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predictability. It was also found that as the level of synchronous organizational culture decreased, such 

measure of the life satisfaction index as 'consistency between the set and achieved goals' increased. 

Knowledge of teaching staff's needs relevant to the desired organizational cultures can help increase 

teaching staff's life satisfaction index. This, in our opinion, suggests that secondary educational institution 

organizational culture is a teaching staff's personal stress factor. 

Key words: general educational institutions; teaching staff; social tension; personal tension; situational 

anxiety; personal anxiety; social frustration; life satisfaction index; organizational culture; organizational 

culture types. 
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ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В 

ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ НА РІВНІ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОМУ РІВНІ»: ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНІКИ 

 
Карамушка Л.М. Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх 

організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні»: 

зміст, структура та основні інтерактивні техніки. У статті детально охарактеризовано 

тренінгову програму «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії 

персоналу та організації і індивідуально-особистісному рівні». Розкрито мету, основні завдання та 

обсяг тренінгової програми. Детально описано три тренінгові сесії («Сутність соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та причини її 

виникнення»; «Основні види соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії 

персоналу та організації»; «Особливості соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

індивідуально-особистісному рівні»), які входять до структури тренінгової програми. Описано 

організаційно-спрямовуючі та змістовно-смислові інтерактивні техніки, які розкривають зміст 

тренінгових сесій. 

Ключові слова: освітні організації; соціальна напруженість; види соціальної напруженості в 

освітніх організаціях; соціальна напруженість на рівні взаємодії персоналу та організації; соціальна 

напруженість на індивідуально-особистісному рівні»; тренінгова програма; структура тренінгової 

програми; тренінгові сесії; інтерактивні техніки. 

 

Карамушка Л.Н. Тренинговая программа «Психология социальной напряженности в 

образовательных организациях на уровне взаимодействия персонала и организации и 

индивидуально-личностном уровне»: содержание, структура и основные интерактивные техники. 

В статье подробно охарактеризована тренинговая программа «Психология социальной 

напряженности в образовательных организациях на уровне взаимодействия персонала и организации и 

индивидуально-личностном уровне». Раскрыты цель, задачи и объем тренинговой программы. 
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Подробно описаны три тренинговые сессии («Сущность социальной напряженности в 

образовательных организациях на уровне взаимодействия персонала и организации и причины ее 

возникновения», «Основные виды социальной напряженности в образовательных организациях на 

уровне взаимодействия персонала и организации», «Особенности социальной напряженности в 

образовательных организациях на индивидуально-личностном уровне»), которые входят в структуру 

тренинговой программы. Описаны организационно-направляющие и содержательно-смысловые 

интерактивные техники, раскрывающие содержание тренинговых сессий. 

Ключевые слова: образовательные организации; социальная напряженность; виды социальной 

напряженности в образовательных организациях; социальная напряженность на уровне 

взаимодействия персонала и организации; социальная напряженность на индивидуально-личностном 

уровне; тренинговая программа; структура тренинговой программы; тренинговые сессии; 

интерактивные техники. 

  

Постановка проблеми. Суттєвою характеристикою освітніх організацій в України 

сьогодні є те, що вони функціонують в умовах соціальної напруженості. Це обумовлено, з 

одного боку, необхідністю постійного вирішення в освітніх організаціях інноваційних завдань, 

які відображають вимоги сучасного суспільства до освіти, навчання та виховання зростаючої 

особистості, а з іншого боку, тими викликами, з якими зустрілось українське суспільство 

останніми роками (потреба захисту країни від зовнішнього агресора, виникнення соціально-

економічної кризи, необхідність здійснення процесів євроінтеграції та ін.). Усе це потребує 

врахування керівниками освітніх організацій та освітнім персоналом особливостей різних видів 

соціальної напруженості, як на рівні взаємодії персоналу та організації, так і на індивідуально-

особистісному рівні, а також організаційно-психологічних чинників їхнього виникнення та 

умов профілактики та подолання. Це потребує спеціальної психологічної підготовки персоналу 

з означеного питання.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз літератури показує, що проблема 

соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні організації в цілому розкрита в 

публікаціях, включаючи і розробки автора, які стосуються проблем, які розкривають ті чи інші 

види соціальної напруженості, що виникають у процесі виникнення конфліктів в освітніх 

організаціях [9; 24], введення змін в освітніх організаціях [8], організаційного розвитку [17], 

виникнення синдрому професійного вигорання [18] та ін. Однак, як цілісне явище ця проблема 

почала досліджуватись лише останніми роками за нашої безпосередньої участі [6; 10 та ін.]. 

При цьому також слід зазначити, що на даний момент практично відсутні розробки щодо 

тренінгових програм, які необхідні для психологічної підготовки освітнього персоналу з цього 

напрямку діяльності організацій. 

Що стосується соціальної напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-

особистісному рівні, то ця проблема також практично не вивчена. Науковцями, які працюють у 

сфері вікової та педагогічної психології, підготовлено низку публікацій, які стосуються виявів 

агресивності у підлітків [4], студентської молоді [15], дорослих [22], аутоагресивності у 

студентів [14], фрустраційних станів в учнів різних вікових категорій [16], негативних 

переживань у студентів коледжів [15], впливу вчителя на емоційні стани учнів [23] та ін. У 

контексті ж аналізу даного виду напруженості в освітнього персоналу (як цілісного, системного 

явища), то з цієї проблеми представлено лише окремі розробки, які виконані фахівцями у сфері 

організаційної психології (В.М. Івкін [8], І.В. Заїка [8], В.І. Лагодзінська [8], ОС. Ковальчук [8], 

О.В. Креденцер [8; 13], К.В. Терещенко [8; 20], за нашою участі та ін.). Також не розробленими 

залишаються і психологічні технології з даної проблеми.  

Виходячи із актуальності та недостатньої розробки проблеми, нами сформульовано таку 

мету дослідження: визначити завдання, зміст, структуру та інтерактивні техніки тренінгової 

програми «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії 

персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні». 

Дослідження здійснено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії 

організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

«Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури 



Організаційна психологія. Економічна психологія. № 2 (13) / 2018 

 

50 
 

в умовах соціальної напруженості» (2016–2018 рр., № державної реєстрації 0116U004811, 

науковий керівник – член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Л.М. Карамушка). 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Зазначимо, насамперед, що 

тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні 

організації в цілому» є однією із тренінгових програм, які входять до структури психологічної 

технології підготовки освітнього персоналу до роботи в умовах соціальної напруженості, 

розробленої автором. Окрім тренінгової програми, яка висвітлюється у цій статті, до складу 

технології входять ще такі тренінгові програми, як «Психологія соціальної напруженості в 

освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації» та «Психологія соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні». 

В основу технології покладено розроблений автором технологічний підхід, який полягає 

в розробці та впровадженні організаційно-психологічних технологій і за допомогою якого нами 

з колегами було розроблено та апробовано понад двадцять різних технологій [8; 9; 17; 18; 20; 21 

та ін.]. Технологічний підхід було спроектовано на аналіз проблеми соціальної напруженості в 

освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-

особистісному рівні. Також в основу тренінгової програми було покладено розробки інших 

авторів, які стосуються врахування особливостей різних видів соціальної напруженості та 

соціально-психологічних умов управління даним процесом [1; 2; 19], а також особливостей 

проведення тренінгу в організації та використання різних інтерактивних технік [24].  

Мета тренінгової програми: підготовка освітнього персоналу до розуміння 

психологічних особливостей соціальної напруженості на рівні взаємодії персоналу та 

організації та індивідуально-особистісному рівні. 

Завдання тренінгової програми: 

1) оволодіння освітнім персоналом знаннями про сутність соціальної напруженості на 

рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні; 

2) аналіз освітнім персоналом вираженості соціальної напруженості на рівні взаємодії 

персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні та чинників, які обумовлюють її 

виникнення; 

3) визначення освітнім персоналом організаційно-психологічних умов профілактики та 

зниження соціальної напруженості на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-

особистісному рівні. 

Загальна структура тренінгової програми 

Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні» складається із 3 

тренінгових сесій та має таку загальну структуру: 

Тренінгова сесія 1. «Сутність соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні 

взаємодії персоналу та організації та причини її виникнення». 

Тренінгова сесія 2. «Основні види соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

рівні взаємодії персоналу та організації».  

Тренінгова сесія 3. «Особливості соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

індивідуально-особистісному рівні». 

Кожна тренінгова сесія складається зі змістовно-смислового, діагностичного та 

корекційно-розвивального компонентів, а також включає виконання творчого домашнього 

завдання. 

Детальний опис тренінгової програми представлено в табл. 1. 

 

Обсяг тренінгової програми 

Обсяг тренінгової програми складається із 46 академічних годин. Кожна із тренінгових 

сесій складається із таких чистин та має таку часову «наповненість»: вступ до тренінгової сесії 

(2 години), інформаційно-смисловий компонент (2 години), діагностичний компонент 

(2 години), корекційно-розвивальний компонент (2 години), завершення тренінгової сесії 
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(2 години), творче домашнє завдання (4 години). Тобто обсяг однієї тренінгової сесії складає 

14 академічних годин. Відповідно, обсяг трьох тренінгових сесій складає 42 академічні години. 

До того ж, до обсягу тренінгу ще додається 2 години на загальний вступ до тренінгу та 2 – на 

загальну заключну частину тренінгу.  

 

Таблиця 1 

Структура тренінгової програми 

«Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу 

та організації та індивідуально-особистісному рівні» 

 

Тренінгові сесії Компоненти тренінгових сесій 

 

Навчальні 

(академічні) 

години 

Загальний вступ до тренінгової програми    2  

Тренінгова сесія 1.  

«Сутність соціальної 

напруженості в освітніх 

організаціях на рівні 

взаємодії  персоналу та 

організації та причини її 

виникнення» 

 

Вступ до тренінгової сесії    2 

Змістовно-смисловий компонент: «Що таке 

соціальна напруженість в освітніх організаціях на 

рівні  взаємодії персоналу та організації?» 

   2 

Діагностичний компонент: «Чому виникає 

соціальна напруженість в освітніх організаціях на 

рівні  взаємодії персоналу та організації?» 

   2 

Корекційно-розвивальний компонент: «Як можна 

долати соціальну напруженість в освітніх 

організаціях на рівні взаємодії  персоналу та 

організації?» 

   2 

Завершення тренінгової сесії    2 

Творче домашнє завдання: «Тренінгова 

підготовка як важлива складова психологічної 

підготовки освітнього персоналу до профілактики 

та подолання соціальної напруженості на рівні 

взаємодії персоналу та організації»  

   4 

Тренінгова сесія 2. 

 «Основні види соціальної 

напруженості в освітніх 

організаціях на рівні 

взаємодії  персоналу та 

організації» 

Вступ до тренінгової сесії    2 

Інформаційно-смисловий компонент: «Які 

бувають види соціальної напруженості в освітніх 

організаціях на рівні взаємодії  персоналу та 

організації?» 

   2 

Діагностичний компонент: 

«Діагностика основних видів соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на рівні 

взаємодії  персоналу та організації» 

   2 

Корекційно-розвивальний: «Які організаційно-

психологічні умови можна використовувати в 

освітніх організаціях для попередження та 

подолання різних видів соціальної напруженості 

на рівні взаємодії персоналу та організації?» 

   2 

Завершення тренінгової сесії    2 

Творче домашнє завдання «Мій досвід подолання    4 
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ситуацій соціального напруження на рівні  

взаємодії персоналу та організації» 

Тренінгова сесія 3. 

«Особливості соціальної 

напруженості в освітніх 

організаціях на  

індивідуально-

особистісному рівні» 

 

Вступ до тренінгової сесії    2 

Інформаційно-смисловий компонент: «Що являє 

собою соціальна напруженість в освітніх 

організаціях на індивідуально-особистісному 

рівні?» 

   2 

Діагностичний компонент: «Діагностика 

негативних виявів соціальної напруженості в 

освітніх організаціях на індивідуально-

особистісному рівні» 

   2 

«Корекційно-розвивальний компонент: «Як 

можна сприяти  профілактиці та подоланню 

соціальної напруженості в освітніх організаціях 

на індивідуально-особистісному рівні?» 

   2 

Завершення тренінгової сесії    2 

Творче домашнє завдання: «Подолання 

негативних психічних станів освітнього 

персоналу»  

   4 

Загальна заключна частина тренінгової програми    2 

Загалом    46 

    

 

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ 

Загальний вступ до тренінгової програми 

-Криголам: «Знайомство»: «Мене звати… Я працюю… Думаю, що освітній персонал в 

моїй організації зустрічається з такими виявами соціальної напруженості…»; 

-Вивчення очікувань учасників тренінгу (заповнення індивідуальних робочих аркушів з 

наступним груповим обговоренням). Учасники відповідають на такі запитання: «Чому я беру 

участь у тренінгу?»; «Що б я хотів принести нового у свою роботу після проходження 

тренінгу?»; 

-«Мозковий штурм» (групова форма): «Визначення правил групової роботи (визначення 

правил міжособистісної взаємодії та спільної роботи в групі)»; 

-Мультимедійна презентація: «Яким буде наш тренінг? (визначення мети та завдань 

тренінгу)»;  

-Групове обговорення: «Як ми будемо працювати протягом тренінгової програми?» 

(визначення організаційних питань – тривалість роботи, кількість перерв тощо).  

(Для підготовки вступу до тренінгу використано наявні в літературі розробки, виконані, 

зокрема, в рамках розробленого автором технологічного підходу [12; 14; 18]). 

 

Тренінгова сесія 1. «Сутність соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

рівні взаємодії персоналу та організації та причини її виникнення» 

Вступ до тренінгової сесії:  

-Мета, завдання, організація тренінгової роботи.  

Інформаційно-смисловий компонент тренінгу: «Що таке соціальна напруженість в 

освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації?»: 

-Метод незавершених речень (індивідуальна робота): «Соціальна напруженість в 

освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації простежується в таких виявах 

…» (Кожний із учасників тренінгу розриває аркуш А4 на кількість букв, які є в його «довгому» 

імені» і на кожному клаптику паперу пише окремий «вияв» соціальної напруженості). Прийом 

використано на основі наявних у літературі розробок [24];  
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-Робота в малих групах (з наступним міжгруповим обговоренням): «Особливості 

соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації».  

(Для виконання завдання створюється 3–4 робочі групи (за такими критеріями: «за 

бажанням», «за територіальним розміщення», «за типом освітньої організації» тощо), які 

аналізують та систематизують результати виконання учасниками групи попереднього 

індивідуального завдання. На основі проведеної аналітичної роботи робиться висновок про те, 

що являє собою даний вид соціальної напруженості в організації, чим він відрізняється від виду 

соціальної напруженості на рівні організації в цілому та ін.). Завдання тренера полягає в тому, 

щоб організувати динамічне обговорення учасниками тренінгу сутності даного виду соціальної 

напруженості та розкрити його основні характеристики); 

-Міні-лекція: «Соціальна напруженість в освітніх організаціях на рівні взаємодії 

персоналу та організації».  

(Для підготовки міні-лекції використовуються наявні літературні джерела [1; 2] та власні 

розробки автора [10; 11]).  При висвітлення  матеріалів лекції розкривається сутність соціальної 

напруженості на рівні взаємодії персоналу та організації, її співвідношення з іншими видами 

соціальної напруженості на мезо- та мікрорівні та ін. 

Діагностичний компонент: «Чому виникає соціальна напруженість в освітніх 

організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації?»: 

- «Мозковий штурм» (групова форма).  

Завдання 1 (інформаційно-пошукове): «Назвіть причини виникнення соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації».  

(Для виконання завдання учасники тренінгової сесії спочатку згадують основні правила 

«мозкового штурму» [24]), а потім, із дотримання названих правил, учасники тренінгу активно 

називають можливі причини виникнення соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

рівні взаємодії персоналу та організації, а одна людина послідовно записує причини, які 

називаються. Наприклад, це можуть бути такі причини: «відчуття несправедливості», 

«невизначеність завдань», «нерозуміння вимог», «некомпетентність керівника», «корупція», 

«кумівство», «різний соціально-майновий статус працівників», «непідготовленість працівників 

до виконання завдання», «нестандартні робочі відносини», «побутові умови», «фізичний стан 

працівника», «погані умови праці», «відсутність мотивації», «природні умови» та ін.); 

-«Мозковий штурм» (групова форма).  

Завдання 2 (інформаційно-аналітичне): «Здійсніть класифікацію названих причин 

виникнення соціальної напруженості в організації, виділіть основні види причин». (Учасники 

тренінгу аналізують послідовно названі причини та відносять їх до певних груп, або 

«відкидають» деякі причини, якщо вони не відповідають змісту проблеми, що аналізується. 

Людина, яка працює біля дошки, візуально фіксує отримані результати у вигляди таблиці чи 

схеми, яка відображає основні причини соціальної напруженості та їхнє кількісне 

співвідношення). 

Корекційно-розвивальний компонент: «Як можна долати соціальну напруженість в 

освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації?»: 

-Робота в парах: Творче завдання: «Соціально-економічні та соціально-психологічні 

умови профілактики та подолання соціальної напруженості у різних соціальних суб’єктів».  

Завдання: «Із наведеного нижче списку організаційно-психологічних умов попередження 

та подолання соціальної напруженості оберіть та охарактеризуйте ті, які використовуються у 

Ваших освітніх організаціях. Назвіть також ще додаткові умови (із наведеного списку або інші), 

які, на Ваш погляд, було б доцільно використовувати у Ваших організаціях, та аргументуйте 

необхідність використання. Представте результати виконання завдання іншим парам та 

попросіть їх представити свої результати».  

(Для виконання завдання використовується такий список організаційно-психологічних 

умов: «залучення персоналу до обговорення та розв’язання проблеми»; «своєчасна діагностика 

проблем в організації, які викликають напруження»; «доведення об’єктивної інформації 



Організаційна психологія. Економічна психологія. № 2 (13) / 2018 

 

54 
 

персоналу про проблему»; «залучення експертів для аналізу проблеми»; «розробка та реалізація 

чіткого плану аналізу та розв’язання проблеми»; «реалізація стратегії партнерської взаємодії 

між учасниками напруження»; «толерантне ставлення до партнера»; «створення спеціальних 

цільових команд для аналізу та розв’язання ситуації напруження» та ін. [10]). 

Завершення тренінгової сесії: 

-Підведення підсумків тренінгової роботи; 

- Визначення творчого домашнього завдання. 

Творче домашнє завдання: «Тренінгова підготовка як важлива складова 

психологічної підготовки освітнього персоналу до профілактики та подолання соціальної 

напруженості на рівні взаємодії персоналу та організації».  

Завдання: «За допомогою матеріалів соціальних мереж та психологічних сайтів складіть 

перелік тренінгових програм, які можна, на Ваш погляд, порекомендувати освітнім 

організаціям для психологічної підготовки освітнього персоналу з проблеми попередження та 

подолання соціальної напруженості в організації. Складіть узагальнюючу таблицю (із 10–12 

тренінгів) за такою схемою: «назва тренінгу та його короткий опис»; «організація, яка його 

проводить»; «прізвище та ім’я тренера»; «контактні дані». 

 

Тренінгова сесія 2. «Основні види соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

рівні взаємодії персоналу та організації» 

Вступ до тренінгової сесії:  

-Мета, завдання, організація тренінгової роботи; 

-Актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередній тренінговій сесії): «Що 

я виніс для себе із попередньої зустрічі?»; 

-Представлення та аналіз результатів виконання домашнього завдання: «Тренінгова 

підготовка як важлива складова психологічної підготовки освітнього персоналу до 

профілактики та подолання соціальної напруженості на рівні взаємодії персоналу та 

організації».  

Інформаційно-смисловий компонент тренінгу: «Які бувають види соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації?»: 

-«Мозковий штурм» (групова та міжгрупова форми): «Аналіз видів соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації».  

(Учасники тренінгу, дотримуючись основних правил «мозкового штурму», на першому 

етапі називають основні види соціальної напруженості, а на другому етапі, в процесі 

міжгрупового обговорення, аналізують їх та виділяють основні групи даного виду соціальної 

напруженості»). 

Діагностичний компонент: «Діагностика основних видів соціальної напруженості в 

освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації»: 

-Психологічний практикум: «Аналіз основних видів соціальної напруженості в освітніх 

організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації».  

(Для проведення психологічного практикуму використовується опитувальник «Індекс 

соціальної напруженості в організаціях» (Р.Л. Кана, Д.М. Вольфа [25], модифікація Л.М. 

Карамушки, К.В. Терещенко [7]). Опитувальник дає можливість визначити дев’ять видів 

соціальної напруженості: 1) напруженість щодо організації роботи персоналу (обсяг роботи, 

робочі зобов’язання, повноваження на роботі, навантаження на роботі, якість роботи); 2) 

напруженість щодо професійної кваліфікації, атестації та кар’єри персоналу; 3) напруженість 

щодо введення змін в організації та здійснення організаційних реформ; 4) напруженість 

персоналу у взаємодії з керівниками (взаємодія по «вертикалі»); 5) напруженість персоналу у 

взаємодії з колегами та іншими людьми в процесі роботи (взаємодія по «горизонталі»); 6) 

напруженість щодо організаційно-психологічних умов роботи в організації та професійного 

здоров’я персоналу; 7) напруженість щодо можливості гармонійного поєднання персоналом 

роботи і інших сфер життя; 8) напруженість щодо соціально-економічних умов роботи, 
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пов’язаних із суспільством в цілому; 9) напруженість у результаті воєнного конфлікту в 

Україні).  

Учасники тренінгу індивідуально заповнюють опитувальник, потім спільно з тренером 

обробляють отримані дані за «ключем», після цього аналізують, ступінь вираженості різних 

видів соціальної напруженості в їхніх організаціях. при цьому враховується, що види соціальної 

напруженості, які стосуються 1–7 груп, є загальними (можуть стосуватися всіх сучасних 

організацій), а види соціальної напруженості, які утворюють 8 та 9 групи, є специфічними 

(стосуються українських організацій). Далі відбувається обговорення отриманих результатів в 

парах, робляться відповідні висновки. 

Корекційно-розвивальний компонент: «Які організаційно-психологічні умови можна 

використовувати в освітніх організаціях для попередження та подолання різних видів 

соціальної напруженості на рівні взаємодії персоналу та організації?»: 

Ділова гра: «Як краще долати соціальну напруженість в організації на рівні взаємодії 

персоналу та організації?».  

(Учасники гри обирають 3–4 найбільш значущі для учасників тренінгу ситуації 

соціальної напруженості на рівні взаємодії персоналу та організації та послідовно «програють» 

їх. Наприклад, це можуть бути такі ситуації, як «незгода одного із педагогічних працівників із 

результатами атестації»,  «введення нових вимог до науково-методичної роботи педагогічних 

працівників у контексті реалізації «Концепції Нової української школи», «несвоєчасна 

підготовка учасниками творчої групи навчально-методичної програми», «конфлікт між класним 

керівником та групою батьків», «постійне спізнення педагогічного працівника на уроки» та ін. 

Також підбираються потрібні для «програвання» ситуацій соціального напруження ролі 

(наприклад, «педагогічні працівник», «директор школи» або «заступник директора школи», 

«батьки», «члени науково-педагогічної ради школи» та ін.). Кожна робоча група окремо 

аналізує кожну із обраних ситуацій, а потім «програє» перед «арбітрами». До групи «арбітрів» 

входять зацікавлені в цій ролі учасники тренінгу, або ж вони назначаються керівником 

тренінгової програми. Завдання «арбітрів» полягає в тому, щоб за допомогою спеціально 

розроблених ними критеріїв оцінити активність кожної із 3–4 робочих груп щодо вирішення 

ситуації соціальної напруженості, виділивши при цьому позитивні аспекти (досягнення) та 

негативні аспекти (обмеження) активності групи щодо розв’язання ситуації, а також 

аргументувати найбільш адекватні варіанти розв’язання ситуації. У результаті послідовного 

програвання та аналізу 3–4 ситуацій соціальної напруженості учасники тренінгу визначають 

організаційно-психологічні умови профілактики та подолання ситуацій соціальної 

напруженості: повага до учасників ситуації; врахування інтересів всіх учасників ситуації; 

врахування потреб освітньої організації та освітнього персоналу; спільний пошук різних 

альтернатив вирішення ситуації; вибір найбільш адекватного способу вирішення ситуації; та 

ін.).  

Завершення тренінгової сесії: 

-Підведення підсумків тренінгової роботи; 

- Визначення творчого домашнього завдання. 

Творче домашнє завдання: «Мій досвід подолання ситуацій соціального напруження 

в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації».  

Завдання: «Наведіть приклади власного позитивного та негативного вирішення ситуацій 

соціального напруження, які стосуються взаємодії з колегами та керівником. Зробіть висновки 

про організаційно-психологічні умови, які були реалізовані Вами та іншими учасниками 

ситуації». 

 

Тренінгова сесія 3. «Особливості соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

індивідуально-особистісному рівні» 

Вступ до тренінгової сесії:  

-Мета, завдання, організація тренінгової роботи;  
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-Актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередній тренінговій сесії): «Що 

я виніс для себе із попередньої зустрічі?»; 

-Представлення та аналіз результатів виконання домашнього завдання: «Мій досвід 

подолання ситуацій соціального напруження в освітніх організаціях на рівні взаємодії 

персоналу та організації».  

Інформаційно-смисловий компонент: «Що являє собою соціальна напруженість в 

освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні?»; 

-Метод незавершених речень (індивідуальна робота): «Психологічні вияви соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні проявляються в …» 

(Відповідно до існуючих в літературі підході [25], які «зовнішньо» активізують активність 

аудиторії, кожний із учасників тренінгу пише на окремих аркушах, яких має бути стільки, 

скільки літер у назві його школи (міста), психологічні вияви соціальної напруженості на 

індивідуально-особистісному рівні. Наприклад, це можуть бути такі «вияви»: «дискомфорт»; 

«байдужість»; «апатія»; «невизначеність»; «страх від невизначеності»; «невдоволеність»; 

«безнадійність»; «роздратованість»; «нервозність»; «гнів»; «агресивність, конфліктність»; 

«низька мотивація до роботи»; «підозрілість»; «відсутність духу колективізму»; «перекладання 

обов’язків на інших»; «прояв егоцентризму»; «поганий сон»; «втомленість»; «зниження 

ефективності»; «терпіння»; «активність»; «відповідальність»; «організованість»; 

«пунктуальність»; «адаптація»; «цілеспрямованість» та ін.);  

-Робота в малих групах (з наступним міжгруповим обговоренням): «Якою буває 

соціальна напруженість в освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні?».  

(Робота виконується в 3–4 робочих групах, залежно від кількості учасників. Завдання 

кожної групи полягає в тому, щоб проаналізувати та систематизувати індивідуальні відповіді 

учасників, які увійшли до конкретної групи, що стосуються психологічних виявів соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні. Наприклад, це 

можуть бути такі групи психологічних «виявів» соціальної напруженості на індивідуально-

особистісному рівні: а) «емоційні» та «комунікативні», б) «поведінкові»; «емоційно-вольові» та 

«фізичні»; в) «емоції», «взаємодія», «діяльність»; г) «негативні», «позитивні» тощо). Виконані 

завдання можуть бути представлені на окремих великих аркушах (у вигляді текстів, схем, 

рисунків тощо).  

Завдання тренера полягає в тому, щоб організувати активне обговорення результатів 

спільної роботи кожної групи та акцентувати увагу на тому, що кожна група вносить нового у 

розкриття змісту даного виду соціальної напруженості в освітніх організаціях. Суттєвим при 

цьому є підкреслення не лише негативної, а й позитивної ролі соціальної напруженості в 

освітніх організаціях. І якщо навіть не всі робочі групи виділили цей аспект соціальної 

напруженості, тренер повинен організувати активну дискусію щодо сутності цього питання і в 

результаті спільної роботи з групою визначити значущість двохвекторного (негативного та 

позитивного) аналізу цього феномену;  

-Міні-лекція: «Сутність та основі вияви соціальної напруженості в освітніх 

організаціях на індивідуально-особистісному рівні».  

(Для підготовки міні-лекції використовуються наявні літературні джерела, які 

стосуються негативних психічних станів особистості [4; 16; 22; 23] та власні розробки автора 

[5; 12]).  

Діагностичний компонент: «Діагностика негативних виявів соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні»: 

-Психологічний практикум: «Аналіз негативних виявів соціальної напруженості в 

освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні». 

(Проведення психологічного практикуму здійснюється за допомогою «Методики 

самооцінки діагностики психічних станів» (за Г. Айзенком) [3], яка дає можливість 

діагностувати особливості соціальної напруженості на рівні персоналу, тобто вплив соціальної 

напруженості на такі негативні психічні стани персоналу організацій, як: тривожність, 
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фрустрованість, агресивність та ригідність. Після індивідуального заповнення та обрахунку 

індивідуальних показників тренер за допомогою двох асистентів може обрахувати загальний 

показників вираженості негативних психічних станів, що досліджуються за даною методикою, 

по тренінговій групі в цілому (вирахувати середнє арифметичне по групі), а потім з учасниками 

тренінгу обговорити отримані результати та гробити певні висновки). 

Корекційно-розвивальний компонент: «Як можна сприяти профілактиці та 

подоланню соціальної напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-

особистісному рівні?»: 

Робота в парах: Аналітичне завдання: «Як можна попереджувати та долати негативні 

психічні стани (тривожність, фрустрованість, агресивність, ригідність та ін.)?».  

(Кожна пара «обирає» собі для аналізу один із названих (або інші негативні психічні 

стани) та аналізує шляхи їхнього подолання, потім презентує їх іншим учасникам. Для 

виконання завдання можна використати наявні літературні джерела [4; 16; 22; 23] та звернутись 

до досвіду роботи у власній освітній організації). 

Завершення тренінгової сесії: 
-Підведення підсумків тренінгової роботи; 

- Визначення творчого домашнього завдання. 

Творче домашнє завдання: «Подолання негативних психічних станів освітнього 

персоналу».  

Завдання: «Використавши інтернет-ресурcи, розробіть пам’ятку «Шляхи подолання 

негативних психічних станів в освітнього персоналу». Ознайомте з нею членів свого 

педагогічного колективу».  

Загальна заключна частина тренінгової програми 

Загальна заключна частина тренінгової програми включає такі складові: 

- рефлексивний аналіз: «Мої думки про тренінгову програму»: «Чи задовольнив тренінг 

Ваші очікування?»; «Які питання тренінгової програми Вам сподобались найбільше?»; «Які 

інтерактивні техніки Ви б хотіли використовувати у своїй роботі?»; «Що у тренінгу Вам не 

сподобалось?»; «Ваші поради тренеру…».  

(Для розробки заключної частини тренінгової програми можуть враховуватися попередні 

розробки автора [21]).  

Висновки: 

1. Одним із важливих напрямків психологічної підготовки освітнього персоналу сьогодні 

є психологічна підготовка до роботи в умовах соціальної напруженості, яка може 

здійснюватися, зокрема, за допомогою розробленої автором психологічної технології 

підготовки освітнього персоналу до роботи в умовах соціальної напруженості. 

2. Однією з тренінгових програм, які входять до складу психологічної технології, є 

тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні 

взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні», до складу якої 

входять три тренінгові сесії («Сутність соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні 

взаємодії персоналу та організації та причини її виникнення»; «Основні види соціальної 

напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації»; «Особливості 

соціальної напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні»), які 

входять до структури тренінгової програми.  

3. Кожна тренінгова сесія, яка входить до складу психологічної технології, включає три 

основні компоненти: а) інформаційно-смисловий (розкриття сутності певного феномену, його 

структури, функцій та ін.); б) діагностичний (дослідження рівня вираженості даного феномену 

та чинників, які впливають на його розвиток); в) корекційно-розвивальний (визначення умов та 

шляхів зміни, вдосконалення даного феномену).  

4. Для розкриття змісту тренінгової програми та залучення учасників тренінгу до 

активної взаємодії використовуються спеціальні інтерактивні техніки: а) організаційно-

спрямовуючі (спільне визначення правил групової роботи; вивчення очікувань; «криголами»; 
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створення малих груп за певними критеріями та ін.); б) змістовно-смислові (метод 

незавершених речень, робота в малих групах, міжгрупове обговорення, «мозковий штурм», 

міні-лекції, психологічні практикуми, ділові ігри, аналітичні завдання, домашні творчі завдання 

та ін.).  

Перспективи подальших досліджень. Перспективи подальших досліджень з означеної 

проблем полягають у розробці критеріїв та методик для вивчення ефективності тренінгової 

програми «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії 

персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні».  
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Karamushka, L.M. Training program Psychology of Organization-Level Social Tension in 

Educational Organizations: objectives, main thematic sessions and interactive techniques. The author 

presents her training program "Psychology of organization-level social tension in educational organizations" 

based on her scientific developments and practical experience and discusses its aim, objectives and structure. 

The author describes three training sessions ("Social Tension as an Interdisciplinary Phenomenon and Its 

Manifestations in Organizations", "Social Tension in Educational Organizations and Its Manifestations at the 

Meso and Micro Levels" and "Basic Types of Organization-Level Social Tension in Educational 

Organizations"), which make up the training and consistently reveal its subject. Each training session includes 

three main components (informational, assessment and developing), which use different interactive techniques 

including small groups, intergroup discussions, workshops, business games and projects, etc. 

It is noted that the training program is a part of the teaching staff's work under social tension training 

technology aimed at developing their understanding of various types of social tension in educational 

organizations and its factors as well as organizational and psychological conditions for its prevention and 

overcoming. 

Key words: educational organizations; social tension; types of social tension in educational 

organizations; organization level social tension; training program; training program structure; training 

sessions; interactive techniques. 
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Карамушка Л.М., Ковровський Ю.Г. 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОФЕСІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  

ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ  

СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДСНС УКРАЇНИ 

 
Карамушка Л.М., Ковровський Ю.Г. Взаємозв’язок між рівнем професійного вигорання та 

організаційно-професійними характеристиками персоналу Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту ДСНС України. У статті проаналізовано вплив чинників професійного вигорання, 

що пов’язані насамперед з організацією та особливостями професійної діяльності. Наведено структуру 

організаційно-професійних характеристик рятувальників, яка передбачає наступні блоки: освітньо-

посадові, стажеві, військово-бойові, медико-фізіологічні та стимулюючі. Досліджено зв’язок між 

рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, зокрема, розкрито особливості 

зв’язку між рівнем сформованості кожної із фаз професійного вигорання (напруження, резистенція та 

виснаження) і організаційно-професійними характеристиками рятувальників. 

Ключові слова: Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; рятувальник; професійне 

вигорання, фази професійного вигорання, організаційно-професійні характеристики персоналу.  

 

Карамушка Л.Н., Ковровский Ю.Г. Взаимосвязь между уровнем профессионального 

выгорания и организационно-профессиональными характеристиками персонала Оперативно-

спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. В статье проанализировано влияние 

факторов профессионального выгорания, которые связаны с организацией и особенностями 

профессиональной деятельности. Приведена структура организационно-профессиональных 

характеристик спасателей, которая предусматривает следующие блоки: образовательно-

должностные, стажевые, военно-боевые, медико-физиологические и стимулирующие. Исследована 

связь между уровнем профессионального выгорания и организационно-профессиональными 

характеристиками персонала Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС 

Украины, в частности, раскрыты особенности связи между уровнем сформированности каждой из 

фаз профессионального выгорания (напряжение, резистенция и истощение) и организационно-

профессиональными характеристиками спасателей. 

Ключевые слова: Оперативно-спасательная служба гражданской защиты, спасатель 

профессиональное выгорание, фазы профессионального выгорания, , организационно-профессиональные 

характеристики персонала. 
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