѐ на формуванні знань, управлінських 
концепцій, проектів, програм тощо; розвитку управлінських відносин; 
мотивації творчої діѐльності у сфері управліннѐ, утвердженні поваги в 
суспільстві до суспільних інститутів, держави, законів, моралі, права; 
виробленні та впровадженні управлінських технологій, ѐкі оптимізуять сам 
процес управліннѐ і об’юднуять в юдине ціле управлінські знаннѐ, 
відносини, творчу діѐльність, роботу суспільних інститутів. 

Управлінська культура ю складовоя професійної (у нашому випадку 
управлінської) компетентності, ѐка визначаютьсѐ сукупністя знань, 
необхідних длѐ певної педагогічної спеціальності або посади; умінь і 
навичок, необхідних длѐ успішного виконаннѐ функціонально-посадових 
обов’ѐзків; професійних, ділових і особистісних ѐкостей длѐ більш повної 
реалізації власних сил, здібностей і можливостей при виконанні 
функціонально-посадових обов’ѐзків; загальної культури, необхідної длѐ 
формуваннѐ гуманістичного поглѐду, духовно-ціннісних оріюнтирів, 
моральних та етичних принципів особистості; мотивації професійної 
діѐльності (Мельник, 2003, с. 50-51). 

Складовоя управлінської культури ю академічна культура 
управліннѐ, що вклячаю в себе три види елементів: 

- понѐттѐ, ѐкі характеризуять академічну культуру ѐк культуру 
університету і допомагаять членам академічної спільноти 
організовувати високу ѐкість праці та відповідальності за її результати;  

- відносини, що відображаять ставленнѐ до цінностей і способів пове-
дінки, ѐкі ю спільними длѐ всіх, хто працяю і навчаютьсѐ в університеті;  

- цінності – елемент академічної культури, що ѐвлѐю собоя систему 
культури особливої поведінки і спілкуваннѐ лядей, ѐкі професійно 
покликані забезпечувати транслѐція культурних цінностей, що лежать 
в основі моральних доктрин і поділѐятьсѐ всіма членами академічної 
спільноти. 

Академічна культура не може бути перенесена чи запозичена, вона ю 
вистраждана ціноя спроб і помилок, ціноя постійної роботи університетської 
спільноти над собоя, вона не ю раз і назавжди сформованоя і сталоя, а 
потребую постійного оновленнѐ й удосконаленнѐ, а наполеглива працѐ над 
нея себе виправдовую стократ. Загально визнана управлінська академічна 
культура ю не лише візитівкоя, а й відчутноя конкурентноя перевагоя 
університету, бо створяютьсѐ щохвилини, з перших кроків існуваннѐ і ю дуже 
важливим чинником покращеннѐ управліннѐ, забезпеченнѐ академічної 
ѐкості та фінансової оптимізації діѐльності університету. 
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Академічна культура управліннѐ вклячаю в себе: 
 високі вимоги до культури наданнѐ освітніх послуг в університеті;  
 правильне веденнѐ, оформленнѐ та зберіганнѐ документації; 
 правильну розстановка кадрів на вирішальних ланках, дотриманнѐ 

етичних і моральних норм взаюмин із колегами, студентами, 
партнерами, роботодавцѐми; 

 баченнѐ кінцевої мети, дотримуячись найбільш раціональних методів 
її досѐгненнѐ; 

 наполегливе оволодіннѐ науковими принципами управліннѐ, уміле їх 
використаннѐ у своїй управлінській діѐльності; 

 виконаннѐ адміністраціюя сукупності вимог, що висуваятьсѐ до 
процесу управліннѐ, зумовлених нормами моралі, етики, естетики, 
права, принципами організації і технології управліннѐ; 

  правильну самооцінку особи керівника. 
Управлінська академічна культура розглѐдаютьсѐ в поюднанні з 

соціальним життѐм сфери вищої освіти, інтересів членів університетської 
спільноти та  виступаю ѐк тип духовної культури і вклячаю всі види, форми й 
рівні суспільної свідомості, освіту та вихованнѐ. Академічна культура 
управліннѐ – це сукупність способів і методів діѐльності університетської 
спільноти, її системна інтегрована ѐкість, що відображаю досѐгнутий рівень 
розвитку, виступаю ѐк сукупність соціальних норм і цінностей, що 
сформувалисѐ історично і притаманні конкретній інститутській системі; 
вона вклячаю ѐвища, процеси, відносини, що ѐкісно відрізнѐять науково-
педагогічних працівників, студентів та адміністративно-господарський 
персонал закладу вищої освіти від інших колективів  та соціальних груп.  

Здорова академічна культура управліннѐ ю безцінним капіталом 
закладу вищої освіти, знаходить свою вираженнѐ в писаних і неписаних 
його нормах, ѐкі визнаятьсѐ університетськоя спільнотоя не стільки з 
оглѐду на букву законодавства, скільки на дух закладу освіти. Вона 
охопляю широкий спектр ѐвищ, ѐкі регуляять і визначаять внутрішню 
життѐ закладу на основі сформованих традиції, усталених норм, 
академічних звичаїв, ѐкі не завжди піддаятьсѐ універсалізації і створяять 
неповторний  образ університету. 

Академічна культура управліннѐ за ознаками визначаютьсѐ ѐк 
сукупність цінностей: наѐвність в управлінській системі ЗВО формалізованих 
норм, поглѐдів, принципів, на основі ѐких здійсняютьсѐ управлінська діѐль-
ність; існуваннѐ чіткого і загальноприйнѐтого уѐвленнѐ про допустимі длѐ 
даного закладу та недопустимі методи управлінської діѐльності; наѐвність 
неформальної комунікації та особових контактів між управлінцѐми різного 
рівнѐ, науково-педагогічними працівниками, співробітниками та студентами і 
ѐк спосіб здійсненнѐ цілеспрѐмованої й раціональної управлінської діѐль-
ності: розвинена структура управліннѐ, що передбачаю наѐвність спеціалізо-
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ваних підрозділів, ѐкі скоординовано діять, виконуячи специфічні завданнѐ, 
досѐгаячи загальної мети організації; налагоджена система зворотного 
зв’ѐзку (від підлеглих до керівництва); систематизаціѐ і рефлексіѐ результатів 
виконаннѐ управлінських рішень, їх критична оцінка і коректуваннѐ; 
делегуваннѐ управлінських повноважень; визнаннѐ за підлеглими права, 
виходѐчи з обставин, коректувати прийнѐті керівництвом рішеннѐ. 

Управлінська академічна культура вирішую завданнѐ, що маять 
важливе значеннѐ в системі суспільних відносин взагалі й управлінні 
закладом вищої освіти зокрема:  

 концентрую багаторічний управлінський досвід, створяю можливості 
длѐ його вивченнѐ та засвоюннѐ, передаю його новим учасникам, а 
також трансляю його у суспільство; 

 визначаю стиль керівництва, систему відносин між учасниками 
управліннѐ;  

 здійсняю вплив на формуваннѐ й вихованнѐ особистості; 

 створяю можливості ефективно впливати на подоланнѐ 
консерватизму і бярократизму;  

 сприѐю розвиткові професійної компетентності керівників та 
співробітників, підвищення ѐкості управлінських рішень (ѐк на етапі їх 
прийнѐттѐ, так і виконаннѐ), значно знижую рівень конфліктності. 

Академічна культура управліннѐ керівника – це інтегративна 
динамічна ѐкість особистості, що розвиваютьсѐ в процесі діѐльності, 
характеризуютьсѐ певним рівнем теоретичного осмисленнѐ й комплексом 
практичних умінь та навичок з реалізації підходів до управлінської 
діѐльності на основі безумовного дотриманнѐ норм, принципів, моралі. 
Вона ю результатом взаюмодії керівника і трудового колективу, впливаю на 
них і трансформуютьсѐ сама. Керівник розкриваю через неї свої здібності, 
світоглѐд, соціальні почуттѐ, професійні навички; підлеглий, сприймаячи 
цінності академічної управлінської культури керівника й організації, 
трансформую власну професійну культуру. 

З іншого боку, академічна культура управліннѐ – це відповідність  
керівника закладу вищої освіти вимогам, що ставлѐтьсѐ до управлінської 
діѐльності і до його особистісних ѐкостей, зумовлених нормами й 
принципами моралі, етики, естетики і права, це високий рівень його 
особистісної загальної культури управліннѐ: сукупність інтелектуальних, 
професійних, моральних, емоційно-вольових ѐкостей особистості, ѐкі 
даять змогу ефективно вирішувати завданнѐ, визначені суспільними 
потребами, нормативними актами в даній освітній галузі й забезпечувати 
високий рівень результативності діѐльності керованого ним закладу. 

Сучасний ефективний керівник закладу вищої освіти просто 
зобов’ѐзаний відповідати такому професійному іміджу ідеального 
управлінцѐ-менеджера: 
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Рис. 1. Риси сучасного управлінцѐ 
 
Досить цікавими ю результати опитуваннѐ 1500 менеджерів 

ювропейських компаній (Библиотека управлѐящего персоналом: мировой 
опыт, 1994, с. 95), ѐкі засвідчили, що до найважливіших рис керівника 
відносѐть такі: здатність формувати ефективну команду – 96 %; уміннѐ 
прислухатисѐ до думки колег і підлеглих – 93 %; здатність приймати рішеннѐ – 
87 %; уміннѐ залучати інших до виконаннѐ прийнѐтого рішеннѐ – 86 %. 

Розвиток академічної культури управліннѐ керівника ю складним 
педагогічним феноменом. Він потребую використаннѐ комплексу 
методологічних підходів, що забезпечать досѐгненнѐ різнопланових 
характеристик даного ѐвища. Основними ю акмеологічий і модеративний 
підходи. Ідеї акмеологічного підходу пов’ѐзані з особливістя презентації  
керівника в акмеології ѐк суб’юкта вдосконаленнѐ та саморозвитку через 
оволодіннѐ керівником ефективними способами управліннѐ й 
самоуправліннѐ в аспекті неперервного особистісно-професійного розвитку. 
Це дозволѐю проектувати програми розвитку управлінської культури на рівні 
само менеджменту. Модеративний підхід передбачаю: навчаннѐ ѐк комплекс 
взаюмопов’ѐзаних умов, методів і прийомів організації спільної діѐльності, що 
даю змогу залучити учасників до процесу виѐвленнѐ, осмисленнѐ й аналізу 
складнощів управлінської діѐльності, пошуку шлѐхів їх вирішеннѐ, нефор-
мального осмисленнѐ й поширеннѐ досвіду колег, особисту відповідальність 
кожного учасника управлінського процесу за свої дії та досѐгненнѐ спільного 
результату, розвиток здатності до самостійного вирішеннѐ проблем, веденнѐ 
дискусій і переговорів. Методи модерації даять можливість об’юднати 
учасників, стимулявати до спільного пошуку шлѐхів вирішеннѐ проблеми і 
підвести їх до переносу знайденого рішеннѐ в практичну площину. 

Длѐ ініціації тенденції самоменеджменту академічної культури 
управліннѐ доцільно: розвивати командно-колегіальний принцип роботи з 
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участя працівників різних підрозділів длѐ вирішеннѐ конкретних завдань і 
проектів; налагоджувати та вдосконалявати горизонтальні потоки 
інформації; реалізувати інформаційне забезпеченнѐ комунікацій: створеннѐ 
банку іміджевих матеріалів, що вклячаю характеристику кадрового й 
інтелектуального потенціалу, зв’ѐзку з громадськістя, з науковими і 
культурно-освітніми центрами, відомими вченими, політиками, діѐчами 
культури, результати опитуваннѐ громадської думки тощо; активізація 
роботи Веб-сайту ректорату, на ѐкому висвітляятьсѐ його традиції, заходи, 
досѐгненнѐ, проекти. 

Невід’юмноя частиноя академічної культури управліннѐ ю процес 
прийнѐттѐ управлінського рішеннѐ. Саме функціѐ прийнѐттѐ рішеннѐ з 
найбільшоя виразністя змушую відчути, що управліннѐ – це, звичайно, 
наука, але й мистецтво теж. Тому культура прийнѐттѐ рішеннѐ дуже 
важлива длѐ дотриманнѐ управлінської діѐльності керівника.  

Відповідно до того, ѐк керівник взаюмодію з колективом у процесі 
виробленнѐ рішеннѐ, виділѐять п’ѐть рівнів організації управлінських рішень:  

- автократичний, що здійсняютьсѐ безпосередньо керівником, ѐкий 
робить це підкреслено демонстративно, дистанціяячись від підлеглих у 
процесі прийнѐттѐ рішеннѐ;  

- автономний, принцип колегіальності дотримуютьсѐ 
опосередковано, але істотна й навіть більша частина рішень приймаютьсѐ 
керівником формально одноосібно; 

- локально-колегіальний – керівник залучаю інших учасників 
освітнього процесу до процедури виробленнѐ управлінських рішень, але у 
процесі прийнѐттѐ рішеннѐ вклячаятьсѐ не всі учасники  управліннѐ, а 
лише їх частина; 

- інтегративно-колегіальний – коли до процесу підготовки і 
прийнѐттѐ рішеннѐ нормативно вклячаютьсѐ весь колектив у формі зборів 
трудового колективу, своюрідних референдумів, конференцій, загальних 
зборів колективу; 

- метаколегіальний – ю своюрідним виходом процедури прийнѐттѐ 
рішеннѐ за межі університету. 

Важливоя передумовоя успішного управліннѐ  закладом вищої 
освіти ю вміннѐ керівника грамотно делегувати певні повноваженнѐ. 
Щоденний обсѐг завдань, ѐкий необхідно виконати керівникові, завжди 
перевищую його фізичні й часові можливості, а дорученнѐ справ та завдань 
підлеглим дозволѐю керівникові виконати більший обсѐг роботи. Успішний 
керівник не той, хто може робити будь-ѐку справу краще за підлеглих, а 
той, хто керую так, що кожен підлеглий робить своя справу ѐкнайкраще, 
адже правильний розподіл роботи і відповідальності серед підлеглих ю 
запорукоя успіху управлінської діѐльності керівника. 
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Делегуваннѐ повноважень своїм підлеглим ю абсолятно необхідним 
уміннѐм керівника, ѐкий відповідаю за організація виконаннѐ завдань, 
адже ефективність управлінської діѐльності керівника полѐгаю у здатності 
використовувати творчі сили учасників освітнього процесу, бути лідером, 
але при цьому поважаячи, у першу чергу, право інших вирішувати, а це 
означаю передачу частини повноважень на той рівень, де приймаятьсѐ 
найбільш ефективні рішеннѐ. 

Передумовоя делегуваннѐ певних повноважень ю визначеннѐ 
керівником найбільш важливих завдань, ѐкі повинні бути вирішені за 
допомогоя підлеглих; створеннѐ умов успішного вирішеннѐ цих завдань і 
досѐгненнѐ намічених цілей; уміннѐ надихнути підлеглих на максимальну 
самовіддачу при їх розв’ѐзанні. 

Існую перелік завдань, ѐкі керівник повинен вирішувати тільки сам: 
стратегічне плануваннѐ; створеннѐ сприѐтливого мікроклімату в колективі;  
вирішеннѐ конфліктів, та своючасне їх попередженнѐ; оцінка ефективності 
роботи колективу; контроль за створеннѐм безпечних умов; дисциплінарні 
заходи; вирішеннѐ завданнѐ, що вимагаять особливо високої кваліфікації; 
вирішеннѐ фінансових питань з ухваленнѐ кошторису, призначеннѐ премії; 
затвердженнѐ рішень, наказів і розпорѐджень; завданнѐ, пов’ѐзані з 
конфіденційноя інформаціюя тощо.  

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про вищу освіту», особами, ѐкі 
навчаятьсѐ в закладах вищої освіти, ю: здобувачі вищої освіти та інші особи 
(Закон України «Про вищу освіту»). Переважно це молоді ляди, а значить 
університет маю бути місцем, де молода лядина зможе розвинути своя 
гідність і прагненнѐ до інтелектуального життѐ, тому важливим елементом 
академічної культури управліннѐ ю волонтерство, ѐке полѐгаю в готовності 
жертвувати свій час длѐ громадських справ і робити це безкорисливо. 
Ураховуячи ця особливість длѐ університетського менеджменту, керівнику 
при прийнѐтті на роботу  бажаячих працявати, важливо переконатисѐ, чи 
готова цѐ лядина попрацявати длѐ інших, а не тільки длѐ себе. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
теоретично обґрунтувавши  сутність понѐттѐ академічної культури в 
контексті її формуваннѐ ѐк чинника ефективного управліннѐ сучасним 
університетом, ми дійшли висновку, що  академічна культура управліннѐ 
університетом складаю його інтелектуально-етичну систему цінностей, 
мотивацій, переконань та сприйнѐттів, ѐкі визначаять професійну 
діѐльність керівника, систему його цінностей, традицій, норм, правил, 
зразків поведінки, способів діѐльності, принципів спілкуваннѐ, що 
ґрунтуятьсѐ на загальнолядських цінностѐх; культурі високої духовності й 
моралі; культурі особливої поведінки і спілкуваннѐ з підлеглими, колегами, 
партнерами, студентами, лядьми, ѐкі професійно покликані забезпечувати 
виконаннѐ делегованих повноважень, передачу культурних цінностей; ю 
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культуроя високої ѐкості праці керівника і відповідальності за її 
результати, за прийнѐттѐ управлінських рішень; культуроя, що ю безцінним 
капіталом закладу вищої освіти, знаходить свою вираженнѐ в писаних і 
неписаних його нормах, ѐкі визнаятьсѐ університетськоя спільнотоя не 
стільки з оглѐду на букву законодавства, скільки на дух  закладу освіти.  

У наших наступних публікаціѐх розглѐнемо досвід процесу 
формуваннѐ академічної культури в юдності її складників. 
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РЕЗЮМЕ 

Пшеничная Любовь. Академическаѐ культура как составлѐящаѐ эффективного 
управлениѐ современным университетом. 

Статьѐ посвѐщена проблеме исследованиѐ академической культуры, её  
теоретическому обоснования, определения сущности понѐтиѐ в контексте её 
формированиѐ как составлѐящей эффективного управлениѐ современным 
университетом. Длѐ достижениѐ поставленной цели исследованы 
методологические и теоретические основы управлениѐ, сделаны выводы о том, что 
управление и менеджмент составлѐят синонимические рѐды: практику 
деѐтельности человека, профессия, науку, процесс деѐтельности, лядей, которые 
осуществлѐят управление, органы управлениѐ. 

Процесс управлениѐ рассмотрен как вид деѐтельности, который 
обеспечивает оптимальное функционирование и развитие системы, согласовывает 
и координирует деѐтельность лядей длѐ достижениѐ общей цели, поскольку 
успешнаѐ деѐтельность университета в условиѐх автономии требует системного 
переосмыслениѐ подходов к нему, как на уровне учебного процесса, так и в 
масштабах целого университета. 

Ключевые слова: академическаѐ культура, культура управлениѐ, 
менеджмент, сфера деѐтельности, университет, профессиональнаѐ деѐтельность 
руководителѐ, системный подход. 

 
SUMMARY 

Pshenychna Liubov. Academic culture as an effective factor of the modern university 
management. 

The article is devoted to the research of academic culture, its theoretical 
substantiation, the concept definition in its formation context as an effective factor of the 
modern university management. To achieve this goal, the methodological and theoretical 
bases of management are investigated, and the conclusions are made that administration 
and management are synonymous: human activity practice, profession, science, activity 
process, people who do management, management body. 

The management process is considered as an activity type that ensures the optimal 
systems functioning and development, coordinates the people activities in the common goal 
pursuit, thus the successful university activity in terms of autonomy, a systematic approaches 
rethinking at the educational process level and at the whole university scale are required. 

In the study context, the concept “culture” is considered as a universal property of 
people’s social life in different spheres of their activity and a phenomenon, which is an 
instrument of successful activity of the organization, leader, staff, and every employee – 
managerial culture. 

Academic management culture is disclosed as a set of methods and the university 
community methods, its systematic integrated quality, reflecting achieved development level, 
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acts as social norms and values set that have been historically formed and have been 
inherent in a particular institute system. It includes phenomena, processes, relations that 
qualitatively distinguish scientific and pedagogical workers, students and administrative staff 
of a higher education institution from other social groups and is a priceless capital of a higher 
education institution. 

It was investigated that development of academic management culture is a complex 
pedagogical phenomenon, which is defined as a set of values and as a way of implementing 
purposeful and rational management activities, which requires using of the methodological 
approaches set to achieve the goal. 

Key words: academic culture, management culture, management, activity sphere, 
university, manager’s professional activity, system approach. 
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ЗАДАЧІ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ-МЕХАНІКІВ 
 
У даній статті обґрунтовано важливість навчаннѐ майбутніх бакалаврів-

механіків геометричному моделявання. Запропоновано класифікація задач 
геометричного моделяваннѐ, відповідно до ѐкої всі задачі можна розділити на три 
групи: проектуваннѐ нових механізмів, дослідженнѐ механізмів, модернізаціѐ та 
оптимізаціѐ механізмів. Представлено короткий зміст кожної задачі. Наведено 
вхідні та вихідні параметри, ѐкі маять місце відповідно при постановці задачі 
геометричного моделяваннѐ та в результаті її розв’ѐзаннѐ. Детально розглѐнуто 
зміст і порѐдок розв’ѐзаннѐ задач, присвѐчених тертя та зношування поверхонь, 
коливаннѐм у механізмах та застосування методів інженерної творчості. 

Ключові слова: механізм, геометричне моделяваннѐ, аналіз, синтез, кінематика, 
точність, коливаннѐ, оптимізаціѐ, тертѐ та зношуваннѐ, інженерна творчість. 

 
Постановка проблеми. Сучасні темпи поѐви нової та модернізаціѐ 

наѐвної техніки вимагаять від інженера-механіка виконаннѐ 
відповідальних проектів та надійних розрахунків у максимально стислі 
терміни. На сьогодні ю доступними програмні продукти, ѐкі дозволѐять такі 
дослідженнѐ проводити в 3D просторі. Одніюя з переваг 3D моделей ю 
наочність у порівнѐнні з плоскими малянками. Відповідно, при підготовці 
бакалаврів-механіків необхідно в навчальному процесі передбачити 
можливість розв’ѐзуваннѐ актуальних задач із дослідженнѐ механізмів 
сучасних технологічних та транспортних машин, використовуячи при 




