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Постановка проблеми. Щороку Україна втрачає значні обсяги коштів через не
повне використання потенціалу працівників, а рівень продуктивності праці значно 
відстає від продуктивності праці в розвинених країнах. Причинами цього є зростання 
невпорядкованості соціально-трудових відносин, незацікавленості працівників 
підприємств у підвищенні працевіддачі, неналежне врахування нематеріального склад
ника мотивування та невідповідне результатам матеріальне стимулювання. Ця ситуація 
перш за все визначається мотиваційними проблемами у сфері праці та зростанням 
розбіжностей між теоретичними моделями мотивування трудової діяльності і реальними 
господарськими процесами, що пов'язані з формуванням особливої економічної ідеології 
у власників і найманих працівників підприємств усіх галузей національної економіки [8], 
у тому числі і в освіті, де набувають особливих форм, зумовлених специфікою діяльності 
у цій сфері. Зміна інформаційного фона освітньої діяльності, соціально-економічних 
умов існування вищих навчальних закладів, загальна маркетизація освіти, споживче 
ставлення до освіченості — все це зумовило ті перетворення, що вже відбулися, а ще — 
створює основу для виникнення нових освітніх відносин, нової методологічної платфор¬
ми освіти, що характеризуватиметься іншим змістом відносин, отже, і новою 
педагогічною теорією. 

Глобальні процеси, що відбуваються в усіх соціально-економічних системах та 
пов'язаних з ними сферах, і на першому плані вища освіта, зумовлюють необхідність 
якнайповнішого використання наявних ресурсів, серед яких, як це не дивно звучить з 
точки зору педагогіки, належать і люди з їхніми прагненнями, потребами, 
індивідуальною неповторністю. Економізація суспільного життя, що призвела до 
маркетизації освіти, робить упор на матеріальні потреби, що одночасно вихолощує зміст 
людських взаємин, переводить професійні та особисті стосунки у площину споживацтва, 
отже збіднення поширюється не лише на гаманці, ділячи суспільство на верстви, поглиб¬
люючи його стратифікацію, а й цілісно — на соціально-духовну діяльність особистості, 
відділяючи та віддаляючи і її від щоденних потреб. Закономірно, що всі ці процеси в 
першу чергу відбилися на вищій освіті, оскільки вона якраз і стає лінією розділу між 
світами багатства й бідності, соціальної успішності й відкинутості, закладаючи певні 
"програми" на майбутнє професійно-особисте життя. У цьому саме й відображається 
культурологічна функція вищої освіти в цілому та вищого навчального закладу зокрема, 
яка має одночасно дві підфункції — культуроносну і культуротворчу. Через культуро-
носну відбувається культурне відтворення, що означає "способи, завдяки яким школи 
разом з іншими соціальними інституціями допомагають зберігати соціальну та 
економічну нерівність від одного покоління до іншого" [3], а через культуротворчу (в 
ідеалі) повинні нівелюватися ті фактори, що призводять до стратифікації, забезпечуючи 
всім студентам-випускникам рівні "стартові" умови. Разом з тим, треба зауважити, що 
культурологічна функція вищої освіти здеформована у бік відтворення, що спричинено 
дією низки чинників: 

по-перше, хоча й світова спільнота переходить від техногенного до 
антропогенного типу цивілізації, системні підходи до вищої освіти залишаються 
незмінно орієнтованими на технологічні підходи [1], визначаючи як первинний продукт 
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знання, вміння та навички фахівця (саме вони були і є формальним критерієм навченості 
випускника, їх і вимірюють, коли здійснюють контрольно-оціночні функції в освіті); 

• по-друге, у ХХІ столітті, що вже настало, вузькопрофесійна підготовка стає 
анахронізмом, оскільки у професійній культурі набуває ваги особиста культура 
випускника, а вчені-психологи та педагоги сходяться на думці, що "випускник повинен 
бути, перш за все, людиною культури" [11]; 

по-третє, конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу 
прямо залежить від рівня його власної активності, яка формується у тісній взаємодії з 
процесами, що відбуваються безпосередньо у навчальному закладі, та опосередковано - із 
суспільними освітніми процесами. Серед усього розмаїття, що супроводжує навчання, 
впливовими є освітній і навчальний менеджмент, і сформований тип мотиваційної 
культури, що виявляється, з одного боку, в педагогічній мотивації, з іншого—у навчальній 
мотивації студентів та ще — у певній організації всього університетського життя. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з теми. Тематика навчальної 
мотивації достатньо опрацьована у педагогічній та психологічній літературі, щодо 
педагогічної мотивації теж є дослідження, проте існує проблема з їхнім поєднанням че¬
рез площину університету в цілісну дієву концепцію, яка давала б результат з освітньо-
культурологічних позицій. Є чимало досліджень з мотивації у менеджменті, але їх автори 
зосереджують свою увагу здебільшого на проблемі зростання економічної віддачі, тому 
питань освіти, у тому числі педагогічної, вони тільки торкаються. У пошуку інтегрованих 
підходів до проблеми мотивації цікавими є дослідження Л.Р. Кучер [8], Г.М. Захарчин та 
Н.П. Любомудрової [4]. О.Г. Карпенко, застосувала діяльнісний підхід до вивчення 
мотивації в структурі діяльності соціального працівника [6]. Проблемі психологічного 
супроводу здійснення інноваційних освітніх проектів з позицій мотивації присвячена 
стаття В.П. Чудакової [16]. Психологічна культура вчителя початкових класів досліджена 
у дисертації О.С. Созонюк [13]. 

Мета статті полягає в необхідності означити категорію мотиваційної культури та 
окреслити її етичну дієвість. 

Основний зміст статті. Необхідність конкретизації категорії мотиваційної куль¬
тури у педагогічній освіті пов'язана не лише із складністю внутрішніх логічних зв'язків, 
але й із надзвичайно розгалуженими зовнішніми обставинами освіти як діяльності. 
Категорія культури в педагогічній освіті пов'язана з таким ендогенним фактором, як осо¬
биста педагогічна культура, що є домінантним у системі формування, розвитку, 
трансформації організаційно-культурних цінностей, незважаючи на суб'єктивність. Крім 
того, вона об'єктивно взаємодіє з культурою освітніх організацій, утворюючи дуальну 
мезогенну динамічну структуру, компоненти якої (культури освіти та організації), попри 
свою обмеженість, що обумовлена, з одного боку, суб'єктивністю, а з іншого - просторо¬
во-часовими чинниками, можуть взаємозамінюватися, а це відкриває перед кожним із 
елементів набагато ширші перспективи. Прикладами такої взаємозаміни можуть бути 
конкретні факти із життя педагогічних університетів, які свідчать, що їхня організаційна 
культура може існувати, реалізуватися та ретранслюватися винятково через особистості, 
вивчатися й інтерпретуватися в особистісному річищі через вивчення та інтерпретацію 
ціннісних установок та орієнтацій її конкретних носіїв. Ще одним прикладом є 
педагогічний університет як "корпорація знань", організація, що самонавчається, струк¬
тура, в якій будь-яке керівництво як функція стає одним із засобів діяльності, а не фор¬
мою існування. 

Культура педагогічної освіти інтегрована також у суспільний культурний прогрес 
не лише у функції носія суспільних цінностей, що реалізуються у навчально-виховній 
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діяльності індивідів, а ще як механізм розвитку та зміни інституції культури в цілому, 
оскільки сформовані в університетах цінності, опредмечуючися через освітній та нав
чальний менеджмент у результати їхньої діяльності, проходять також і зворотний процес 
перетворення (розпредмечення) у нові суспільні спочатку матеріальні, а потім - духовні 
надбання, які фіксуються в культурі. 

Таким чином, організаційна культура педагогічної освіти, застосовуючи визна
чення культури менеджменту, є сукупністю досягнень в організації та здійсненні 
освітнього процесу, налагодженні навчально-виховної, науково-дослідницької та інших 
видів праці, використанні техніки в менеджменті, а також вимог, які висуваються як до 
системи, так і до працівників, зумовлених нормами й принципами суспільної моралі, 
етики, естетики, права [2, 306], поєднує в собі три рівні факторів: 

о ендогенні (внутрішні); 
о мезогенні (внутрішньо опосередковані); 
о екзогенні (зовнішньо опосередковані). 

Незважаючи на структурну складність організаційної культури педагогічної 
освіти, її різноплановість, дослідження цієї категорії повинно характеризуватися макси¬
мальною повнотою, оскільки ступінь її інтеграції в освітні процеси як на рівні 
педагогічних університетів, так і на макрорівні є надзвичайно високим. Виходячи з 
позиції, що культура є не лише результатом діяльності, а й окремою діяльністю, спрямо¬
ваною на втілення певних пріоритетів за допомогою визначених інструментальних 
засобів, серед яких - педагогічні технології, обґрунтованим буде підхід до її вивчення на 
основі діяльнісного аналізу. 

Концентруючи увагу на організаційній культурі педагогічної освіти як виявах 
індивідуальної активності її носіїв та декларуючи культуру окремих педагогів як ключо¬
вий елемент загальної педагогічної культури, варто звернутися до джерел цієї активності. 
По-перше, одним із них є соціально важлива змістовна мета діяльності, яка генерує вели
ку енергію, спроможну об'єднати розумову, емоційну та вольову сфери особистості. 
Щодо педагогічної освіти такою метою може бути установка „Серце віддаю дітям" [14]. 
В аспекті ж мотиваційної культури як вияву організаційної цікавими є думки 
А.С. Макаренка про нове педагогічне мислення, спрямоване на осягнення нової форми 
використання ідеалу, що, за його висловом, є "не квартирантом, а хорошим 
адміністратором", матеріалізованим як "соціальний клей: відчуття суспільної перспекти¬
ви... , це справжня спільність, це єдність руху і праці, відповідальності й допомоги, 
єдність традицій [9, с. 582-583]". Це, безперечно, ідеальні моделі, тим не менш їхня 
важливість полягає в тому, що, будучи усвідомленими на різних професійно-соціально-
культурно-інформаційних рівнях, вони якраз і спонукатимуть до активності, 
нескінченної у часі та просторі, спроможної врівноважити різноманітні за своєю приро¬
дою фактори, що впливають на освітню діяльність. Емпірично втілення цих концепту¬
альних підходів є складним, однак із точки зору організаційної культури 
університетської педагогічної освіти - це цілком реальний шлях до побудови оптималь¬
ного співвідношення індивідуальних та групових культурних цінностей, що сприятиме 
гармонізації активності індивідів та освітніх організацій. 

Другим джерелом активності носіїв культури є її внутрішні фактори - мотиви -
які, власне, безпосередньо спонукують до діяльності. Мотиви діяльності та поведінки 
тісно пов'язані з органічними та культурними потребами, в яких людина відчуває 
необхідність. Саме тому, коли йдеться про педагогічну поведінку, спрямовану на досяг¬
нення духовної чи соціальної корисності, мається на увазі також її співвіднесеність не 
лише зі сферою суто педагогічною, а й із культурною. 
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Необхідність визначення мотиваційної культури педагогічної освіти зумовлена 

широким спектром визначень наявних дотичних понять, у тому числі самої 
організаційної культури, культури педагогічної діяльності, індивідуальної педагогічної 
культури. Зважаючи на їх численність, хоча й, подекуди, суперечливість, ці категорії 
досліджуються досить активно. Мотиваційна культура - сфера, існування якої визнається 
лише віднедавна й лише у праксеологічному аспекті, коли необхідно створити програми 
комплексних наукових досліджень мотивації для забезпечення ефективної та якісної 
людської діяльності [15, с. 519]. Насправді ж, ця категорія виходить за межі 
безпосередньої практики так само, як економічна діяльність долає рамки суто 
матеріальні. „Мотиви й інтереси негосподарського роду (національні та релігійні) мали 
особливо великий вплив на розвиток господарства. Патріотизм, релігія, інші 
психологічні почуття - наймогутніші чинники в господарській діяльності, яку не можна 
розвивати тільки на „шлункових потребах", що самі собою мають обмежений характер, 
огрублюють суспільство. Нематеріальні цінності - більший рушій, ніж матеріальні по¬
треби [5, с. 269-270]", - писав М. Туган-Барановський у праці „Психологічні фактори 
суспільного розвитку". Культура і мотивація об'єднуються фактором діяльності, яка мо¬
же мати матеріальний (предметний) та духовний (розумовий) характер. Внутрішня 
єдність, що виявляється в однорідній результативності та чіткій співвіднесеності, наявній 
у моделі „мета-мотив-дії-результат" є наслідком структурної завершеності всіх трьох 
категорій: мотиваційної культури, організаційної культури педагогічної освіти як куль¬
тури діяльності у сфері освіти та культури цивілізаційної як результату діяльності люд¬
ства (рисунок). 
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Структура діяльності та культури як діяльності, їхня результативність 
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Таким чином, мотиваційна культура - це суспільно-історично сформована су¬

купність чинників матеріального та нематеріального порядку, визначена метою діяль¬
ності, яка (сукупність) є матрицею для формування полімотиваційних підходів [8], зок¬
рема в університетській педагогічній освіті відтворюється через ключові мотиваційні 
установки учасників навчально-виховного процесу, впливає на його результативність 
та суб'єктивізовані відчуття, забезпечуючи як єдність університетського життя, так і 
професійну корпоративність (ОС.). 

Доцільність вивчення мотиваційної культури в педагогічній освіті та її вагомість 
щодо реалізації науково-педагогічних підходів зумовлюється також синергічним ефек¬
том, оскільки проста сукупність мотивів тільки частково виявляє результати впливу 
факторів мотиваційної культури в цілому. 

Структура мотиваційної культури в педагогічній освіті містить низку елементів, 
які реалізують стимулюючу та обмежуючу функції організаційної культури. Серед 
стимулюючих елементів є вартість участі - поняття, введене Г. Саймоном [12] у рамках 
його концепції ідентифікації працівника з організацією для позначення, з одного боку, 
ціни, яку повинна заплатити організація за готовність співпрацювати з нею, з іншого -
така міра задоволення потреб конкретного працівника, при якій він готовий стати чле¬
ном організації [17, с. 178]. Крім того, вартість участі з точки зору матеріальної моти¬
ваційної культури (грошова винагорода, соціальний пакет) є ефективною лише на пер¬
винному етапі, коли йдеться про прийняття рішення, формування лояльності працівни¬
ка до організації; на етапі ж продовження важливо встановити мотиваційний баланс 
(Ч. Барнард), коли діяльність науково-педагогічних кадрів повинна спрямовуватися на 
створення ціннісних і матеріальних передумов, які сприятимуть формуванню інтеріо-
ризованої (внутрішньої) мотиваційної структури, у яку буде інтегрована як цінність 
причетність до певного педагогічного університету. 

Обмежуюча функція мотиваційної культури виявляється на етапах таких змін, 
коли трансформація інституцій призводить до зміни ціннісних орієнтацій на суспіль¬
ному рівні. Яскравим прикладом сили такого обмежувача щодо мотиваційної культури 
стала поява в культурі організацій, у тому числі, на жаль, освітніх, кримінального ас¬
пекту (корупція). Активізація виявів матеріальної культури в Україні наприкінці ХХ 
століття у зв'язку із переходом економіки на ринковий тип розвитку призвела не лише 
до зміни якості життя, в якому духовні чинники стрімко знецінюються через 
домінуючу необхідність забезпечення потреб матеріального рівня, а й до марґіналізації 
суспільних культурних установок. Вербальна модель добробуту майже не 
ототожнюється у свідомості людей із творінням доброго життя у його духовно-
сакральному змісті, натомість добробут означа рівень здобуття корисності як 
матеріального результату діяльності. Мотиваційна культура є складником суспільної, 
тому, зазнавши впливу змінених інституцій освіти, сім'ї, права, держави, набули 
пріоритетності вузькоекономічні цінності, отже й мотиви. Нищівні наслідки такої 
диспропорційності спостерігаються у сфері нематеріального виробництва, особливо 
там, де праця пов'язана із формуванням духовних цінностей або їхньою 
матеріалізацією через вчинкову діяльність, коли рух у напрямі до одного мотиву вод¬
ночас віддаляє особистість від іншого, таким чином змінюючи її мотиваційну сферу, 
зумовлюючи незворотні зміни у спрямованості діяльності. Такими у першу чергу є 
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освіта й охорона здоров'я. Саме у цих ланках, згідно із дослідженнями соціологів, 
найбільшого розвитку набула корупція, оскільки домінування матеріальних 
мотиваційних компонентів у суспільстві тут так і не дістало реального грошового 
підкріплення. Разом із тим, суспільне нівелювання духовно-світоглядних мотивів при
звело до того, що й це підкріплення втратило свою силу на рівні особистості. Ситуація 
ускладнюється ще й тим, що привести мотиваційну культуру, у тому числі в 
університетській педагогічній освіті, у стан рівноваги можливо не через зростання 
матеріальної винагороди за працю, а більше завдяки посиленню її духовного компо
нента, який щодо педагогічних університетів може виявлятись як їхня відповідальність 
перед суспільством [10, с. 24], а щодо інших установ — як соціальна відповідальність 
(вільний вибір на користь зобов'язання підвищувати добробут громадян через 
відповідні підходи до ведення бізнесу, а також надання корпоративних ресурсів [7, 
с. 3]), щодо педагогів - як високі морально-етичні стандарти, які виявляються в 
особистій співучасті в житті освітніх закладів (у тому числі вищих педагогічних) та 
суспільства. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, мотиваційна 
культура у педагогічній освіті — категорія, що інтегрує як матеріальні, так і 
нематеріальні чинники, які впливають на успішність роботи педагогічних університетів 
у цілому, їхніх керівників, викладачів, студентів — майбутніх фахівців-педагогів. Вив¬
чення етичної дієвості мотиваційної культури відкриває нові можливості для аналізу 
сфери професійно-педагогічного впливу та розкриває можливості гуманізації взаємодій 
у педагогічному процесі. 
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КАТЕГОРИЯ МОТИВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЭТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВЕННОСТИ 

Статья посвящена изучению сложной мотивационной системы, действующей в 
университетском педагогическом образовании, коренным образом преобразовавшемся 
под влиянием глобализационных факторов и специфически реформировавшимся. Ак
центировано внимание на герменевтически-этическом аспекте проблемы мотивацион-
ной культуры в контексте университетского педагогического образования. 

Ключевые слова: мотивационная культура, университетское педагогическое об¬
разование, стимулирующая и ограничивающая функции. 
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THE CATEGORY OF MOTIVATIONAL CULTURE IN UNIVERSITY 
PEDAGOGICAL EDUCATION: THE PROBLEM OF ATTRIBUTE AND THE 

ETHIC EFFECTIVENESS 

The article is devoted to the complex motivational system, that acts in university pe
dagogical education, which suffered the radical changes under the influence of globalizational 
factors and has been specifically reformed. It was paid a special attention to hermeneutic and 
ethic aspect of motivational culture problem in the context of university pedagogical educa¬
tion. 

Key words: motivational culture, university, stimulated and limited function. 
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