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Зміст анотації 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і методичних засад 

формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі 

університету. Об'єкт дослідження – формування корпоративної культури 

студентів у освітньому середовищі університету. Предмет дослідження – 

технологія формування корпоративної культури студентів у освітньому 

середовищі університету. Мета дослідження полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальній апробації технології формування 

корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету. 

Теоретичний аналіз наукових джерел уможливлює вивчення проблеми 

формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі 

університету, як міждисциплінарної, інтегрованої. Вивчення ступеню 

дослідженості проблеми у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці, 

засвідчило, що корпоративна культура розглядається з точки зору різних 

наукових підходів, як от: прагматичного, який трактує її як схему-образ 

колективних базових уявлень, що набуваються членами організації; 

феноменологічного − з точки зору якого вона є системою усталених цінностей 

та уявлень; когнітивного, який позиціонує її, як сукупність знань, вірувань і 

правил, які засвоєні членами організації, системного − в основі підходу 

покладено соціально-психологічний клімат, який панує в організації; 

системного та синергетичного в основі яких вона розглядається як 

мотивуючий фактор впливу на побудову взаємозв’язків між членами 

організації; ситуаційного – який концентрується на ситуаційних відмінностях 



між організаціями і всередині самих організацій; символічного – який 

розглядає організацію як систему в межах якої елементом впливу постає її 

символ.  

 Систематизовано понятійний апарат дослідження, до складу якого 

увійшли: культура; корпорація; корпоративна культура закладу освіти; 

корпоративна культура університету; корпоративна культура особистості. 

Зроблено висновок, що корпоративна культура є системою спільних 

переконань, цінностей, що слугує спрямуванням щодо підтримки 

корпоративної поведінки особистості. Встановлено, що корпоративна 

культура студента університету є інтегративним особистісним утворенням, що 

характеризується ціннісним ставленням студентів до себе, оточуючої 

дійсності, корпоративних норм, цінностей, прийнятих в університеті, 

лідерстві, й виявляється в уміннях конструктивної взаємодії з всіма 

учасниками освітнього процесу, здатності до самоконтролю, самореалізації.  

Здійснено аналіз особливостей формування корпоративної культури 

студентів у освітньому середовищі університету крізь призму структурних 

компонентів освітнього середовища університету: особистісного, який 

реалізується через залучення студентів до соціально-гуманітарної та 

позааудиторної діяльності; активної діяльності керівництва організації та 

куратора студентської академічної групи; аксіологічно-смислового – втілено 

через дотримання місії, візії, цінностей, традицій університету, виконанні 

ритуалів, використанні корпоративної атрибутики; інформаційно-змістового – 

втілюється шляхом вивчення студентами циклу навчальних дисциплін, як от: 

«Університетські студії», який складається з трьох окремих модулів – «Я 

студент», «Лідерствослужіння», «Вступ до спеціальності», авторського курсу 

«Особливості формування корпоративної культури студентів»; проходження 

музейної практики; залучення студентів до проектної діяльності, дотримання 

Кодексу корпоративної культури; організаційно-діяльнісного – втілюється 

через використання в навчальній діяльності студентів різноманітних 

традиційних та інтерактивних форм і методів, прийомів і засобів навчання; 



просторово-педметного – знаходить свій відбиток через користування 

студентами університетським бренд-буком, корпоративною поштою, загально 

університетським сайтом.  

Визначено змістову структуру корпоративної культури студентів у 

освітньому середовищі університету, яка представлена чотирма 

взаємопов’язананими та взаємозумовлюючими компонентами (мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний). Для оцінки ступеня 

сформованості структурних компонентів корпоративної культури студентів 

університету визначено відповідні критерії (знаннєвий, мотиваційний, 

операційно-діяльнісний, аналітико-рефлексивний), показники, рівні 

сформованості корпоративної культури студентів (високий, середній, 

низький) та розкрито їх зміст.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: вперше теоретично обґрунтовано технологію формування корпоративної 

культури студентів у освітньому середовищі університету на засадах 

середовищного підходу, яка складається з трьох операційних блоків що 

містять мету, завдання, конкретизацію змісту компонентів означеної 

технології (концептуальний, змістовий, процесуальний); визначено етапи які 

дозволяють послідовно впливати на розвиток кожного з компонентів 

(мотиваційного-ціннісного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного); 

визначено критерії (знаннєвий, мотиваційний, операційно-діяльнісний, 

аналітико-рефлексивний), рівні сформованості корпоративної культури 

студентів (високий, середній, низький); запропоновано тлумачення поняття 

«корпоративна культура студента університету»; уточнено тлумачення 

поняття «корпоративна культура»; форми, методи, засоби формування 

корпоративної культури студентів університету; подальшого розвитку набули 

питання ролі та місця формування корпоративної культури студентів у 

освітньому середовищі університету; положення про потенціал аудиторної та 

позааудиторної діяльності університету щодо формування корпоративної 

культури студентів.  



Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні 

методичного забезпечення та апробації технології формування корпоративної 

культури студентів у освітньому середовищі університету; розробці та 

впровадженні в освітній процес університету авторського курсу «Особливості 

формування корпоративної культури студентів».  

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили 

недостатній рівень сформованості у студентів корпоративної культури, який 

пов’язаний із прогалинами у знаннях студентів щодо сутнісних характеристик 

та значення корпоративної культури для особистості студента, а також 

недостатнім рівнем сформованості деяких аспектів емоційного інтелекту.  

Доведено необхідність обґрунтування, розробки та експериментальної 

перевірки технології формування корпоративної культури студентів у 

освітньому середовищі університету, яка уможливлює розвиток кожного з 

компонентів корпоративної культури студентів університету, змістове та 

процесуальне наповнення кожного етапу (орієнтувально-мотиваційний, 

операційно-пізнавальний та контрольно-оціночний), врахування принципів, 

наукових підходів, організаційно-педагогічних умов на її реалізацію. 

Змістовим ядром технології формування корпоративної культури студентів 

університету є розроблений авторський курс «Особливості формування 

корпоративної культури студентів».  

Основними завданнями оріентувально-мотиваційного етапу була 

адаптація студентів до освітнього середовища університету; формування у них 

мотивів і цінностей корпоративної культури, певна переорієнтація оволодіння 

знаннями з корпоративної культури з метою використання їх в процесі 

майбутньої професійної діяльності. На операційно-пізнавальному етапі 

розробленої технології впроваджувалися визначений зміст, форми, серед яких 

провідною є авторський курс «Особливості формування корпоративної 

культури студентів»), методи спрямовані на оволодіння студентами знаннями, 

уміннями та навичками щодо корпоративної культури. Мета контрольно-

оціночного етапу полягала в удосконаленні та набутті досвіду використання 



корпоративних знань, умінь і навичок; оцінці, самооцінці та самокоригуванні. 

На означеному етапі було здійснено оцінювання рівня засвоєння студентами 

знань про корпоративну культуру особистості; мотивація студентів до 

систематичної активної роботи протягом навчання в університеті; аналіз 

успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи студентів; аналіз 

впливу курсу «Особливості формування корпоративної культури студентів» 

на ефективність оволодіння студентами університету знаннями, уміннями, 

навичками корпоративної культури.  

Обґрунтовано організаційно–педагогічні умови формування 

корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету, а 

саме:  формування в студентській групі соціо-культурного середовища, що 

активізує засвоєння студентами умінь і навичок корпоративної культури; 

педагогічна підтримка студентів у моральному самовизначенні, вияві 

корпоративної культури; конструювання корпоративного спрямування змісту 

навчання студентів; розвиток самоврядування для організації суб’єкт-

суб’єктної корпоративної взаємодії студентів.  

Перевірка достовірності відмінностей результатів дослідження 

контрольної та експериментальної груп щодо впровадження розробленої 

технології, здійснено з використанням χ 2 – критерію Пірсона. Результати 

перевірки засвідчили позитивну динаміку у формуванні корпоративної 

культури студентів в експериментальних групах порівняно з контрольними, 

що засвідчило ефективність розробленої технології і можливість її 

застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти.  

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що проблема 

формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі 

університету ще не знайшла свого розкриття в контексті завдань науково-

педагогічного дослідження, а отже є широким полем для подальшого 

наукового пошуку та конструктивної дискусії. Серед інших аспектів 

дослідження потребує подальшої розробки теоретичне обгрунтування 

програми формування корпоративної культури студентів; розробка механізмів 



взаємодії закладів вищої освіти з іншими освітніми закладами, організаціями 

у процесі формування корпоративної культури студентів.  

Ключові слова: культура, корпоративна культура, корпоративна 

культура особистості, корпоративна культура закладу вищої освіти, 

корпоративна культура університету, корпоративна культура студентів, заклад 

вищої освіти, університет, освітнє середовище, позааудиторна діяльність, 

організація, студенти, технологія. 
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ANNOTATION 

Brovko K. A. Forming Students’ Corporate Culture in the University 

Educational Environment. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript.Thesis for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Ph.D.) in 

Specialty 011 – Educational Pedagogical Sciences). – Borys Grinchenko Kyiv 

University, Kyiv, 2020. 

Annotation content 

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodical 

bases of formation of corporate culture of students in the educational environment 

of university. The object of research – the formation of corporate culture of students 

in the educational environment of the university. The subject of research is the 

technology of formation of corporate culture of students in the educational 

environment of the university. The purpose of the study is to theoretically 



substantiate and experimentally test the technology of forming the corporate culture 

of students in the educational environment of the university. 

Theoretical analysis of scientific sources made it possible to study the problem 

of forming the corporate culture of students in the educational environment of the 

university, as an interdisciplinary, integrated. The study of the degree of research of 

the problem in domestic and foreign theory and practice, showed that corporate 

culture is considered in terms of different scientific approaches, such as: pragmatic, 

which interprets it as a scheme-image of collective basic ideas acquired by members 

of the organization; phenomenological − from the point of view of which it is a 

system of established values and ideas; cognitive, which positions it as a set of 

knowledge, beliefs and rules that are mastered by members of the organization, 

system − the approach is based on the socio-psychological climate that prevails in 

the organization; systemic and synergetic, based on which it is considered as a 

motivating factor to build relationships with members of the organization; which 

considers the organization as a system within which the element of influence is its 

symbol. 

The conceptual apparatus of the research is systematized, which includes: 

culture; corporation; corporate culture of the educational institution; corporate 

culture of the university; corporate culture of personality. It is concluded that 

corporate culture is a system of common beliefs, values, which serves as a direction 

to support corporate behavior of the individual. It is established that the corporate 

culture of a university student is an integrative personal formation, characterized by 

students' values to themselves, the surrounding reality, corporate norms, values 

adopted at the university, leadership, and manifested in the ability to interact 

constructively with all participants in the educational process. self-realization. 

The analysis of the peculiarities of the formation of corporate culture of 

students in the educational environment of the university through the prism of the 

structural components of the educational environment of the university: personal, 

which is realized through the involvement of students in social and humanitarian and 

extracurricular activities; active activity of the organization's management and 



curator of the student academic group; axiological and semantic – embodied through 

the observance of the mission, vision, values, traditions of the university, 

performance of rituals, use of corporate attributes; information and content – is 

embodied by students studying a series of disciplines, such as: «University Studies», 

which consists of three separate modules – «I am a student», «Leadership», 

«Introduction to the specialty», author’s course «Features of corporate culture of 

personality»; passing museum practice; involvement of students in project activities, 

compliance with the Code of Corporate Culture; organizational and activity – is 

embodied through the use in educational activities of students of various traditional 

and interactive forms and methods, techniques and teaching aids; spatial-subject − 

finds its imprint through the use of students university university book, corporate 

mail, university website in general. 

The content structure of corporate culture of students in the educational 

environment of the university is determined, which is represented by four 

interrelated and interdependent components (motivational-value, cognitive, activity, 

reflexive). To assess the degree of formation of structural components of corporate 

culture of university students, the relevant criteria (knowledge, motivation, 

operations, self- analysis), indicators, levels of formation of corporate culture of 

students (high, medium, low) and their content are revealed. 

The results of the observational stage of the experiment showed an insufficient 

level of formation of corporate culture in students, which is associated with gaps in 

students’ knowledge of the essential characteristics and importance of corporate 

culture for the student’s personality, as well as insufficient formation of some 

aspects of emotional intelligence. 

The necessity of substantiation, development and experimental verification of 

technology of formation of corporate culture of students in the educational 

environment of university which enables system development of each of 

components of corporate culture of students of university, semantic and procedural 

filling of each stage (orientation-motivational, operational-cognitive and control-

evaluation) is proved. Taking into account the principles, scientific approaches, 



organizational and pedagogical conditions for its implementation. The semantic core 

of the technology of formation of corporate culture of university students is the 

developed author’s course. 

«Peculiarities of formation of corporate culture of personality». The main 

tasks of the orientation and motivational stage were the adaptation of students to the 

educational environment of the university; formation of motives and values of 

corporate culture in them, a certain reorientation of mastering knowledge of 

corporate culture in order to use them in the process of future professional activity. 

At the operational and cognitive stage of the developed technology, a certain content 

was introduced, forms, among which the author's course «Peculiarities of formation 

of corporate culture of personality» is leading, methods aimed at mastering students’ 

knowledge, skills and abilities in corporate culture. The purpose of the control and 

evaluation phase was to improve and gain experience in using corporate knowledge, 

skills and abilities; assessment, self-assessment and self-adjustment. At this stage, 

an assessment was made of the level of students’ acquisition of knowledge about the 

corporate culture of the individual; motivation of students to systematic active work 

during university studies; analysis of success and the influence of the teacher on the 

process of independent work of students; analysis of the impact of the course 

«Features of the formation of corporate culture of the individual» on the 

effectiveness of mastering by university students of knowledge, skills, abilities of 

corporate culture. 

The organizational and pedagogical conditions of formation of corporate 

culture of students in the educational environment of the university are substantiated, 

namely: formation in the student group of the educational environment which 

activates mastering by students of abilities and skills of corporate culture; 

pedagogical support of students in moral self-determination, manifestation of 

corporate culture; content of classes with optional courses; development of self-

government for the organization of subject-subject interaction of students, their 

understanding of social and subjective necessity and importance of observing 



corporate culture in their own behavior on the basis of partnership and mutual 

understanding.  

The validity of the differences between the results of the study of the control 

and experimental groups on the implementation of the developed technology was 

performed using χ2 – Pearson's test. The results of the test showed a positive trend in 

the formation of corporate culture of students in experimental groups compared to 

the control, which testified to the effectiveness of the developed technology and the 

possibility of its application in the educational process of higher education 

institutions. 

The study suggests that the problem of forming a corporate culture of students 

in the educational environment of the university has not yet been disclosed in the 

context of the tasks of scientific and pedagogical research, and therefore is a wide 

field for further research and constructive discussion. Among other aspects of the 

study requires further development of the theoretical basis of the program of 

formation of corporate culture of students; development of mechanisms of 

interaction of higher education institutions with other educational institutions, 

organizations in the process of forming corporate culture of students. 

Key words: culture, corporate culture, personality’s corporate culture, 

corporate culture of higher education institution, corporate culture of the university, 

students’ corporate culture, higher educational institutions, university, educational 

environment, extracurricular activities, organization, students, technology. 
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