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За сучасних умов формування інформаційного та громадянського 
суспільства в країні в сфері освіти і освітніх організаціях різного типу 
застосовують різні засоби та інструменти для забезпечення соціальної, 
цифрової та фінансової егалітарності та якості освіти, а загалом для 
досягнення визначеної місії та цілей [1; 3; 5; 7; 9].

Дієвим засобом в організаціях виробничої та економічної сфери 
визнано організаційну культуру, яка власне стала нині популярною 
не лише у таких галузях наук, як організаційний та стратегічний ме-
неджмент, організаційна психологія, педагогіка, а й в управлінській 
практиці.

Популярність проблематики ставить низку питань щодо феноме-
ну організаційної культури (надалі — ОК) чи, можливо, культури орга-
нізації як понять, однакових за складниками та семантичним змістом, 
які в сукупності визначають наукову задачу, що потребує розв’язання 
дослідниками.  Порушена тематика зумовлює розгляд не лише ретро-
спективи розвитку організаційної культури як наукового та організа-
ційного феномену [2; 4; 6; 8; 10; 12; 14], а й виникнення і становлення 
механізмів ОК; роль і значення в організаційному розвитку різних як 
за розміром, так і структурою та специфікою діяльності організацій; 
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типології корпоративної культури й можливості її екстраполяції в 
практику управління освітніми організаціями та розуміння сутності 
й специфіки ОК через концептуальні ідеї, символи, церемонії, героїв, 
традиції, цінності, слогани, моделі поведінки, девізи, філософію орга-
нізації, норми і стандарти та інші складники.

У межах цієї статті на конкретних прикладах буде проілюстровано 
процес вивчення організаційних і особистісних цінностей як базису 
формування організаційної культури в освітній організації шляхом 
застосування різних методик і технік з використанням наочних фігу-
ральних засобів [11; 13; 15; 17; 19].

Організаційна культура репрезентує насамперед людей, які пра-
цюють в організації, систему їх переконань, сукупність колективних 
базових правил, норм, зразків або моделей поведінки, винайдених, 
відкритих чи вироблених певною групою людей або усім колективом, 
відповідно до яких вони вчилися розв’язувати проблеми, пов’язані з 
адаптацією організації до зовнішнього середовища і внутрішньою ін-
теграцією та розроблені достатньо ґрунтовно для того, щоб вважатися 
цінними [14; 16; 18; 20].

Цим визначенням не конкретизуються в явному виді цінності як 
основа культури, що їх розділяють індивідууми, які входять до орга-
нізації, але вони вимагають більш детального вивчення та конкрети-
зації у практиці. Важливими є спроби як керівників, так і колективу 
усвідомити, які власне цінності є найбільш важливими для конкретної 
організації та який тип культури притаманний організації. При цьому 
слід зауважити, що часом виявляється зв’язок між такими цінностя-
ми і деякими результатами діяльності, як успіх, продуктивність або 
відкритість організації до змін. До того ж в емпіричних дослідженнях 
увага зосереджена більшою мірою на тому, щоб виявити існуючі ор-
ганізаційні цінності та визначити їх дійсно реальну значущість для 
конкретної людини та для освітньої організації. Наявність зв’язку між 
цінностями і діяльністю організації частіше за все не досліджується, а 
приймається як наслідок.

З-поміж усіх ресурсів освітньої організації найбільш значущим 
стратегічним ресурсом і цінністю мають стати людські ресурси, які 
згідно з програмою дослідження та планом організації констатувально-
го експерименту передбачено вивчити та вивчено на базі експеримен-
тальних загальноосвітніх навчальних закладів лабораторії управління 
(гімназія №117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних 
мов м. Києва (директор — В.А. Нідзієва), Миколаївська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитячої 
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творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області (дирек-
тор — Г.Д. Матвєєва,), СШ №41 м. Києва (директор — О.М. Онаць) та 
ін. ЗНЗ). Результати та їх аналіз публічно репрезентувалися на педаго-
гічних радах, адміністративних нарадах, всеукраїнських науково-прак-
тичних конференціях «Організаційна культура загальноосвітнього на-
вчального закладу як середовище реалізації організаційних механізмів 
управління» (4-5 квітня 2013 р., м. Київ, на базі Київського міського бу-
динку учителя та гімназії №117 ім. Лесі Українки), «Механізми управ-
ління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчаль-
ного закладу» (2 квітня 2012 р. на базі гімназії №117 ім. Лесі Українки), 
регіональній науково-практичній конференції «Організаційні механіз-
ми управління профорієнтаційною роботою в школі» (23 березня 2013 
р. на базі ЗОШ №9 м. Бровари Київської області), науково-практично-
му семінарі «Проблеми функціонування освітніх округів: управління, 
технології, ресурси» (19 квітня 2013 року, смт. Ставище, Київської об-
ласті), на засіданнях лабораторії управління освітніми закладами та за-
сіданнях науково-методичної комісії МОН України під час звітності за 
певний період дослідно-пошукової роботи.

Особлива роль у процесі формування та розвитку ОК належить 
людям, які працюють в організації та її творять, і тому насамперед по-
требують вивчення під час експерименту важливі характерні ознаки 
організаційної культури із застосуванням різноманітних методів і ва-
лідних методик. До таких базисних ознак ОК більшістю зарубіжних 
учених віднесено цінності, котрі пропагує те суспільство в якому живе 
людина, які обирає конкретна людина та які сповідує організація задля 
її розквіту. Вивчення практики формування та розвитку організацій-
ної культури і ціннісних детермінант здійснювалося з застосуванням 
різних методів, зокрема і анкетування. На запитання анкети «На яких 
ідеях має базуватися організаційна культура школи в демократичному 
суспільстві?» 95 респондентів, що входили до складу адміністративно-
управлінської ланки 5 експериментальних закладів лабораторії, дали 
такі відповіді: управління власною життєдіяльністю та громадськими 
справами; покращення життя учнів і виховання громадян, які зможуть 
жити і продуктивно працювати в нових умовах; загальнолюдські цін-
ності, демократія, національне усвідомлення; співпраця, взаємоповага, 
довіра; повага на всіх рівнях; дитина — найвища цінність; забезпечен-
ня рівного доступу до якісної освіти.

Друге запитання стосувалося цінностей, що мають бути покладені в 
основу формування та розвитку організаційної культури школи демокра-
тичного суспільства. Опитувані зазначили такі цінності: гуманізм, відкри-
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тість, толерантність, співпраця, відповідальність, професіоналізм, знання, 
кар’єра, права та свободи людини та ін. При цьому 85,26 % респондентів 
акцентували увагу на тому, що необхідно навчити учнів не лише жити в 
умовах сучасної держави, дотримуватися її законів, гідно відстоювати свої 
власні права, а й практично реалізувати ці знання в умовах навчального 
закладу, протягом всього життя. Також називалися загальнолюдські цін-
ності, цінності державотворення та громадські цінності.

Важливою цінністю серед респондентів вважається пріоритет у 
належному фінансуванні освіти та відкритому доступі до державних 
розрахунків фінансування навчання одного учня у розрізі початкової, 
основної та старшої профільної школи та до реального фінансування 
шкіл у межах районів, міст, областей усієї України, щоби мати можли-
вість здійснити власний аналіз державних зобов’язань щодо рівності 
та якості освіти учнів, яких вони навчають та розвивають. Зауважимо, 
що цінності в освітньої організації залишаються стабільними протя-
гом тривалого часу й змінюються дуже важко, мають великий вплив 
і тому є наріжним каменем у рішеннях та моделях поведінки людей в 
організації. Цінності підтримуються уявленням про те, що ми вважа-
ємо гідним уваги. Джерелами їх формування є: «філософія» освітньої 
організації, організаційна парадигма, світогляд і власні цінності людей, 
якими ми захоплюємося, життєдіяльність людини, власні погляди і по-
гляди батьків, герої, релігія, культура, ідеї, діяльність та ін.

Респондентами Володимирецького районного колегіуму та 
Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 — практичною 
більшістю педагогічного колективу — визнано життя як головну цін-
ність та організовано цілеспрямовану здоров’язбережувальну діяль-
ність спільно з громадою. Так, у 2012 році почала свою просвітницьку 
діяльність агітбригада «Оберіг життя», яка за результатами міського 
конкурсу виборола четверте місце серед 12 ЗНЗ м. Броварів.

У процесі вивчення організаційної культури дослідницький по-
шук був спрямованим і на вивчення моделей поведінки суб’єктів НВП 
освітньої організації в процесі їх взаємодії та взаємовідносин шляхом 
застосування, різних методів, методик і технології. Як показує прак-
тика, доцільно використовувати такі, які викликають інтерес у компе-
тентних респондентів, що ними є керівники та вчителі, та які включа-
ють різні геометричні фігури або різні фігуральні засоби для вивчення 
тих чи інших складових ОК. Як приклад наведено дієвий на практиці 
психогеометричний тест, розроблений доктором психології Сьюзен 
Деллингер (Susan Dellinger) в США, призначений для системного ана-
лізу особистості та репрезентований низкою екранних копій.
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Ця методика вивчення та аналізу особистості дозволяє швид-
ко визначити, до якого типу належить людина, які якості їй при-
таманні та передбачити, які дії вона буде здійснювати залежно від 
обставин, що склалися, та застосовується майже кожним кадрови-
ком у США і є вельми дієвою та популярною. Більш детальну ін-
формацію про психометричний тест можна отримати за наведеною 
адресою веб-ресурсу у мережі Інтернет (http://www.znai.su/statya/
psihogeometrija-analiz-lichnosti-po-sisteme-sjuzen-dellinger).
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Освітня організація має характерні особливості, зокрема специ-
фічну систему взаємовідносин та взаємодій між дорослими, дорос-
лими і дітьми, що належать до цієї організації, котрій навчаються, 
створюють та використовують у різних видах діяльності. Ця система 
взаємовідносин сприяє побудові моделей поведінки як дорослих, так 
і дітей, які з часом стають загальноприйнятими і знаходять своє відо-
браження у такому системному утворенні, як організаційна культура.

У процесі дослідження з’ясовано, що організаційна культура є 
складним і мінливим феноменом, який під дією зовнішніх і внутріш-
ніх факторів не лише формується, а й розвивається залежно від ви-
значених у колективі базових ціннісних детермінант, які визначають 
життєдіяльність та взаємодію всередині організації та взаємозв’язки 
співпраці з зовнішнім соціокультурним оточенням. Організаційна 
культура  — це інтегральна характеристика освітньої організації, що 
пов’язує місію освіти, філософію та парадигму організації, відображе-
ну через стратегічну, тактичну та операційні цілі, та ціннісно-смисло-
вий контент розвитку, навчання та виховання замовників освіти і про-
фесійного розвитку персоналу, сукупність цінностей, стосунків, норм 
поведінки, взаємовідносин в освітній організації, наявність у ній геро-
їв, артефактів, традицій.

Організаційна культура детермінує оптимальний для освітньої ор-
ганізації підхід до розв’язання проблем навчання, виховання та розви-
тку учнів, згуртування колективу, специфіку управління педагогічним 
і учнівським колективами та обслуговуючим персоналом і включає:
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•	 етос	(цінності	й	вірування	в	освітній	організації);
•	 організацію	взаємодії	й	комунікації	суб’єктів	НВП	(характер	нала-

годження діяльності персоналу, учнів, процесів їхнього навчання, 
виховання й розвитку, системи контролю та моніторингу показни-
ків процесів і результатів діяльності персоналу та учнів, систему 
інформаційного забезпечення управління, структури  — зв’язків, 
поточної роботи, адміністрування);

•	 особливості	 людей,	 здатних	 продуктивно	 працювати	 в	 організа-
ції (їх світогляд, цінності, навчання, компетентність, взаємини в 
організації, моделі поведінки, стиль роботи й навички). Невдачі в 
одній із трьох сфер, що визначають організаційну культуру освіт-
ньої організації, впливають на роботу в інших. Отже, особистісні 
та організаційні цінності, що лежать в основі організаційної куль-
тури, є фактором впливу не лише на бажані моделі поведінки, а 
й на зміст комунікацій, її відкритість чи закритість як всередині, 
так і поза межами організації, та на організаційний розвиток. Для 
визначення стану сформованості та розвитку організаційної куль-
тури стає необхідним розроблення інструментарію його виміру на 
констатувальному етапі експерименту, що дозволить здійснити 
системний аналіз та виявити власне наявний рівень і тип організа-
ційної культури в освітній організації та можливість визначити ді-
єві механізми її розвитку і зреалізувати нові організаційні страте-
гії, що базуються на суспільно значущих загальноорганізаційних 
цінностях із врахуванням та дотриманням особистісних ціннос-
тей кожної людини.
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