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Силабус  

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Культура управління 

 

Кафедра 
Педагогіки та психології 

 

Освітня програма 
Управління закладом освіти 

Тип дисципліни, 

кількість кредитів та 

годин (лекції/ 

практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): Обов’язкова 

Кількість кредитів: 4 кредити 

Лекції:16 годин 

Практичні (семінарські) заняття: 8 годин 

Лабораторні заняття: 
Самостійна робота: 98 годин. 

 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання 

навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові 

ступені і звання, 

адреса електронної 

пошти викладача/ів) 

Маринець Надія Василівна – кандидат філософських наук. 

Пререквізити 

навчальної 

дисципліни 

Філософія, педагогіка виховання, менеджмент. 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  

навчальної 

дисципліни, загальні 

та фахові 

компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

1. Мета дисципліни «Культура управління» є: формування і цілеспрямований 

розвиток не тільки професійної управлінської компетентності, а й загальної та професійної 

культури, таких вкрай важливих професійних значущих особистісних рис і якостей, які б 

одночасно забезпечували ефективність культури управління і належний психологічний 

клімат в керованому ними колективі. 

2.         Головним завданням курсу «Культура управління» є забезпечення умов і 

можливості формування та засвоєння студентами певного кола знань, умінь, навичок і 

поведінки в ситуаціях управлінської діяльності. 

3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні володіти: 

Загальні ПРН: 

 застосувати знання та практичні навички з професійно-орієнтованих навчальних 
дисциплін в соціокультурній сфері за екстремальних умов.  

 здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення 

як професійних завдань, так і особистісного розвитку.  

 основні поняття та категорії організаційної культури, елементи організаційної 

культури, фактори, що впливають на організаційну культуру, функції організаційної 

культури; 

 національні особливості організаційних культур, впливати на формування 

організаційної культури. 

 

Професійні ПРН 
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 управляти організацією, діючи як в рамках сформованої організаційної культури, так і 

ігноруючи сформовану культуру; 

 через організаційну культуру впливати на поведінку членів організації в інтересах 

організації; 
• використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення поставлених професійних 

завдань, як у дослідницькій, так і у практичній роботі.  

 демонструвати здатність до прийняття самостійних рішень та несення за них 

персональної відповідальності.  

 використовувати різноманітні комунікативні технології для організації ефективного 

спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

 основними категоріями концепції організаційної культури; 

 методикою оцінки організаційної культури з точки зору її впливу на 

конкурентоспроможність організації; 

 умінням інтегрувати субкультури окремих сфер, форм діяльності і соціальних груп 
організації в організаційну культуру як ціле; 

 навичками управління і розвитку організаційної культури; 

 прийомами формування іміджу організації; 

 методиками класифікації організаційних культур. 

 

Компетентності якими повинен володіти здобувач: 

Загальні компетентності  

 Науково-теоретичне і практичне осмислення сучасних соціокультурних процесів в їх 

глобальному, глобальному і локальному вимірах.  Застосовувати навички та вміння в 

організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні 

науковим і творчим колективом.  

 

Професійні компетентності  

 Вміння швидко адаптуватися до специфічних умов і напрямів професійної діяльності з 

використанням системи документально-інформаційних комунікацій, здатність до активної 

соціальної мобільності. Працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні 

результати та ризики, приймати відповідальність за планування і реалізацію 

соціокультурного проекту. Працювати в команді. Навички міжособистісної взаємодії, 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Теми занять. 

1. Сутність і сенс культури. 

2. Суспільні функції культури. 
3. Особистісна і професійна культура керівника. 

4. Сенс і цілі управління. 

5. Культура в системі філософії управління. 

6. Культура управління і психологічний клімат організації. 

7. Культура управління як чинник соціального прогресу. 

8. Цілі й завдання культури управлінського спілкування. 

9. Чинники зміни цілей і характеру управління. 

10. Логіка управління та його ефективність. 

11. Етика управління та психологічний клімат. 

12. Моральнісна культура в системі управління. 

13. Зв’язок між загальною, професійною та корпоративною культурою. 

14. Культура керівника як чинник ефективності управління. 
15. Управлінські технології і культура управління. 

16. Загальна структура управлінської культури. 

17. Формування управлінської культури майбутнього керівника.  

18. Культура в системі лідерства керівника. 

19. Управлінська діяльність як джерело культури управління. 

20. Складові культури управління. 

Семінарська(практична) робота  

1. Розкрийте зміст поняття культура та мистецтво управління. 2. Охарактеризуйте роль 

культури менеджменту та її основні функції. 3. Перерахуйте складові культури 

управління.  
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4. Назвіть загальні положення та основні поняття корпоративної культури.  

5. Дайте визначення управлінської етики. 

6. Перерахуйте складові управлінської етики. 

7. Що означає поняття "імідж підприємства". 
8. Що означає поняття "імідж менеджера". 

9. Наведіть основні поняття про етикет у роботі менеджера. 

10. Етикет, якого дотримуються в листах. 

Самостійна робота. 

1. Поняття корпоративної культури. 

2. Основні принципи й типи корпоративної культури. 

3. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури. 

4. Компоненти корпоративної культури. 

5. Типи спільної діяльності. 

6. Типи управління. 

7. Стадії розвитку корпоративної культури. 

8. Етичні цінності й місія організації. 
9. Аргументи "за" і "проти" соціальної відповідальності організації. 

10. Ділова етика як вид професійної етики. 

11. Моральний клімат в організації. 

12. Як діяти в ситуаціях морального вибору 

13. Стереотипи сприйняття дійсності. 

14. Природа іміджу. 

15. Розглянути таку властивість, як неповнота. 

16.  Корпоративний імідж. Імідж менеджера. 

17. Поняття про етикет.  

18. Правила розмови.  

19. Як поводитися за столом.  
20. Візитні картки.  

Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

Освітні досягнення магістрантів із дисципліни «Культура управління» оцінюються за 

кредитно-накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип звітності, 

накопичувальної системи оцінювання рівня компетентності,  знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики  

 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 

 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання  

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

https://pidru4niki.com/10631015/menedzhment/zagalni_polozhennya_osnovni_ponyattya_korporativnoyi_kulturi#88
https://pidru4niki.com/12440920/menedzhment/osnovni_printsipi_tipi_korporativnoyi_kulturi#98
https://pidru4niki.com/18411014/menedzhment/firmovi_standarti_chastina_korporativnoyi_kulturi#57
https://pidru4niki.com/18411014/menedzhment/firmovi_standarti_chastina_korporativnoyi_kulturi#96
https://pidru4niki.com/12570626/menedzhment/tipi_spilnoyi_diyalnosti#511
https://pidru4niki.com/18671010/menedzhment/tipi_upravlinnya#775
https://pidru4niki.com/13170605/menedzhment/stadiyi_rozvitku_korporativnoyi_kulturi#95
https://pidru4niki.com/18600722/menedzhment/etichni_tsinnosti_misiya_organizatsiyi#783
https://pidru4niki.com/18600722/menedzhment/etichni_tsinnosti_misiya_organizatsiyi#524
https://pidru4niki.com/19610926/menedzhment/dilova_etika_vid_profesiynoyi_etiki#236
https://pidru4niki.com/18660406/menedzhment/moralniy_klimat_organizatsiyi#416
https://pidru4niki.com/18660406/menedzhment/moralniy_klimat_organizatsiyi#973
https://pidru4niki.com/10610928/menedzhment/imidzh_pidpriyemstva_imidzh_menedzhera#53
https://pidru4niki.com/10330310/menedzhment/priroda_imidzhu#17
https://pidru4niki.com/10330310/menedzhment/priroda_imidzhu#864
https://pidru4niki.com/16841003/menedzhment/korporativniy_imidzh#14
https://pidru4niki.com/19210226/menedzhment/imidzh_menedzhera#45
https://pidru4niki.com/12471019/menedzhment/osnovni_ponyattya_pro_etiket_roboti_menedzhera#20
https://pidru4niki.com/10660818/menedzhment/pravila_rozmovi#63
https://pidru4niki.com/10660818/menedzhment/pravila_rozmovi#97
https://pidru4niki.com/10660818/menedzhment/pravila_rozmovi#15
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вивченням 

дисципліни  

 

 

До заліку (іспиту) допускаються студенти, які відвідували лекційні та семінарські заняття, 

опрацювали рекомендований мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну 

роботу, виконали запропоновані реферативні роботи, і накопили 60 балів на протязі одного 

семестру. Важливою передумовою допуску до іспиту є відпрацювання пропущених 

лекційних занять. Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового виконання 

індивідуальних завдань із подальшою перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів з курсу «Менеджмент освіти» 

застосовуються такі методи: 

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, дискурс; 

-методи письмового контролю: письмове тестування, контрольна робота, реферат, 

демонстрація; 
- методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне 

та програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

Політика щодо академічної доброчесності. 

Види письмових робіт перевіряються на наявність плагіату і є такими, що виконані при 

наявності не менше 75% оригінальності авторського тексту. Списування під час виконання 

письмових робіт заборонено. Користуватися мобільними пристроями під час проведення 

різних видів контролю успішності, дозволяється лише з дозволу викладача. 

Положення про академічну доброчесність в ЗУІ. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗУІ. 

Методичне забезпечення 

- підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, наукові періодичні 

видання; 

- лани-конспекти лекцій, семінарських та практичних занять;  
- індивідуальні семестрові завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

слухачів; 

- мультимедійні презентації до навчальних занять; 

- навчальні відеофільми, відеофрагменти лекцій, практичних, виховних заходів у закладах 

освіти. 

Рекомендовані 

джерела (основна та 

допоміжна література), 

електронні 

інформаційні ресурси 

 

Основна. 

1. Культура управління : монографія / Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська 

С.М., Крутій О. М, Пономарьов О. С., Харченко А. О. . – Харків: НУЦЗУ, 2018. – 

218 с.  

2. Шумілова І.Ф. Загальнокультурна компетентність – фактор розвитку персоналу 

освітньої установи. Scientific Journal VIRTUS. 24 May 2021 С. 134-136.  

3. Адізес І. Командне лідерство. К.: Наш формат, 2018. 304 с. 
4. Журавлев А. Л. Ориентация на принципы и нормы социального взаимодействия 

как фактор психологического отношения к деловому партнерству / А. Л. 

Журавлев, А.П. Поздняков, Т.С. Вавакина // Психологический журнал. – 2017. – Т. 

38. – № 1. – С. 5-15.  

5. Заветный С. А. Потенциал науки в управлении социальноэкономическим 

развитием / С. А. Заветный, А. С. Пономарев, А. В. Нанка // Наука 21 века 

консолидация в условиях системних социально-культурных трансформацій 

коллективная монография. – Харьков: Міськдрук, 2017. – С. 10- 51.  

6. Крутій О. М. Публічний діалог в системі політичної культури демократичного 

суспільства [Текст] : Монографія / О.М.Крутій, О.В. Радченко. –Х.: Вид-во 

АДНДУ, 2016. – 396 с.  
7. Пономарьов О. С. Особистий прийом у системі управлінських технологій: навч.-

метод. посіб. / О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, Л. П. Гарник. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2015. – 56 с. 

 

Допоміжна. 

1. Гуревичев М. М. Социальная сущность корпоративной культуры в условиях 

экономики знаний / М. М. Гуревичев, В. Д. Иваницкий, А. С. Пономарьов // 

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 

– 2014. – Вип. 40-41 (44-45). – С. 45-54  
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