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КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ТИПАМИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

 
 Лагодзінська В.І. Креативний потенціал освітніх організацій: взаємозв’язок із типами організаційної культури. 

Автором проаналізовано рівень розвитку основних складових креативного потенціалу освітніх організацій (креативність 

особистості персоналу; креативний підхід персоналу до  розв’язання проблеми; креативність робочого середовища освітньої 

організації; загальний рівень креативного потенціалу освітньої організації).  

Виділено особливості розвитку всіх складових креативного потенціалу освітніх організацій залежно від характеристик 

організації (тип навчального закладу; кількість людей, які працюють в організації; час існування організації; місце знаходження 

організації). 

Розкрито зв’язок між рівнем розвитку креативного потенціалу освітніх організацій і  типами організаційної культури  

(культура «влади»; культура «ролей»; культура «завдань»; культура «особистості»). 

Ключові слова: освітні організації; креативний потенціалі; характеристики організації; організаційна культура; типи  

організаційної культури;  культура «влади»; культура «ролей»; культура «завдань»; культура «особистості». 

 

Лагодзинская В.И. Креативный потенциал образовательных организаций: взаимосвязь с типами 

организационной культуры. Автором проанализирован уровень развития основных составляющих креативного потенциала 

образовательных организаций (креативность личности персонала; креативный подход персонала к решению проблемы; 

креативность рабочей среды образовательной организации; общий уровень креативного потенциала образовательной 

организации).        

Выделены особенности развития всех составляющих креативного потенциала образовательных организаций в 

зависимости от характеристик организации (тип учебного заведения; количество людей, которые работают в организации; 

время существования организации; место нахождения организации). 

Раскрыта связь между уровнем развития креативного потенциала образовательных организаций и типами 

организационной культуры (культура «власти»; культура «ролей»; культура «заданий»; культура  «личности»). 

 Ключевые слова: образовательные организации; креативный потенциал; характеристики организации; 

организационная культура; типы организационной культуры; культура «власти»; культура «ролей»; культура «заданий»; 

культура «личности». 

 

Постановка проблеми. Успішність діяльності сучасних освітніх організацій значною мірою залежить від 

рівня креативності персоналу, його здатності розв’язувати проблеми,  креативності робочого середовища. Однією із 

важливих умов розвитку типу креативного потенціалу може виступати впровадження в освітніх організаціях певного 

типу організаційної культури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить аналіз літератури, проблема змісту та сутності 

організаційної культури, її виявів у різних соціальних сферах знайшла певне відображення в зарубіжній психологічній 

літературі [4; 16]. 
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 Що стосується вітчизняних досліджень, зокрема, проведених на матеріалі освітніх організацій, то українськими 

психологами розкрито особливості розвитку  організаційної культури у вищій школі [2; 3 та ін.] та в установах середньої 

освіти [10; 12 та ін.]. 

Також певною мірою проаналізовано взаємозв’язок організаційної культури освітніх організацій з низкою 

психологічних феноменів: організаційним розвитком [6], самоефективністю керівників [1],  підприємницькою 

активністю персоналу [8], толерантністю персоналу [11] та ін. Разом із тим, практично не дослідженою залишається 

проблема взаємозв’язку організаційної культури  освітніх організацій та їх креативного потенціалу. 

Виходячи із актуальності проблеми та її недостатньої розробки, нами визначено таку мету  дослідження: 

з’ясувати рівень  розвитку креативного потенціалу  освітніх організацій та визначити  взаємозв’язок між рівнем 

розвитку креативного потенціалу і рівнем розвитку типів організаційної культури  освітніх організацій.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Для дослідження креативного потенціалу 

освітніх організацій використовувався опитувальник  «Який Ваш креативний потенціал?» [9].  За допомогою 

опитувальника вимірювалися такі показники креативного потенціалу освітньої організації: креативність 

особистості персоналу; креативний підхід персоналу до розв’язання проблеми; креативність робочого середовища 

освітньої організації; загальний показник креативності. 

Дослідження особливостей розвитку типів організаційної  культури  здійснювалося за методикою  

«Визначення типу організаційної культури» Ч. Хенді [13]. Ця методика дає можливість аналізувати такі типи 

організаційної культури: культура «влади», культура «ролей», культура «завдань», культура «особистості». 



Вказані методики були складовими «Комплексу методик для вивчення особливостей та детермінант 

розвитку організаційної культури освітніх організацій», який використовувався для дослідження організаційної 

культури в рамках наукового проекту лабораторії організаційної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України «Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури» (2013–2015 рр., 

науковий керівник – проф. Л.М. Карамушка) [5]. 

Дослідження  проводилося у 2014 році на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київської області. В 

опитуванні прийняло участь 306 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів традиційного 

(42,5%)  та інноваційного (57,5%) типів.    

Статистична обробка даних здійснювалась із використанням комп’ютерної програми SPSS (версія 13).            

На першому етапі проведено аналіз  рівня  розвитку креативного потенціалу освітніх організацій.  

Як видно із даних, наведених в табл. 1,  рівень креативного потенціалу освітніх організацій є недостатньо 

високим, про що свідчить той факт, що високий рівень всіх складових креативного потенціалу в середньому 

виявлено менш ніж у третини опитаних (від 20,7% до 32,7%). 

Таблиця 1 

Рівні розвитку креативного потенціалу освітніх організацій (%) 

Складові 

креативного 

потенціалу 

Рівні розвитку креативного потенціалу 

Низький Середній Високий 

Креативність 

особистості 

персоналу 

31,9 38,9 29,3 

Креативний  підхід 

персоналу до 

розв’язання 

проблеми 

 

25,6 

 

53,7 

 

20,7 

Креативність 

робочого 

середовища 

освітнього 

організації 

 

30,2 

 

37,1 

 

32,7 

Загальний показник 

креативності 

 

28,6 

 

44,8 

 

26,6 

 

Що стосується конкретних показників креативності за цим показником, то тут спостерігається така 

картина. На першому місці знаходиться «креативність робочого середовища освітньої організації» (32,7%), далі 

йде «креативність особистості персоналу» (29,3%) та «загальний показник креативності» (26,6%). І на останньому 

місці, з певним відривом, знаходиться «креативний підхід до розв’язання проблеми»   (20,7%).  

Очевидно, можна говорити про те, що всі показники креативного потенціалу освітніх організацій 

потребують свого вдосконалення. І при цьому особливої уваги потребує  підвищення креативного підходу 

персоналу до розв’язання проблеми, який є, напевне, «найскладнішим» показником. Скоріше за все, мова йде про 

те, що певні показники креативності особистості персоналу і робочого середовища автоматичного не 

обумовлюють високі показники креативного підходу персоналу до розв’язання проблеми, а потребують 

спеціального навчання персоналу  для  оволодіння  спеціальними  технологіями  креативного  вирішення проблем,  
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які виникають в освітніх організаціях (наприклад, «мозковим штурмом» тощо). Це і може сприяти відходу 

персоналу від стереотипних, «книжних» підходів до розв’язання існуючих проблем, які базуються лише на 

попередньому досвіді, не вносячи «свіжих» ідей. 

На другому етапі вивчався взаємозв’язок між рівнем розвитку креативного потенціалу освітніх 

організацій та «зовнішніми» характеристиками організації. Зазначимо, що з урахуванням підходу Л.М. Карамушки 

[5], до основних «зовнішніх» чинників організації в дослідженні  було віднесено: «тип освітньої організації»;  

«кількість людей, які працюють в організації»; «час існування організації»; «місце розташування організації».  

Відповідно, за цими характеристиками освітні організації були розподілені на такі групи: а) за типом 

організації: традиційні навчальні заклади;  інноваційні навчальні заклади; б) за кількістю людей, які працюють в 

організації: до 50 працівників;  від 50 до 100 працівників; понад 100 працівників; в) за часом існування організації:  

до 15 років; від 16 до 20 років; понад 20 років;  г) за місцем розташування організації: розташовані в селі; 

розташовані в місті.  

 Як видно із табл. 2, існує позитивний статистично значущий взаємозв’язок (r=0,127; р<0,05) між рівнем 

розвитку креативного потенціалу особистості персоналу та типом навчального закладу. Суть такого зв’язку 

полягає в тому, що в інноваційних навчальних закладах рівень креативного потенціалу особистості персоналу є 

вищим, ніж у традиційних навчальних закладах, що обумовлено, скоріше за все, вищим рівнем використання 

нових, прогресивних підходів у навчальних закладів цього типу. Отже, використання в традиційних навчальних 

закладів інноваційних підходів, які існують в начальних закладах нового типу, дасть можливість, скоріше за все, 

підсилити креативність особистості персоналу таких навчальних закладів. 



 
Таблиця 2 

Взаємозв’язок між рівнем розвитку креативного потенціалу освітніх організацій  
та характеристиками організації (rs) 

Складові креативного 
потенціалу 

Тип навчального 
закладу 

Кількість осіб, 
які працюють в 

організації 

Час існування 
організації 

Місце 
розташування 

організації 

Креативність 
особистості  потенціалу 
організації 

0,127* 
 

-0,074 0,013 -0,033 

Креативний  підхід 
персоналу до 
розв’язання проблеми 

0,118 -0,060 0,082 0,001 

Креативність 
робочого середовища 
освітньої організації 

0,064 -0,186** 0,053 
 

        -0,137* 

Загальний показник 
креативності  

0,102 -0,200** 0,088        -0,115 

*p 0,05; **p 0,01 
   
Разом із тим, як свідчать дані, які наведено в табл. 2, існує негативний статистично значущий 

взаємозв’язок  між рівнем розвитку креативності робочого середовища освітньої організації  (r=-0,186; р<0,01), 

загальним показником  креативності освітньої організації (r=-0,200; р<0,01) та кількістю людей, які працюють в 

організації. Суть такого зв’язку полягає в тому, що зі збільшенням кількості людей, які працюють в освітній 

організації, рівень показників креативного потенціалу зменшується.  Скоріше за все, це можна пояснити тим, що 

збільшення кількості людей в освітній організації не дає можливості для створення достатніх умов для розвитку 

креативності робочого середовища та загального показника креативності. Отже, врахування кількості працівників є 

також важливим для забезпечення креативності освітніх організацій. 

Також виявлено негативний статистично значущий взаємозв’язок  між рівнем розвитку креативності 

робочого середовища освітньої організації  (r=-0,137; р<0,05) та місцем розташування освітньої організації. Це 

проявляється в тому, що в освітніх організаціях, які знаходяться в місті, рівень креативності робочого середовища 

є нижчим, ніж в освітніх організаціях, які знаходяться в селі. Очевидно, це може бути обумовлено тим, що освітні 

організації, які знаходяться в місті, є більш «урбанізованими», «технологічними»,  порівняно із освітніми 

організаціями, які знаходяться в селі, що знижує рівень креативності їх робочого середовища. В той же час, 

сільські освітні організації менше підпорядковані сучасних урбанізаційним процесам, є «ближчими до землі», що 

скоріше за все, і сприяє розвитку креативності їх робочого середовища. Отримані дані  ламають, на наш погляд, 

стереотипи, які сьогодні існують серед певного кола  людей стосовно нижчого рівня творчого потенціалу сільських 

освітніх організацій і свідчать, на наш погляд, навіть про необхідність певного запозичення підходів, які існують в 

сільських школах, в практиці діяльності міських шкіл. 

У цілому, результати другого етапу засвідчили вплив певних характеристик організації  (типу навчального 

закладу, кількості людей, які працюють в організації, місця розташування організації) на певні вияви креативності 

освітніх організацій (креативності особистості персоналу, креативності робочого середовища та загальний 

показника  креативності).  Разом  із  тим,  не  виявлено  впливу  жодної  із  характеристик  організації  на  вияви 
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креативного підходу персоналу до розв’язання проблем, що ще раз, як нам здається, говорить про певний, 

«особливий» статус цього показника креативності.  Також не виявлено впливу такої характеристики організації, як 

«час існування організації», на вияви жодного із показників креативного потенціалу освітньої організації. 

На третьому етапі вивчався взаємозв’язок між рівнем розвитку креативного потенціалу освітніх 

організацій та типами організаційної культури.  

Із даних, наведених в табл. 3, слідує, що в дослідженні виявлено  позитивний статистично значущий 

взаємозв’язок між рівнем розвитку креативного потенціалу особистості персоналу (r=0,172; р<0,01), рівнем 

розвитку креативності робочого середовища освітньої організації (r=0,385; р<0,01), загальним показником  

креативності  (r=0,278; р<0,01) та рівнем розвитку  такого типу організаційної культури, як культура «завдань».  

Також, як слідує із табл. 3, виявлено  позитивний статистично значущий взаємозв’язок між рівнем 

розвитку креативного потенціалу особистості персоналу (r=0,156; р<0,05), рівнем розвитку креативності робочого 

середовища освітньої організації (r=0,291; р<0,01), загальним показником креативності (r=0,249; р<0,01) та рівнем 

розвитку  такого типу організаційної культури, як культура «особистості».  

Суть встановлених позитивних зв’язків полягає в тому, що впровадження в освітніх організаціях таких 

типів організаційних культур, як культура «завдань» та  культура «особистості»,  сприяє підвищенню рівня 

розвитку креативного потенціалу особистості, креативності робочого середовища освітньої організації і загального 

показника  креативного  потенціалу. Це ще раз підтверджує положення, які висловили Л.М. Карамушка, 

А.М. Шевченко [7], що такі типи організаційної культури, як культура «завдань» та культура «особистості», належать 



до «прогресивних» типів організаційної культури освітніх організацій, оскільки їх упровадження в освітніх організаціях 

сприяє досягненню прогресивних результатів у діяльності освітніх організацій. 

  

Таблиця 3 

Зв’язок між рівнем розвитку видів організаційної культури та креативним потенціалом  

освітніх організацій (коефіцієнт кореляції (rs)) 

Складові креативного 

потенціалу 

Види організаційної культури 

  

Культура 

«влади» 

Культура 

«ролей» 

 

Культура 

«завдань» 

Культура 

«особистості» 

Креативність  

особистості 

0,034 -0,031 0,172** 0,156* 

Креативний  підхід до 

розв’язання проблеми 

-0,061 -0,087 0,083 0,112 

Креативність 

робочого середовища 
-0,239** -0,173** 0,385** 0,291** 

Загальний показник 

креативності 
-0,158* -0,154* 0,278** 0,249** 

*p 0,05; **p 0,01 

 

Разом із тим, у дослідженні виявлено негативний  статистично значущий взаємозв’язок між рівнем 

розвитку креативності робочого середовища освітньої організації (r=-0,239; р<0,01), загальним показником 

креативного потенціалу (r=-0,158; р<0,01) та рівнем розвитку  культури «влади»  (табл. 3). 

Аналогічна закономірність, тобто, негативний  статистично значущий взаємозв’язок між рівнем розвитку 

креативності робочого середовища освітньої організації (r=-0,173; р<0,01), загальним рівнем креативності (r=-

0,154; р<0,05) та рівнем розвитку  культури «ролей» (табл. 3). 

Суть встановлених негативних зв’язків полягає в тому, що впровадження в освітніх організаціях культури 

«влади» і культури «ролей»  обумовлює зниження рівня розвитку креативного робочого середовища освітньої 

організації і рівня розвитку креативного потенціалу освітньої організації в цілому. І, знову ж таки, це ще раз 

підтверджує положення, які висловили Л.М. Карамушка, А.М. Шевченко [7], що такі типи організаційної культури, 

як культура «влади» та культура «ролей», належать до «консервативних» типів організаційної культури освітніх 

організацій, оскільки  їх упровадження в освітніх організаціях не сприяє досягненню інноваційних  результатів у 

діяльності освітніх організацій.  

У цілому, результати третього етапу засвідчили наявність як позитивного, так і негативного, 

взаємозв’язків між певними виявами креативності освітніх організацій (креативності особистості персоналу, 

креативності робочого середовища та загальний показником креативності) та певними типами організаційної 

культури. Разом із тим, не виявлено взаємозв’язку між виявами креативного підходу персоналу до розв’язання 

проблем та певними типами організаційної культури. Очевидно, такий показник креативності освітньої організації  

не є «чутливим» до впливу організаційної культури і потребує врахування інших характеристик організації.   
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Висновки. На основі результатів дослідження зроблено наступні висновки: 

1. Рівень розвитку всіх показників креативного потенціалу освітніх організацій є недостатнім, особливо 

це стосується такого показника, як «креативний підхід персоналу до розв’язання проблеми». 

2. Виявлено статистично значущий зв’язок між рівнем  розвитку певних показників креативності освітніх 

організацій («креативності особистості персоналу», «креативності робочого середовища» та «загального показника 

креативності») та  «зовнішніх» характеристик організації  (типу навчального закладу, кількості людей, які 

працюють в організації, місця розташування організації).  

3. Не виявлено статистично значущого зв’язку між рівнем розвитку такого показника креативного 

потенціалу освітніх організацій, як «креативний підхід персоналу до розв’язання проблеми», та «зовнішніми» 

характеристиками  організації.   

4.  Не виявлено впливу такої характеристики організації, як «час існування організації», на вияви жодного 

із показників креативного потенціалу освітньої організації. 

5. Встановлено, що існує позитивний статистично значущий взаємозв’язок між рівнем розвитку 

креативного потенціалу особистості персоналу, рівнем розвитку креативності робочого середовища освітньої 

організації, загальним показником креативності та рівнем розвитку таких «прогресивних» типів організаційної 

культури, як культура «завдань» та культура «особистості».  

6. Констатовано, що існує негативний статистично значущий взаємозв’язок між рівнем розвитку 

креативності робочого середовища освітньої організації, загальним рівнем креативності та рівнем розвитку  таких 

«консервативних» типів організаційної культури, як культура  «влади» та культура «ролей». 

7. Виявлені закономірності доцільно враховувати в практиці діяльності освітніх організацій з метою 

підвищення креативного потенціалу організацій та розвитку «прогресивних» типів організаційної культури.      



Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі взаємозв’язку креативного потенціалу освітніх 

організацій та складових організаційної культури («робота», «комунікації», «управління», «мотивація» і «мораль»).  
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Lahodzinska, V.I. The creative potential of educational organizations: the relationship with the types of organizational 

culture. The article analyzes the levels of the main components of educational organizations’ creative potential (creative working 

environment, overall creative potential, staff’s creativity, staff’s creative problem solving). 

The author describes the components of educational organizations’ creative potential in relation to organizations’ 

characteristics (the educational organization’s type, the number of people working in the organization, the length of the organization’s 

life, and the organization’s location). 

The article discusses the relationship between the levels of educational organizations’ creative potentials and the types of 

organizational culture (power culture, role culture, task culture, and personality culture). 

It was found that the levels of task culture and personality culture statistically significantly correlated with the levels of staff’s 

creative potential, educational organizations’ creative working environment, as well as the overall levels of educational organizations’ 

creativity. However, there were statistically significant negative correlations between the levels of educational organization’s creative 

working environment, the overall level of educational organizations’ creativity and the levels of power and role cultures. 

Keywords: educational organizations; creative potential; characteristics of organization; organizational culture; types of 

organizational culture; power culture; role culture; task culture; personality culture. 
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