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У статті висвітлено сутність технологічного підходу щодо психологічної підго-

товки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх 

навчальних закладів. Представлено мету, завдання, зміст, структуру тренінгу 

«Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів».  

Ключові слова: організаційна культура загальноосвітніх навчальних закладів, 

технологічний підхід, інтерактивні техніки, тренінг, структура тренінгу. 
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В статье освещена сущность технологического подхода к психологической 

подготовке педагогических работников к развитию организационной культуры 

общеобразовательных учебных заведений. Представлены цели, задачи, содержание и 



структура тренинга «Психологическая подготовка педагогов к развитию организационной 

культуры общеобразовательных учебных заведений». 

Ключевые слова: организационная культура общеобразовательных учебных 

заведений, технологический подход, интерактивные техники, тренинг, структура 

тренинга. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ  

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України у зв’язку з ре-

формуванням системи освіти діяльність загальноосвітніх навчальних закладів 

вимагає постійного вдосконалення. Трансформаційні процеси, які відбуваються 

сьогодні в державі, вимагають нових підходів до управління загальноосвітніми 

навчальними закладами з метою забезпечення високої ефективності їхньої 

діяльності та конкурентоздатності. Один із таких підходів  полягає у врахуванні 

педагогічними працівниками положень освітнього менеджменту, організаційної 

психології, психологічних особливостей і типів організаційної культури, що 

потребує відповідної підготовки цієї категорії освітян.   

Аналіз досвіду діяльності загальноосвітніх навчальних закладів показує, що 

психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів у більшості  організацій практично 

відсутня. Це досить часто негативно позначається на їхній діяльності та 

організаційному розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. 

Одним із важливих напрямів психологічної підготовки педагогічних праців-

ників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів, 

на нашу думку, є психологічний тренінг.  

Зазначимо, що з метою ефективного розв’язання проблеми формування та 

розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів слід 

здійснювати спеціальне розроблення тренінгу «Психологічна підготовка 

педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноос-

вітніх навчальних закладів».  

Основні завдання дослідження:  

1. Висвітлити сутність технологічного підходу щодо психологічної підготов-

ки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх 

навчальних закладів. 



2. Представити структуру тренінгу «Психологічна підготовка педагогічних 

працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Обсяг тренінгу складає 40 академічних годин: а) основна частина 

(аудиторна) – 24 академічні години; б) додаткова частина (самостійна робота) – 

16 академічних годин; в) вступ до тренінгу та завершення тренінгу – по 

2 академічні години (4 академічні години). 

Тренінгова програма може бути впроваджена в освітніх організаціях та за-

гальноосвітніх навчальних закладах різного типу, на курсах підвищення кваліфіка-

ції в системі післядипломної педагогічної освіти тощо. У процесі впровадження 

тренінгової програми використовувалися як вправи відомих наукових дослідників, 

так і авторські розробки.  

У процесі впровадження тренінгової програми реалізувалися завдання щодо 

оволодіння педагогічними працівниками:  

1) знаннями про психологічні особливості розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів;  

2) методами діагностики психологічних чинників, які впливають на 

особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів;  

3) уміннями та навичками щодо розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Апробація експериментальної програми психологічної підготовки педагогіч-

них працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів була реалізована впродовж 2012–2013 рр.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  

1. Сутність технологічного підходу щодо психологічної підготовки 

педагогічних працівників до розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Вирішуючи перше завдання дослідження, зупинимось більш детально на 

змісті технологічного підходу, який розроблено у лабораторії організаційної психо-



логії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Л.М. Карамушкою 

[24] і який було покладено в основу тренінгу підготовки педагогічних працівників 

до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів.  

Загальний дизайн тренінгової програми включав три основні компоненти 

технології підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів: а) інформаційно-смисловий; 

б) діагностичний; в) корекційно-розвивальний [23; 24].  

Відповідно до технологічного підходу психологічна підготовка педагогічних 

працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних за-

кладів здійснювалася за таким загальним дизайном: а) змістовно-смисловий 

компонент   –   використання   методів  і  форм  роботи,   які  сприяють  розумінню  
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педагогічними працівниками сутності поняття «організаційна культура», типів та 

психологічних детермінант розвитку організаційної культури та  загальноосвітніх 

навчальних закладів», «реальної» та «бажаної» організаційної культури загально-

освітніх навчальних закладів» тощо; б) діагностичний компонент  – використання 

методів і форм роботи, які забезпечують діагностику особливостей організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів; в) корекційно-розвивальний 

компонент – використання методів і форм роботи, необхідних для оволодіння 

педагогічними працівниками вміннями та навичками виконання певних 

професійних завдань, які виникають у процесі розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Таким чином, заняття за програмою побудовані так, що заняття кожного 

модуля можуть розпочинатися висвітленням теоретичних питань, а на практичних 

заняттях проводиться закріплення цього матеріалу методиками і вправами, 

пов’язаними як із діагностичними, так і з корекційно-розвивальними компо-

нентами. Або навпаки, початком заняття може стати діагностична методика, яка 

висвітлить певні характеристики організаційної культури, що потребують поглиб-

лення знань педагогічних працівників.  

Обов’язковою умовою забезпечення результативності роботи тренінгових за-

нять було виконання представниками загальноосвітніх навчальних закладів аналі-

тичних «домашніх завдань», а саме: представлення за допомогою мультимедійної 



презентації структури організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів; проведення психодіагностичного анкетування щодо виявлення рівня роз-

витку та типів організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладах, об-

роблення й аналіз отриманих результатів;  визначення «реального» 

індивідуального типу організаційної культури, притаманного навчальному закладу, 

та «бажаного» або «небажаного» типу організаційної культури загальноосвітнього 

навчального закладу; аналіз заходів, що здатні змінити організаційну культуру 

загальноосвітнього навчального закладу в позитивному напрямку;  визначення на 

основі проведеного анкетування актуальних завдань і  напрямів розвитку 

організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів; представлення 

результатів анкетування у вигляді мультимедійних презентацій, обговорення 

результатів анкетування на тренінгових заняттях тощо. 

Це забезпечувало виражений практичний «вектор» тренінгових занять 

(урахування типу організаційної культури в конкретному навчальному закладі, 

аналіз її складових, ідентифікація необхідних змін в організаційній культурі, 

визначення напрямів розвитку організаційної культури  тощо).  

Виконання творчих і практичних завдань у домашніх умовах сприяло роз-

витку вмінь і навичок педагогічних працівників щодо самостійної роботи  з необ-

хідною літературою, уміння аналізувати й осмислювати власний управлінський 

досвід, а також оптимізувати мотивацію на розвиток організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Проаналізуємо більш детально основні складові технологічного підходу, 

який було покладено в основу розроблення тренінгу підготовки педагогічних 

працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

При підготовці навчальної програми для педагогічних працівників було 

дотримано певних принципів, що регулюють процес тренінгового навчання. 

Розуміючи під принципами основні положення, керівні ідеї, правила реалізації 

тренінгу як методу, відзначимо, що на часі сформульовано низку обґрунтованих 

принципових положень, що відносяться до організації і проведення тренінгу [10]. 



Принципи психологічного тренінгу можна об’єднати в такі групи: принципи 

створення тренінгового навчального середовища, принципи поведінки учасників 

тренінгу, етичні принципи. 

До принципів створення тренінгового навчального середовища нами  

віднесено такі: науковості, інноваційності змісту, системності, єдності науки та 

практики, доступності, індивідуалізації [9; 13; 15; 17; 23; 24; 28]. 

Друга група принципів психологічного тренінгу стосується поведінки 

учасників тренінгу. До цієї групи ми віднесли такі: активність у навчанні; 

інтерактивність і співробітництво; задоволення; дослідницька (творча) позиція; 

об’єктивація (усвідомлення) поведінки; партнерське (суб’єкт-суб’єктне) 

спілкування; свідомість; мотиваційне забезпечення [10; 13; 15; 17; 23; 24; 28]. 

До етичних принципів тренінгових занять відносимо такі: спілкування за 

принципом «тут і тепер»; персоніфікація висловлювань; наголошування мови 

почуттів; активність; довірливе спілкування; конфіденційність; добровільність; 

рівноправність [13; 15; 17; 23; 24; 28]. 

Сукупність цих принципів охоплює весь процес психологічної підготовки 

педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Також важлива роль у реалізації компонентів технології відводилась 

спеціальним інтерактивним технікам.  

Методика психологічного тренінгу підготовки педагогічних працівників до 

розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів базується 

на використанні інтерактивних технік, які сприяють формуванню потреби та 

вмінь учасників тренінгових занять використовувати отримані знання з метою 

оптимізації розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів, професійного й особистісного вдосконалення; забезпеченню визначення 

конкретних напрямів і способів розв’язання проблем, які існують у діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів (груп людей в організації, окремих 

особистостей);   створенню   умов   для   оволодіння   вміннями   і   навичками,   що  
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сприяють підвищенню ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних за-

кладів (прийняття колегіальних та індивідуальних рішень, урахування мотивації 



діяльності працівників, формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату) тощо [24]. 

Що стосується організаційної форми технології, то нею було обрано 

тренінг (методологічна сесія). 

Слід відмітити, що ми вибрали таку форму навчання – тренінгові заняття 

(методологічна сесія), яка поєднує теоретичне й активне практичне засвоєння 

інформації. Тобто поруч із класичними формами (лекція, практичне заняття), 

використовувалися форми, у яких активну позицію в процесі отримання знань 

займали самі учасники (проблемна лекція з елементами бесіди, дискусії, рольові та 

ділові ігри, психотехнічні вправи тощо).  

 

2.  Структура тренінгу «Психологічна підготовка педагогічних праців-

ників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Проаналізуємо насамперед мету, завдання та зміст тренінгу.  

Мета тренінгу полягала у психологічній підготовці педагогічних пра-

цівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних за-

кладів.  

У процесі впровадження тренінгової програми реалізувалися завдання щодо 

оволодіння педагогічними працівниками:  

1) знаннями про психологічні особливості розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів;  

2) методами діагностики психологічних чинників, які впливають на особли-

вості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів;  

3) уміннями та навичками щодо розвитку організаційної культури загально-

освітніх навчальних закладів.  

Далі розглянемо зміст, основні компоненти тренінгу та інтерактивні 

техніки, на основі яких реалізується кожен із компонентів технології.  

Тренінг «Психологічні умови підготовки педагогічних працівників до роз-

витку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» поєднував 

чотири розділи, зокрема: Розділ 1. «Сутність та структура організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів»; Розділ 2. «Психологічні детермінанти 



розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів»; Розділ  3. 

«Типи організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів»; Розділ 4. 

«Реальна» та «бажана» організаційні культури загальноосвітніх навчальних закла-

дів: співвідношення, напрямки й умови розвитку». 

Кожен із розділів, відповідно до технологічного підходу [23; 24], складається 

із трьох блоків (змістово-смислового, діагностичного та корекційно-

розвивального), сутність яких  детально представлено нижче.   

Представимо більш детальний аналіз кожного тренінгового заняття.  

Вступ до тренінгу: 

 «криголам»: «Знайомство» («Мене звати…»; «Я працюю…»; «Ніхто 

навіть не здогадується, що я…»);  

 вправа «Хто я…?»;   

 вивчення очікувань і побажань учасників тренінгу. Вправа «Чарівний 

кошик» (авторська розробка);  

 мультимедійна презентація: «Визначення мети і завдань тренінгу»; 

 групове обговорення: «Як би нам хотілось організувати нашу роботу 

сьогодні? (визначення організаційних питань – тривалість роботи, кількість перерв 

тощо); 

 «мозковий штурм» (груповий варіант): «Визначення правил групової 

роботи»; 

 вправа «Ромашка» (знайомство з учасниками, презентація себе, налаго-

дження контакту між учасниками, позитивні емоції) (авторська розробка). 

 

Розділ 1. «Сутність, структура та функції організаційної культури  за-

гальноосвітніх навчальних закладів» 

Мета: формування в педагогічних працівників уявлень про сутність, 

структуру та функції організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Вступ до тренінгу: мета, завдання, організація тренінгової роботи.  

 

 



Змістово-смисловий компонент тренінгу: «Поняття «організаційна 

культура», структура організаційної культури»: 

 метод незавершених речень. Робота над цим завданням передбачає ство-

рення мікрогруп, кожній із яких пропонується продовжити речення і дати визна-

чення одного із запропонованих понять: «Організаційна культура – це…»; 

«Організаційна поведінка – це…»; «Організаційна культура загальноосвітнього 

навчального закладу – це…»;  

 презентація результатів роботи в мікрогрупах та їх міжгрупове 

обговорення: «Сутність поняття «організаційна культура»; 
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 інформаційне повідомлення: «Організаційна культура та її структура» (для 

підготовки презентації використовувалися наявні літературні джерела та результа-

ти власних досліджень автора) [7; 16; 22; 26; 28]; 

 гра-руханка «Хто я?» [3]. 

Діагностичний компонент тренінгу: «Організаційна культура загально-

освітнього навчального закладу»: 

    психологічний практикум: анкетування учасників тренінгу «Організацій-

на культура моєї школи» (за допомогою анкети «Організаційна культура загально-

освітнього навчального закладу» Л.М. Карамушки, А.М. Шевченко) [8].  

Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Модель організаційної 

культури загальноосвітнього навчального закладу»: 

 вправа «Цибулина» (аналіз структурних компонентів організаційної куль-

тури загальноосвітніх навчальних закладів) (авторська розробка); 

 робота в групах «Функції організаційної культури». 

Підведення підсумків тренінгової роботи: 

 вправа «Вінок наших результатів» [2]. 

Домашнє аналітичне завдання. 

  

Розділ 2. «Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів»  

Мета: визначити та проаналізувати психологічні детермінанти розвитку 

організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів.  



Вступ до розділу:  

 мета, завдання, організація тренінгової роботи; 

 актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередньому тренін-

гу): «Що ми робили на попередньому занятті? Що корисного ми взяли для себе з 

минулого заняття?); 

 вправа «Я хочу сказати, що…» (формування єдиного робочого простору, 

створення атмосфери для успішної взаємодії) [13; 18; 23; 24] (авторська 

модифікація); 

 вивчення очікувань і побажань від тренінгу.  

Змістово-смисловий компонент тренінгу: «Організаційна культура 

загальноосвітніх навчальних закладів: її основні характеристики»: 

 вправа «Ми будуємо дім» (авторська розробка) [8]; 

 аналітична робота в малих групах: «Основні сприятливі та несприятливі 

чинники, які впливають на розвиток організаційної культури загальноосвітніх 

навчальних закладів» (проаналізувати, систематизувати та описати чинники); 

 презентація результатів роботи в малих групах та їх між групове 

обговорення; 

 представлення учасниками тренінгу результатів роботи над домашнім 

завданням: «Організаційна культура загальноосвітнього навчального закладу» 

(представники кожного навчального закладу презентують організаційну культуру 

загальноосвітнього навчального закладу, у якому вони працюють, розкриваючи, у 

чому його специфіка (традиції, норми, звичаї, правила поведінки тощо)).   

Діагностичний компонент тренінгу: «Оцінка рівня організаційної 

культури загальноосвітнього навчального закладу»: 

 психологічний практикум: «Оцінка рівня організаційної культури» (за ме-

тодикою І.Д. Ладанова) [11]. 

Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Психологічні детермі-

нанти розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закла-

дів»: 

 аналітичне завдання: «Як впливати на психологічні детермінанти 

розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів?» (в 



кожній групі виділяють 2–3 «спільних» та найбільш «значущих» заходів щодо 

впливу на розвиток організаційної культури). 

Підведення підсумків тренінгової роботи: 

 вправа «Самозвіт» (авторська модифікація) [3; 24]. 

Домашнє аналітичне завдання. 

 

Розділ 3. «Типи організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Мета: ознайомитися з типами організаційної культури і набути практичних 

навичок визначати типи організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Вступ до розділу:  

 мета, завдання, організація тренінгової роботи; 

 актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередньому 

тренінгу): «Що найбільше Вам запам’яталося на попередньому занятті?;  
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 вправа «Клубок» (надання учасникам можливості познайомитися один з 

одним, створення дружньої атмосфери, покращення навичок уважного слухання [5] 

(авторська модифікація); 

 вивчення очікувань і побажань учасників тренінгу. Вправа «Мотузка для 

білизни» (авторська розробка). 

Змістово-смисловий компонент тренінгу: «Характеристика типів 

організаційної культури»: 

 творче завдання (робота в малих групах): «Характеристика типів 

організаційної культури»; 

 інформаційне повідомлення «Сутність основних компонентів організацій-

ної культури: «робота», «комунікації», «управління», «мотивація і мораль та «кла-

нової», «адхократичної», «ринкової», «ієрархічної» організаційної культури» (для 

підготовки презентації використовувалися наявні літературні джерела та 

результати власних досліджень автора) [7; 22; 26; 28]; 



 вправа «Кафе» (ознайомлення із сутністю  таких типів організаційної 

культури, як: культура «влади», культура «ролей», культура «завдань», культура 

«особистості») (авторська розробка); 

 вправа «Музичний драйв» (авторська розробка); 

 презентація учасниками тренінгу результатів виконання домашнього за-

вдання. 

Діагностичний компонент тренінгу: «Діагностика типу організаційної 

культури»: 

 психологічний практикум: «Діагностика типу організаційної культури» (за 

методикою Ч. Хенді) [26]. 

Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Аналіз векторів сто-

сунків у загальноосвітньому навчальному закладі»: 

 вправа «Колаж» (набуття навичок виділяти головні ознаки організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів) [12; 23; 24] (авторська модифі-

кація); 

 творче завдання «Аналіз векторів стосунків у загальноосвітньому на-

вчальному закладі» (авторська розробка) [8]. 

Підведення підсумків тренінгової роботи: 

 робота з анкетою. Анкета включає список критеріїв, учасникам пропо-

нується оцінити тренінг за цими критеріями. Критеріями є: новизна інформації, 

комфортність, практична користь. Також критерії оцінки тренінгу можна 

представити у вигляді «Я-повідомлень»: учасники відмічають ступінь згоди або 

незгоди з цими повідомленнями [23; 24]. 

Домашнє аналітичне завдання. 

 

Розділ 4. «Реальна» та «бажана» організаційна культура загально-

освітніх навчальних закладів: співвідношення, напрями та умови розвитку» 

Мета: співвіднести та проаналізувати «реальну» та «бажану»  організаційну 

культуру загальноосвітніх навчальних закладів. Визначити напрями й умови 

розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів.  

Вступ до розділу:  

 мета, завдання, організація тренінгової роботи; 



 актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередньому 

тренінгу): «Що найбільше Вам запам’яталося на попередньому занятті?»;  

 вправа «Екран настрою» (створення доброзичливої атмосфери, позитив-

ного настрою в колективі) [4]; 

 вправа «Хто зі мною» [18] (авторська модифікація); 

 вивчення очікувань і побажань учасників тренінгу. Вправа «Чарівна 

подушка» (авторська модифікація) [3; 23; 24]. 

Змістово-смисловий компонент: «Реальна» та «бажана» організаційні 

культури загальноосвітніх навчальних закладів»: 

 вправа «Мозковий штурм …» (групова форма): «Існуюча» (реальна) орга-

нізаційна культура – це …; «бажана» (ідеальна) організаційна культура – це – …; 

 мультимедійна презентація (міні-лекція): «Існуюча» (реальна) та 

«бажана» (ідеальна) організаційна культура (для підготовки презентації використо-

вувалися наявні літературні джерела та результати власних досліджень автора) ) [2; 

3; 4; 5; 6; 11; 12];  

 презентація учасниками тренінгу домашнього завдання; 

 вправа-гра «Посудомийна машина» [19]; 

 вправа «Швидка кулька» (авторська розробка).  

Діагностичний компонент тренінгу: «Визначення та порівняння педа-

гогічними працівниками «реального» та «бажаного» типу організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів»: 

 психологічний практикум: методика «Інструмент оцінки організаційної 

культури» К. Камерона, Р. Куїнна [6]. 

Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Розроблення етапної мо-

делі формування розвитку «бажаної» (ідеальної) організаційної культури за-

гальноосвітніх навчальних закладів»: 
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 вправа «Дерево організаційної культури» (аналіз факторів, що впливають 

на розвиток організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів) 

(авторська розробка).  

Підведення підсумків тренінгової роботи: 

 вправа «Поема одного дня» [4; 5; 13] (авторська модифікація). 



Заключна частина тренінгу включала такі складові:  

 рефлексивний аналіз: «Якою мірою тренінг задовольнив мої очікування?»; 

«Які форми роботи на тренінгу мені найбільше сподобалися (або не сподоба-

лися)?»; «Що нового я відкрив в собі, пройшовши такий тренінг?»; 

 побажання учасників тренінгу: «Я бажаю тобі…», «Я сподіваюся, що …».  

Більш змістовний опис змісту кожного з розділів тренінгу та особливостей 

їхньої реалізації буде наведено нами в наступних публікаціях.  

 

ВИСНОВКИ 

1. З метою ефективного вирішення питання розвитку організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів доцільною є розробка тренінгу 

«Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів». 

2. Структура тренінгу «Психологічна підготовка педагогічних працівників 

до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» поєд-

нує чотири основні розділи: «Сутність та структура організаційної культури загаль-

ноосвітніх навчальних закладів»; «Психологічні детермінанти розвитку організа-

ційної культури загальноосвітніх навчальних закладів»; «Типи організаційної куль-

тури загальноосвітніх навчальних закладів»; «Реальна» та «бажана» організаційні 

культури загальноосвітніх навчальних закладів: співвідношення, напрямки й умови 

розвитку». 

3. Кожен розділ тренінгу складається з двох основних блоків: перший блок 

(загальний) розкриває загальні підходи щодо розуміння сутності конкретного 

напряму (знання, мотивація, вміння, особистісні характеристики тощо), а другий 

блок (специфічний) більш поглиблено та змістовніше під час реалізації 

спеціальних інтерактивних технік з’ясовує специфіку саме організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів у процесі розвитку знань, мотивації, вмінь та 

особистісних характеристик педагогічних працівників. 

4. Упровадження тренінгу «Психологічна підготовка педагогічних праців-

ників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» 

сприятиме комплексній психологічній підготовці педагогічних працівників до 

розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. 
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CONTENT AND STRUCTURE OF THE TRAINING COURSE ‘EDUCATORS’ 

PSYCHOLOGICAL TRAINING IN DEVELOPEMENT OF ORGANIZATIONAL 

CULTURE OF SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS’ 

L.M. Karamushka, A.M. Shevchenko 

The article highlights the essence of the technological approach to educators’ 

psychological training in the development of organizational culture of secondary schools. The 

authors analyze the aims, objectives, content and structure of the training course ‘Educators’ 

psychological training in development of organizational culture of secondary educational 

institutions’. 
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