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Постановка проблеми. Об’єктивність організаційних змін в освітніх організаціях 

висуває необхідність розв’язання психологічних проблем розвитку організації в умовах 

соціальної напруженості та визначення психологічних чинників, що впливають на 

організаційну культуру загальноосвітніх навчальних закладів . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема сутності, напрямків та видів 

організаційної культури знайшла певне відображення в роботах зарубіжних [20; 21; 25; 27] та 

вітчизняних [3; 4; 6; 7; 8; 9; 13; 15; 17; 19] учених.  

Психологічні особливості організаційної культури в освітніх організаціях відображено в 

розробках В. Баранової [8], О. Іщук [3], Л. Карамушки [5; 6; 7; 8], О. Креденцер [15], В. 

Лагодзінської [9],О. Мітічкіної [13], К. Терещенко [15], Г. Тимошко [19], А. Шевченко [7] та ін. 

Проблема впливу соціальної напруженості, її сутність та види, умови та засоби її 

подолання знайшла певне відображення в роботах ряду зарубіжних [1; 24; 26; 28] та 

вітчизняних [18; 22; 23] учених.  

Окремі вияви сутності соціальної напруженості та її впливу на діяльність педагогічних 

працівників розкриті в наших попередніх роботах [2; 5]. 
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Разом із тим, психологічні аспекти проблеми  розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціальної напруженості залишаються 

практично не вивченими. Зокрема, не дослідженою є проблема розробки методик для вивчення 

психологічних особливостей організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в 

умовах соціальної напруженості. 

Мета дослідження: обґрунтувати методики для вивчення психологічних особливостей 

організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціальної 

напруженості. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Для дослідження 

психологічних особливостей організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в 

умовах соціальної напруженості нами було визначено три групи методик.  

Діагностичний комплекс включає  методики, які дають можливість дослідити такі 

показники: а) розуміння педагогічними працівниками сутності та впливу соціальної 

напруженості; б) рівень вираженості особистісної напруженості (ситуативної та особистісної 

тривожності, соціальної фрустрованості; життєвої задоволеності) у педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів; в) рівень розвитку характеристик (типів, складових) 

організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. 

Проаналізуємо послідовно кожен блок методик. 

Першу групу складають методики для розуміння педагогічними працівниками 

сутності та впливу соціальної напруженості на діяльність загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Для розуміння сутності та впливу соціальної напруженості педагогічними працівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів доцільним, на нашу думку, є використання анкети 

«Сутність та вплив соціальної напруженості на діяльність педагогічних працівників» 

(Карамушка Л.М., Заіка І.В., 2015) [2; 5], що включає низку відкритих та закритих питань, які 

дають можливість вивчити різні аспекти означеної проблеми (розуміння сутності соціальної 

напруженості педагогічними працівниками; особливості впливу соціальної напруженості на 

роботу загальноосвітніх навчальних закладів; потребу педагогічних працівників в отриманні 

психологічної допомоги з даного питання). 

Отримані в результаті роботи з анкетою дані будуть призначені для аналітичної обробки 

інформації. Кількісний та якісний аналіз результатів дасть можливість зрозуміти особливості 

сприйняття соціальної напруженості в освітніх організаціях та оцінити її вплив на організаційну 

культуру загальноосвітніх навчальних закладів. 

Другу групу утворюють методики для дослідження рівня вираженості особистісної 

напруженості у педагогічних працівників загальноосвітніх закладів освіти. 

До цієї групи відносять методики, які спрямовані на дослідження рівня вираженості 

особистісної напруженості у педагогічних працівників. З-поміж них означимо такі: «Шкала 

ситуативної та особистісної тривожності» (Спілбергера-Ханіна) [16], «Рівень соціальної 

фрустрованості» (Л. Вассермана) [12], «Індекс життєвого задоволення» (Н.В. Паніна) [14]. 

Методика «Шкала ситуативної та особистісної тривожності» (Спілбергера-Ханіна) 

[16] дає можливість виявити рівні ситуативної та особистісної тривожності у педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Особистісна тривожність характеризується як стійка індивідуальна особливість людини, 

яка має тенденцію сприймати певний діапазон ситуацій як загрозливих, небезпечних для 

самооцінки і самоповаги . 

Ситуативна тривожність характеризується суб’єктивно пережитими емоціями: 

напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція 

на стресову ситуацію. 

Зазначимо, що певний рівень тривожності – природна особливість людини, однак 

підвищена тривога є основним механізмом неадаптивної поведінки. Самоконтроль і самооцінка 

цього стану є істотним компонентом адаптивної саморегуляції. 



Організаційна психологія. Економічна психологія. № 4 (11) / 2017 

 

31 
 

На основі використання методики «Рівень соціальної фрустрованості» Л.Вассермана 

(модифікація Карамушки Л.М., Заіки І.В., 2016) [12] можна прослідкувати рівень вираженості 

соціальної фрустрованості педагогічних працівників.  

Указана методика дає можливість визначити ступінь незадоволеності особистості 

соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності. Модифікація цієї методики 

полягала в тому, що 20 показників соціальної фрустрованості були об’єднані нами в три 

основні групи (за своїм змістом). 

Першу групу склали 7 показників соціальної фрустрованості, які стосуються 

незадоволеності професійною сферою життєдіяльності (своєю освітою, стосунками із колегами 

по роботі, стосунками з адміністрацією на роботі, стосунками із суб’єктами своєї професійної 

діяльності, змістом своєї роботи в цілому, умовами професійної діяльності, можливістю вибору 

місця роботи). 

До другої групи віднесені 4 показники соціальної фрустрованості, які стосуються 

незадоволеності сферою міжособистісних стосунків (стосунками з чоловіком (дружиною), 

стосунками з дітьми, стосунками із батьками, стосунками з друзями). 

І третю групу утворили 9 показників соціальної фрустрованості, які відображають 

незадоволеність соціально-економічною сферою життєдіяльності (станом суспільства 

(держави), матеріальним станом, житлово-побутовими умовами, сферою послуг і побутового 

обслуговування, сферою медичного обслуговування, проведенням дозвілля, можливістю 

проводити відпустку, статусом у суспільстві, своїм способом життя в цілому). 

Опитувальник «Індекс життєвого задоволення» (адаптація Н.В. Паніної) [14] дає 

можливість вивчити такі основні показники життєвої задоволеності, на основі яких 

досліджується індекс життєвої задоволеності. 

Під поняттям «життєва задоволеність» розуміється узагальнене уявлення людини про 

психологічний комфорт, яке містить: інтерес до життя; рішучість, цілеспрямованість, 

послідовність у досягненні життєвих цілей; узгодженість між поставленими і реально 

досягнутими цілями; позитивну оцінку власних якостей і вчинків; загальний фон настрою.   

Показником життєвої задоволеності є її індекс. 

І третю груп складають методики для дослідження рівня розвитку характеристик 

організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. 

Сюди відносять такі методики: «Оцінка рівня організаційної культури» І.Д. Ладанова 

[10], «Визначення типу організаційної культури» Ч. Ханді [20], «Шкали організаційних 

парадигм» Л.Л. Константина [11]. 

Методика «Оцінка рівня організаційної культури» І.Д. Ладанова [10] дає можливість 

проаналізувати основні складові організаційної культури «робота», «комунікації», 

«управління», «мотивація і мораль». 

Так, такий компонент організаційної культури, як «робота», характеризується 

раціональністю навантаження на працівників організації, підтримкою рівня матеріально-

технічної бази, системою підвищення кваліфікації працівників. 

Компоненту організаційної культури «управління» притаманна ефективна і чітка 

організація роботи працівників організації; можливість працівнику організації брати участь у 

прийнятті управлінських рішень; відкритість до нововведень. 

Аналіз компонента організаційної культури «мотивація і мораль» дає можливість 

визначити, якою мірою проявляється налагодженість взаємовідносин між працівниками і 

керівництвом організації; ініціативність працівників, заохочування до творчості. 

Компонент організаційної культури «комунікації» характеризує такі особливості 

діяльності організації, як чітке дотримання правил усіма працівниками організації, налагоджена 

система комунікації. 

Опитувальник «Визначення типу організаційної культури» Ч. Хенді [20] передбачає 

аналіз систем розподілу влади, повноважень і відповідальності в організації. 

На основі цієї методики визначаються таки типи організаційної культури: культура 

«влада», культура «ролі», культура «завдання», культура «особистість».  
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Розглянемо більш детально дані типи організаційної культури. 

Культура «влада». Організації з таким типом організаційної культури притаманна 

жорстка ієрархічна структура. Особливу роль відіграє лідер. Контроль завжди проводиться з 

центру, має вибірковий характер, здійснюється за індивідуальними критеріями. Безумовною 

перевагою організації з культурою влади є її можливість швидко реагувати на будь-які зовнішні 

зміни, але результативність цих реакцій багато в чому визначається компетентністю першої 

особи. 

Культура «ролі». Цей тип організаційної культури функціонує на основі системи правил 

і чіткого розподілу ролей. Взаємодія між підрозділами регулюється рольовими і 

комунікативними процедурами, правилами, інструкціями. Основним джерелом влади є не 

особистісні якості, а статус в ієрархічній структурі. Така організація здатна успішно працювати 

в стабільному середовищі. 

Культура «завдання». Організації з таким типом організаційної культури орієнтовані на 

вирішення проектних завдань. Ефективна діяльність організації з такою культурою багато в 

чому визначається високим професіоналізмом співробітників і кооперативним груповим 

ефектом. Робота оцінюється за результатом вирішення завдання. 

Культура «особистість». Ця культура властива організаціям, що складаються з 

об’єднань індивідуальностей, кожна з яких є незалежною, має своєю власну особистісну силу і 

вплив. Влада має координаційний характер. 

Отже, у процесі розвитку організації всі наведені типи організаційної культури можуть 

зустрічатися, але провідним залишається один з них. 

Методика «Шкали організаційних парадигм» Л.Л. Константина [11] передбачає 

виявлення компонентів організаційної культури, сукупності реальних і бажаних уявлень 

педагогічних працівників щодо загальноосвітніх навчальних закладів. 

На основі цієї методики визначаються такі види організаційної культури, як «закрита», 

«випадкова», «відкрита» і «синхронна». 

Проаналізуємо більш детально названі компоненти. 

«Закрита» система функціонує на основі жорстких законів, вона заснована на 

стабільності і постійності. Влада організована ієрархічно. Має місце дефіцит зворотного 

зв’язку. Всі ролі і функції організації чітко визначені. Для підтримки стабільності системи 

потрібна лояльність співробітників. 

«Випадкова» система характеризується нововведеннями, орієнтована на індивідуальну 

творчість. В ній немає чіткої фіксації ролей. Цінується ініціатива, а не слідування правилам. 

Інтереси індивіда превалюють над інтересами групи. 

«Відкрита» система відрізняється від «випадкової» узгодженням індивідуальних і 

групових інтересів. Ролі визначені, але їхній розподіл ґрунтується на взаємній згоді. Цінується 

командний дух і готовність до діалогу. 

«Синхронна» система заснована на гармонії та злагоді. Ролі розподіляються на основі 

імпліцитних очікувань. 

У результаті використання зазначених методик та здійснення статистичної обробки 

даних (описова статистика, кореляційний та дисперсійний аналіз) за допомогою програми SPSS 

(версія 22) визначається зв’язок між складовими і типами організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів та виявами особистісної напруженості педагогічних 

працівників, яка є результатом впливу соціальної напруженості в суспільстві.  

Висновки. Використання вказаного комплексу методик дає можливість виявити рівень 

розвитку складових і певних типів організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів в умовах соціальної напруженості. Цей комплекс може бути використаний 

організаційними психологами і керівниками загальноосвітніх навчальних закладів з метою 

діагностики організаційної культури та актуальних напрямків її розвитку. 

Перспективи подальших досліджень. Перспективи дослідження ми бачимо у розробці 

тренінгової програми для підготовки персоналу загальноосвітніх навчальних закладів до 

забезпечення розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості. 
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Zaika, I.V. Instruments to study psychological characteristics of organizational culture of secondary 

educational institutions in conditions of social tension. The article presents a set of instruments for studying 

the psychological characteristics of organizational culture of secondary educational institutions in conditions of 

social tension. The assessment battery includes the instruments to investigate: a) teaching staff's understanding 

of the nature and impact of social tension; b) the levels of teaching staff's personal tension (situational and 

personal anxiety, social frustration, life satisfaction); c) the levels, types and components of organizational 

culture of secondary educational institutions. 

The first set of instruments focuses on the impact of social tension on teaching staff's work in secondary 

educational institutions, in particular, on teachers' understanding of the nature and effects of social tension. 

The second set of instruments aims at measuring the levels of teaching staff's personal tension, 

including their situational and personal anxiety, social frustration and life satisfaction. 

The third set is meant to analyze the levels of the main characteristics of organizational culture of 

secondary education institutions, in particular, the components of organizational culture (management, work, 

communication, motivation and morality), types of organizational culture as well as the real and desirable 

organizational cultures of secondary educational institutions. 

Keywords: organizational culture, teaching staff, secondary educational institutions, social tension, 

personal tension. situational anxiety, personal anxiety, social frustration, life satisfaction, organizational 

culture types, organizational culture components. 
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