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Karamushka, L.M. Effects of social tension in educational organizations. The article analyzes the consequences of 

social tension at the social and organizational levels. The author presents the classification of the main effects of social tension in 

educational organizations, which is made up of three groups of effects. The first and second groups of effects include the 

consequences found in the educational organization as a whole and in its departments (including negative psychological 

phenomena (organizational stress, organizational conflicts, staff turnover, etc.), reduced organizational efficiency (reduced work 

productivity, turnover, etc.) and employees' protest behaviors, etc.). The third group of social tension effects includes those found 

at the level of individual employees including such their negative mental states as anxiety, frustration, aggression, etc., job stress 

and burnout, low efficiency, etc. It was shown that the third-group social tension consequences experienced in educational 

organizations were more common and stronger than the first- and-second group consequences. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: 

ОСНОВНІ ВИДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
         Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. 

Психологічні чинники   соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження. 

У статті представлено класифікацію психологічних чинників соціальної напруженості в освітніх організаціях, які  

стосуються: особливостей функціонування українського  суспільства; діяльності освітньої організації; особливостей 

діяльності та взаємодії освітнього персоналу. Показано, що для емпіричного дослідження виділених психологічних 

чинників розроблено діагностичний комплекс «Діагностика соціальної напруженості в  освітніх організаціях», який 

включає три групи методик для вивчення: а) основних видів соціальної напруженості в освітніх організаціях; б) 

психологічних чинників соціальної напруженості, які відносяться до діяльності організацій в цілому; в) психологічних 

чинників, які стосуються    особливостей діяльності та взаємодії освітнього персоналу. 

          Ключові слова: освітні організації, соціальна напруженість в організації; чинники  соціальної напруженості в 

освітніх організаціях; методики для дослідження соціальної напруженості в освітніх організаціях. 

 

Карамушка Л.Н., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Ивкин В.Н., Лагодзинская В.И., Ковальчук А.С. 

Психологические факторы социальной напряженности в образовательных организациях: основные виды и 

методики исследования. В статье представлена классификация психологических факторов социальной напряженности 

в образовательных организациях, касающихся: особенностей функционирования украинского общества; деятельности 

образовательной организации; особенностей деятельности и взаимодействия образовательного персонала. Показано, что 

для эмпирического исследования выделенных психологических факторов  авторами разработан диагностический 

комплекс «Диагностика социальной напряженности в образовательных организациях», который включает три группы 

методик для изучения: а) основных видов социальной напряженности в образовательных организациях; б) 

психологических факторов социальной напряженности, которые относятся к деятельности организаций в целом; в) 

психологических факторов, которые касаются особенностей деятельности и взаимодействия образовательного 

персонала. 

 Ключевые слова: образовательные организации, социальная напряженность в организации; факторы 

социальной напряженности в образовательных организациях; методики для исследования социальной напряженности в 

образовательных организациях. 

 

Постановка проблеми. Одним із резервів підвищення ефективності діяльності вітчизняних освітніх 

організацій є вивчення психологічних чинників виникнення соціальної напруженості в організаціях, а також 

подальшого їх врахування в процесі діяльності та психологічної підготовки освітнього персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури показує, що проблема вивчення 
соціальної напруженості як на рівні суспільства, так і на рівні організації,  знайшла  певне відображення в 
роботах ряду вчених соціологічного [1; 2; 3; 5; 6; 25; 26 та ін.] та психологічного [8; 9; 11; 18; 27; 28 та ін.] 
напрямів, в яких визначено її зміст, основні види, ступінь вираженості тощо. Разом з тим, залишається  
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практично не розробленою проблема психологічних чинників виникнення соціальної напруженості в 
освітніх організаціях та визначення методик для їх дослідження. 

Виходячи із актуальності та недостатньої розробки проблеми, нами визначено такі завдання 

дослідження:  
1.  Проаналізувати стан розробки проблеми чинників соціальної напруженості на рівні суспільства 

та на рівні організації. 
2.  Розробити класифікацію основних чинників  соціальної напруженості в освітніх організаціях. 
3.  Визначити методики для дослідження основних чинників соціальної напруженості в освітніх 

організаціях. 
Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Щодо першого завдання дослідження, 

яке стосується аналізу стану розробки проблеми чинників виникнення  соціальної напруженості на рівні 
суспільства та на рівні організації, то дана проблема знайшла певне відображення в літературі і розкрита 
достатньо повно, насамперед, щодо соціальної напруженості на рівні суспільства.  

Так, В. В. Узунов [30] виділяє чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на 
соціальну напруженість. До чинників зовнішнього середовища, на думку автора, належать: безробіття; 
інфляція; майнова диференціація суспільства; мілітаризація економіки; екологічні проблеми; порушення 
прав людини; зниження рівня життя; погіршення медичних послуг; зниження соціального забезпечення; 
міжетнічні проблеми. До основних чинників внутрішнього середовища автор відносить: незадоволеність 
основних життєвих потреб; недовіра до влади; почуття депресії, відчаю; готовність до протесту.  

Підтримуючи ідею автора про названий розподіл чинників виникнення  соціальної напруженості в 
суспільстві, вважаємо, що їх краще назвати об’єктивними (такими, що об’єктивно мають місце в 
життєдіяльності суспільства) та суб’єктивними (такими, що відображаються в свідомості соціальних груп, 
особистостей тощо). 

Про наявність об’єктивних чинників виникнення соціальної напруженості в суспільстві прямо 
говорить  ряд авторів. Серед них, зокрема, називається падіння виробництва, зниження рівня споживання, 
притік мігрантів, загострення міжетнічних суперечностей [25], низький рівень доходів, кримінальна та 
екологічна обстановка [1; 5], безробіття [5],  зниження рівня та якості життя громадян [1] тощо. 

С. В. Бєлай [2; 3], досліджуючи причини виникнення кризових ситуацій за масовою участю 
населення, в основі яких лежить соціальна напруженість,  наводить достатньо розширений та повний, на 
наш погляд, перелік та аналіз об’єктивних чинників. Так, автор виділяє такі групи чинників: 1) соціально-
економічні (бідність населення; розшарування населення за рівнем доходів; загострення проблем зайнятості 
населення; проблеми соціального забезпечення населення та ін.); 2) суспільно-політичні (низький рівень 
довіри до влади; відсутність громадянського суспільства; нехтування законів та конституцій; бездіяльність 
та неефективність влади; високий рівень корупції та ін.); 3) національно-релігійні (виникнення 
сепаратистських настроїв у регіонах держави та групи населення; значний приплив до України осіб з 
різними релігійними, етнічними переконаннями та ін.); 4) екологічні (низька тривалість життя у регіонах з 
високим рівнем забрудненості довкілля; аварії на промислових об’єктах; стихійні лиха; запровадження 
карантинних заходів та ін.); 5) ведення державою зовнішніх військових дій, що не підтримуються 
громадянами держави; введення воєнного стану та запровадження військових заходів та ін.). З урахуванням 
подій останніх років ряд названих чинників, які стосуються, насамперед, виникнення сепаратистських 
настроїв у регіонах держави та груп населення та ведення військових дій,  набувають особливого значення 
та потребують спеціального вивчення, насамперед, для припинення їх дії. 

Щодо суб’єктивних чинників виникнення соціальної напруженості, то найбільш детально їх аналіз 
здійснено в рамках теорії  депривації (Е. Дюркгейм, Р. Мартон, Т. Парсонс, Л. Фестінгер, К. Левін та ін.), 
яку детально аналізує Є. Сірий  [26]. У рамках цієї теорії  вважається, що причинами соціальної 
напруженості можуть бути не лише соціальні причини, але й індивідуальні, психологічні.  Як зазначає Є. 
Сірий, «поняття «депривація» (лат. deprevatio – втрата, скорочення або повне позбавлення можливості 
задовольняти основні потреби – психофізіологічні або соціальні) відноситься до багатофакторних проблем, 
які відображають обмеженість доступу або недоступність різних ресурсів, цінностей і можливостей для  
певних соціальних груп. Ця теорія має справу з розривом між об’єктивними очікуваннями щодо низки 
цінностей і реальними можливостями доступу до них. Наголошується, що чим більша розбіжність  між 
потребами індивіда і рівнем їх задоволеності, тим вища соціальна напруженість. 

Про суб’єктивні чинники соціальної напруженості також говорять і інші автори, які  зазначають, що 
соціальна напруженість являє собою багатогранний соціальний феномен, що формується на підставі 
незадоволення населення своїм соціальним, економічним і політичним становищем [1], втрати довipи до 
влади, зниження автоpитету влади,  втрати вiдчуття безпеки тощо [25]. 

Що стосується чинників виникнення соціальної напруженості на рівні організації, то, як свідчить 
аналіз літератури, дана проблема розроблена значно менше, порівняно з чинниками соціальної 
напруженості, яка виникає в суспільстві. Можна назвати лише окремі роботи, виконані з цієї проблеми. 

Так, О. В. Креденцер, В. І. Лагозінська, О. С. Ковальчук [18] виділяють зовнішні та внутрішні 
чинники виникнення соціальної напруженості в організації. До зовнішніх чинників соціальної напруженості 
в організації авторами віднесено: загальний рівень соціальної напруженості в суспільстві, соціально-
економічний та політичний стан в країні тощо. До внутрішніх чинників,  на думку авторів, належать 
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організаційні чинники (економічний стан організації, умови праці, рівень заробітної плати, організаційна 
культура та ін.), а також індивідуальні особливості персоналу організації (вік, стать, цінності, організаційна 
лояльність тощо) [18]. 

С. М. Вакуленко, О. В. Чернявська та Т. В. Яковенко [6] говорять про такі чинники виникнення 
соціальної напруженості в промислових організаціях: зміна власників, масова приватизація підприємств; 
наявність в організації  соціальних суб’єктів, які мають різний соціальний статус, займають різні соціальні 
позиції в організаційній структурі, отже, мають різні можливості задоволення своїх суттєвих потреб та 
інтересів тощо. 

Д.О. Шмонін [33] називає такі чинники виникнення соціальної напруженості в організації: ступінь 
неспівпадіння  інтересів роботодавців та найманих працівників; різниця в ступені їхньої відповідальності за 
невиконання своїх договірних зобов’язань; нерівні  можливості у захисті своїх прав та ін. 
            Стосовно другого завдання дослідження,  яке передбачає розробку класифікації основних чинників  
соціальної напруженості в освітніх організаціях, то слід зазначити, насамперед, що ця проблема мало 
представлена в літературі.  

Так, в дослідженні І.В. Заіки [8] проведено аналіз  соціальної фрустрованості освітнього персоналу 
(як вияву соціальної фрустрованості на індивідуальному рівні), показано високий рівень її вираженості в 
соціально-економічній сфері та проаналізовано  зв’язок цього феномену  з такими чинниками, як 
організаційно-професійні та соціально-демографічні характеристики персоналу. Окрім того, констатовано, 
що  переважна частина опитаних (70,6%) вважають, що соціальна напруженість, яка виникла сьогодні в 
суспільстві, негативно позначилась на роботі педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів [9]. 

Нами на основі теоретичного аналізу проблеми виділено три групи чинників соціальної 

напруженості в організації, які стосуються  суспільства, організації та особистості (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Чинники виникнення соціальної напруженості в освітніх організаціях 

Групи чинників 

 

Чинники 

1.Чинники, які мають відношення 
до особливостей функціонування 
українського суспільства 

економічна криза в країні 

перебування країни в стані військового конфлікту 

необхідність здійснення процесів європейської інтеграції та 
активної міжнародної співпраці 

2. Психологічні чинники, які стосуються організації в цілому: 

а) змісту роботи в освітніх 
організаціях 

терміновість завдання 

новизна завдання 

складність завдання 

б) введення змін в організації зміни в структурі організації та режимі її діяльності  

скорочення в організації 

зміни в складі управлінської команди організації 

зміна керівника організації 

в) організаційної культури освітніх 
організацій 

основні компоненти та загальний індекс організаційної культури 

типи організаційної культури 

сила організаційної культури 

3.Психологічні чинники, які стосуються    особливостей діяльності та взаємодії освітнього персоналу:  

а) управлінської діяльності 
керівників 

неадекватний стиль управління  менеджера 

невміння керівників приймати ефективні  управлінські рішення 

низький рівень творчого потенціалу керівників 

низький рівень підприємницького потенціалу  керівників 

б) професійної діяльності 
педагогічних працівників 

 

 

відсутність мотивації до виконання професійних завдань та 
підвищення рівня кваліфікації 

непідготовленість працівників до виконання завдань 

низький рівень толерантності до невизначеності 

низький рівень творчого потенціалу працівників 

низький рівень підприємницького потенціалу працівників 

в) взаємодії  персоналу в 
організації 

конкуренція між підрозділами 

конкуренція між окремими працівниками 

низький рівень толерантності персоналу  

низький рівень толерантності керівників 
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До першої  групи  відносяться   чинники, які стосуються особливостей функціонування українського 

суспільства. До неї увійшли такі чинники: економічна криза в країні; перебування країни в стані військового 

конфлікту; необхідність здійснення процесів європейської інтеграції та активної міжнародної співпраці та 

ін.  

Необхідність дослідження зазначених чинників підтверджується, зокрема, дослідженнями І. В. Заіки 

[9], які свідчать про те, що найбільші вияви соціальної фрустрованості мають місце в соціально-економічній 

сфері життєдіяльності педагогічних працівників. 

Другу групу утворюють чинники, які відносяться до діяльності організацій в цілому. Сюди 

відносяться чинники, які стосуються змісту роботи в освітніх організаціях (складність, новизна, 

терміновість завдань тощо)  та введення змін в освітніх організаціях (зміни в структурі організації; зміни в 

режимі діяльності організації; зміни керівника організації; зміни в складі управлінської команди організації 

та ін.). Необхідність вивчення таких чинників обумовлюється результатами наших попередніх досліджень, 

які стосуються організаційного розвитку та управління змінами в організаціях   [14; 15; 38]. 

І до третьої групи відносяться чинники, які стосуються  особливостей діяльності та взаємодії 

освітнього персоналу. Дана група включає чинники, які стосуються: управлінської діяльності керівників 

(неадекватний стиль управління; невміння керівників приймати ефективні  управлінські рішення; низький 

рівень творчого потенціалу працівників; низький рівень підприємницького потенціалу  керівників та ін.), 

професійної діяльності педагогічних працівників (відсутність мотивації до виконання професійних завдань 

та підвищення рівня кваліфікації; непідготовленість працівників до виконання завдань; низький рівень 

толерантності до невизначеності; низький рівень творчого потенціалу працівників; низький рівень 

підприємницького потенціалу працівників та ін.) та взаємодії персоналу (низький рівень толерантності 

персоналу; низький рівень толерантності у керівників; конкуренція між окремими працівниками, 

конкуренція між підрозділами; слабка організаційна культура та ін.). Доцільність аналізу дослідження  

чинників виникнення соціальної напруженості в освітніх організаціях, які відносяться до третьої групи, була 

підтверджена в попередніх дослідженнях, проведених в лабораторії [17;  28]. 

З урахуванням того, що чинники другої і третьої групи мають найбільше відношення до 

психологічних аспектів діяльності організації, нами далі буде  приділено увагу аналізу  методикам для 

дослідження чинників, які відносяться до  другої і третьої групи. 

 Далі розглянемо результати виконання третього завдання, яке стосується визначення методик  для 

дослідження основних чинників соціальної напруженості в освітніх організаціях. 

Зазначимо, насамперед, що для емпіричного дослідження виділених психологічних чинників 

авторами було розроблено діагностичний комплекс «Діагностика соціальної напруженості в  освітніх 

організаціях», який включає три групи методик для вивчення: а) основних видів соціальної напруженості в 

освітніх організаціях; б) психологічних чинників соціальної напруженості, які відносяться до діяльності 

організацій в цілому; в) психологічних чинників, які стосуються    особливостей діяльності та взаємодії 

освітнього персоналу. 

Розглянемо спочатку методики, які дають можливість діагностувати вияви власне соціальної 

напруженості на рівні організації. Сюди відносяться: анкета «Соціальна напруженість в організації» 

Л. М. Карамушки [11; 12] та «Індекс соціальної напруженості в організаціях» Р. Л. Кана, Д. М. Вольфа [36] 

(модифікація Л. М. Карамушки, К. В. Терещенко). 

Анкета «Соціальна напруженість в організації» Л. М. Карамушки [11; 12] дає можливість 

діагностувати показники, які стосуються таких виявів соціальної напруженості: рівня вираженості 

соціальної напруженості на рівні організації в цілому. 

Методика «Індекс соціальної напруженості в організаціях»  Р. Л. Кана, Д. М. Вольфа [36] 

(модифікація Л. М. Карамушки, К. В. Терещенко) використовується для визначення 9 основних груп 

соціальної напруженості на рівні взаємодії персоналу та організації. До таких груп віднесено: 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, пов’язаних із суспільством в цілому; 9) 

напруженість в результаті військового конфлікту в Україні. Зазначимо, що складові соціальної напруженості 

в організації, які відносяться до 1-7 груп, є загальними (можуть стосуватися всіх сучасних організацій, тією 

чи іншою мірою вони були представлені в базовому опитувальнику [37]). Складові соціальної напруженості 

в організації, які утворюють 8-9 групи, є специфічними (стосуються українських організацій, які 

функціонують, з одного боку, в умовах вираженої економічної кризи та військового конфлікту, а з іншого 

боку - в умовах здійснення процесів європейської інтеграції). 

До методик, які дають можливість діагностувати вияви соціальної напруженості на індивідуально-

особистісному рівні,тобто вивчати негативні психічні стани особистості, відносяться: «Методика 
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самооцінки діагностики психічних станів» (за Г. Айзенком) [10] (або її ще називають методика «Самооцінка 

тривожності, фрустрованості, агресивності та ригідності») [24] та «Шкала негативного впливу роботи»  

(«Negative Affect of Work Scale») Д. Ватсона [38] (адаптація та стандартизація Є. В. Тополова [29]). 

«Методика самооцінки діагностики психічних станів» (за Г.  Айзенком) [10]  дає можливість 

діагностувати  особливості соціальної напруженості на рівні персоналу, тобто вплив соціальної 

напруженості на такі психічні стани персоналу організацій, як: тривожність, фрустрованість, агресивність та 

ригідність.  

Методика «Шкала негативного впливу роботи» Д. Ватсона [38] (адаптація та стандартизація 

Є. В. Тополова [29]) орієнтована на дослідження різних негативних психічних станів, які виникають у 

особистості внаслідок негативного впливу роботи (діагностується те, як часто людина  відчуває себе 

наляканою,   засмученою, нервовою, винуватою, ворожою, такою, що боїться, виснаженою, засмиканою, 

присоромленою, роздратованою). Методика визначає такі рівні негативного впливу роботи: низький, 

нижчий за середній, середній, вищий за середній, високий. 

Щодо дослідження психологічних чинників, які відносяться до діяльності організацій в цілому, 

тобто тих, які стосуються складності, новизни, терміновості завдань в освітніх організаціях   та введення 

змін в цих організаціях, то для їх дослідження доцільно  також використовувати анкету «Соціальна 

напруженість в організації» Л. М. Карамушки [11; 12], зорієнтовану на визначення названих чинників. 

Варто також  використовувати тестові методики, що дають можливість більш детально дослідити 

рівень вираженості психологічних чинників, які діють на рівні організації. Наприклад, для дослідження 

особливостей розвитку організаційної культури (рівня розвитку компонентів, типів та сили організаційної 

культури освітніх організацій) можна використовувати такі опитувальники: а) «Оцінка рівня організаційної 

культури» І. Д. Ладанова [19];  б) «Визначення типу організаційної культури» Ч. Хенді [32]; в) методика 

«Оцінка сили організаційної культури» Р. Л. Дафта [7]. 

Опитувальник «Оцінка рівня організаційної культури» І. Д. Ладанова [19] дає можливість 

аналізувати основні компоненти організаційної культури:  «робота» (ставлення учасників навчально-виховного 

процесу до роботи і робочого середовища); «комунікації» (якість внутрішньоорганізаційних комунікацій); 

«управління» (стан управлінської культури); «мотивація і мораль» (домінуюча мотивація і мораль). 

За допомогою методики «Визначення типу організаційної культури» Ч. Хенді [32] можна визначати 

такі типи організаційної культури: а) культура «влади» – спирається на особистість керівника та його 

найближче оточення, в руках яких зосереджуються всі найважливіші ресурси; б) культура «ролі» – 

характеризується вузькою спеціалізацією різних підрозділів організації; в) культура «завдання» – культура, 

спрямована на конкретний проект або роботу;  г) культура «особистості» – передбачає, що організація 

існує лише для того, щоб сприяти розвитку складових її людей і досягненню ними власних цілей.  

Методика «Оцінка сили організаційної культури» Р. Л. Дафта [7] дозволяє дослідити потужність 

організаційної культури. 

Далі розглянемо методики для дослідження психологічних чинників, які стосуються 

особливостей діяльності та взаємодії освітнього персоналу. 

Для їх загального аналізу також доцільним  є використання анкети «Соціальна напруженість в 

організації» Л. М. Карамушки [11; 12].  

Для більш детального вивчення можна використовувати тестові методик, основні з яких 

представлено нижче. 

Так, методика «Оцінка стилів прийняття управлінських рішень» [16; 31]  спрямована на 

дослідження стилю прийняття рішень і таких показників, як владність та поведінка в проблемній ситуації. 

Співвідношення цих показників дає можливість визначити один із стилів прийняття рішень: потуральний, 

маргінальний, реалізаторський, авторитарний, ситуаційний. 

За допомогою тесту «Лідер або адміністратор» [34] можна досліджувати наскільки в 

управлінській діяльності керівника представлено співвідношення лідерських та менеджерських якостей. 

Для аналізу ставлення персоналу освітніх організацій до змін може використовуватися «Методика 

визначення толерантності до невизначеності» (С. Баднера) [35], яка визначає загальний показник 

інтолерантності до невизначеності, а також інтолерантність до новизни, складності і нерозв'язності. 

Для дослідження творчого потенціалу персоналу освітніх організацій доцільно використовувати 

методику «Який ваш творчий потенціал?» [4]. Вона діагностує такі показники: межу допитливості; віру в 

себе; постійність; амбіційність; слухову пам'ять; зорову пам'ять; прагнення бути незалежним; уміння 

абстрагуватися; ступінь зосередженості. Ці здібності і становлять основні якості творчого потенціалу та 

його загальний рівень. 

Для дослідження якостей підприємницької активності освітнього персоналу можна використовувати 

«Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST)» [22] та методику «Шкала самооцінки 

інноваційних якостей особистості» (Н. М. Лєбєдєвої, О. М. Татарка) [20]. 

«Тест на загальні здібності до підприємництва» [22]  дає можливість  діагностувати такі 

особистісні риси: потреба в досягненнях (подальшому розвитку), потреба в незалежності / автономії, 
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схильність до творчості (творчі здібності / нахили), вміння йти на розумний (зважений) ризик, 

цілеспрямованість та рішучість. 

«Шкала самооцінки інноваційних якостей особистості» [20] зорієнтована на дослідження 

загального індексу інноваційності особистості, а також показників інноваційності за окремими шкалами: 

креативність, ризик заради успіху, орієнтація на майбутнє.  

Для вивчення різних видів толерантності (етнічної, соціальної та толерантності як риси особистості 

персоналу освітніх організацій) як чинника, що опосередковує зв’язок соціальної напруженості та 

організаційної культури в освітніх організаціях, варто використовувати експрес-опитувальник «Індекс 

толерантності» (Г. У. Солдатової, О. А. Кравцової, О. Є. Хухлаєва, Л. А. Шайгерової) [23]. 

Висновки. 

1. До психологічних чинників соціальної напруженості в освітніх організаціях відносяться чинники, 

які стосуються: особливостей функціонування українського  суспільства; діяльності освітньої організації; 

особливостей діяльності та взаємодії освітнього персоналу. 

2. Для емпіричного дослідження психологічних чинників соціальної напруженості в освітніх 

організаціях було розроблено діагностичний комплекс «Діагностика соціальної напруженості в  освітніх 

організаціях», який включає три групи методик для вивчення: а) основних видів соціальної напруженості в 

освітніх організаціях; б) психологічних чинників соціальної напруженості, які відносяться до діяльності 

організацій в цілому; в) психологічних чинників, які стосуються    особливостей діяльності та взаємодії 

освітнього персоналу. 

Перспективи подальших досліджень автори вбачають в розробці психологічного практикуму  для 

психологів освітніх організацій, який може бути використаний для підготовки психологів до діагностики 

соціальної напруженості в освітніх організацій та психологічних чинників, які впливають на її виникнення.  
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Karamushka, L.M., Kredentser, O.V., Tereshchenko, K.V., Ivkin, V.М., Lagodzinska, V.І., Kovalchuk, О.S. 

Educational organization social tension psychological factors: main types and research methods. The article presents the 

classification of psychological factors behind social tension in educational organizations that relate to the distinctive features of 

Ukrainian society, educational organizations' activities and teaching staff's activities and interactions. The authors discuss a set of 

instruments called “Assessment of Social Tension in Educational Organizations”, which includes three groups of tools to study: 

a) the main types of social tension in educational organizations, b) the social tension  psychological factors relating to the 

organization as a whole, and c) the social tension psychological factors relating to teaching staff’s activities and interactions. 
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