
ОРГАНІЗАЦІЙНА 
КУЛЬТУРА ЗАКЛАДІВ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

О. І. Бондарчук
доктор психол. наук, професор,

зав. кафедри психології управління
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, м.Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи 
євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України»

м. Ужгород, 29-30 жовтня 2015 р.



Постановка проблеми

Актуальним є узгодження соціально-
психологічних завдань закладів
післядипломної педагогічної освіти як
інститутів соціалізації :

• по-перше, сприяння успішній адаптації та
реадаптації особистості фахівця в соціумі
через прийняття нормативної поведінки
професійної спільноти;

• по-друге, забезпечення можливості для
розвитку власного ставлення особистості й
позиції до професійної діяльності та її
вдосконалення на основі усвідомленого
вибору й суб'єктної позиції.
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Специфічні особливості післядипломної 
педагогічної освіти

• особливості контингенту осіб, які навчаються (дорослі люди,
фахівці, які спираються на власний досвід, мають професійні
знання; відрізняються інерційнішою системи смислів,
цінностей, оцінних критеріїв та ін.);

• специфіка організації ППО (асиміляція нових знань у структуру
смислів, досвіду керівників, зміна професійних установок)

• специфіка діяльності викладачів у системі післядипломної освіти
(підвищені вимоги до рівня професіоналізму й ерудованості
викладачів, обов’язковій орієнтованості на власний
професійний і особистісний розвиток).



Специфіка підготовки  фахівців в умовах 
післядипломної педагогічної освіти

• не стільки передача певної кількості професійних знань, умінь,
навичок, скільки орієнтація управлінців на професійне
вдосконалення, розвиток творчого потенціалу, особистісне
зростання;

• необхідність впливу на слухачів переважно на особистісному рівні,
розвиток мотивації, особистісне зростання тощо;

• асиміляція нових знань, умінь, навичок у структуру життєвого
досвіду через множинну презентацію будь-якого факту,
окреслення інваріантних та варіативних смислів професійної
діяльності ;

(М. Мід: префігуративна культура (антиципаторна соціалізація)
залежність від позиції та власної суб'єктності фахівця 



Суперечності в практиці післядипломної 
педагогічної освіти

• між високими вимогами до професії і реальним статусом освітян
у суспільстві;

• між вимогами, що висуваються до особистості й діяльності
освітянина і фактичним рівнем готовності до виконання своїх
професійних функцій;

• типовою системою підготовки освітянина й індивідуально-
творчим характером його діяльності;

• між необхідністю займати жорстку позицію, спрямовану на
забезпечення «виживання» освітньої організації в складних й
суперечливих умовах ринкової економіки, і, відповідно до
основної мети діяльності, виявляти у поведінці зразки
гуманності, толерантності, високої духовності («сіяти розумне,
добре, вічне»);

• між необхідністю сприяти професійному вдосконаленню,
підвищенню рівня професійної компетентності фахівців з
вищою освітою та невизначеністю формального статусу
післядипломної педагогічної освіти;

• між традиційною системою управління та новими завданнями
організаційного розвитку системи ППО.



Мета дослідження:

дослідити особливості організаційної культури
закладів ППО та визначити умови її розвитку



Теоретична база дослідження 

• психологічні аспекти організаційного розвитку (Дж. Гибсон,
А. Занковський, Л. Карамушка та ін.);

• концептуальні підходи до організаційної культури та її
розвитку (К. Камерон, Е. Шейн та ін.), у тому числі, у закладах
освіти (О.Бондарчук, Л. Карамушка, Ж. Серкіс та ін.);

• психолого-педагогічні основи професійного розвитку фахівців в
умовах післядипломної педагогічної освіти (В. Олійник,
В. Маслов, Т. Сорочан та ін.).

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://farm4.staticflickr.com/3335/4642100149_4d42485f59_z.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/64114394@N06/galleries/72157626867591423&usg=__tG2AHwiVNAccctAMSulwQvOlAs8=&h=346&w=346&sz=28&hl=ru&start=101&zoom=1&tbnid=cwaMAubceAVg3M:&tbnh=120&tbnw=120&ei=l9Y7T87lEOek0QWIxsxs&prev=/images?q=3d+humans&start=100&hl=ru&sa=N&rlz=1T4SKPB_ruUA324UA328&tbm=isch&itbs=1


Методи дослідження:

• теоретичні: теоретичний аналіз літератури з метою виявлення
основних підходів до дослідження організаційної культури;
визначення сутності та умов її формування;

• емпіричні: методика І. Ладанова «Оцінка рівня організаційної
культури»; методика К. Камерона, Р. Куінна «Інструмент оцінки
організаційної культури» (OCAI);

• статистично-математичні: методи опрацювання даних
(кореляційний, дисперсійний аналізи) із використанням
комп’ютерної програми SPSS (версія 17.0)
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Вибірка

90 керівників різних підрозділів закладів післядипломної 
педагогічної освіти України

Стать:

57.8% жінок, 42.2%чоловіків

Стаж професійної діяльності

до 5 років (25,6% досліджуваних) ;

5-9 років (14,4%); 

10-20 років (45,6%);

понад 20 років (14,4%)



Основні результати
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Основні підходи до вивчення та формування 
організаційної культури

• раціонально-прагматичний підхід (І. Ансофф, Р. Вотерман та ін.): ОП як
атрибут організації, яка може змінюватися лідером у разі, коли вона
перешкоджає досягненню цілей організації;

• феноменологічній підхід (П. Бергер, Д. Сільверман та ін.): ОП як система
смислів і стійких форм поведінки, що прийняті та поділяються в
організації;

• когнітивний підхід (М. Іннес, С. Московічі та ін.): ОП як когнітивний
конструкт, що визначає колективну свідомість, ті суб'єктивні значення
та смисли, які члени організації вкладають у її різні елементи;

• організаційний символізм (Б. Вілперт, К. Шульц та ін.): ОП як система
координат для пояснення соціальної реальності,що створена
значеннями, які поділяються;

• системний підхід (К. Камерон, Е. Шейн та ін.): ОП як цінності, ідеї, що
поєднують людей, зумовлюючи певні зразки поведінки, мовлення та
способи використання матеріальних об'єктів.



Організаційна культура

функція цілеспрямованих управлінських дій керівництва;
сукупність норм, правил, звичаїв і традицій, що поділяються
й підтримуються суб’єктами організаційної влади та
визначають загальні рамки поведінки працівників, які
узгоджуються зі стратегією організації

А.Занковський
«…визначальний вплив на організаційну культуру здійснюють саме

дії керівників організацій. Їх поведінка, проголошені ними лозунги
та норми, а головне – організаційні ресурси, що направлені на їх
реалізацію та ствердження у свідомості персоналу, стають
важливими орієнтирами поведінки працівників, які нерідко
слугують більш важливими чинником організації поведінки ніж
формальні правила та вимоги»



Таблиця 1
Рівні організаційної культури 

(за методикою І. Ладанова)

Рівні Кількість досліджуваних  у %

має тенденцію до деградації 0,0

середній 17,8

високий 82,2

дуже високий
0,0



Тип організаційної культури 
(К. Камерон, Р. Куінн) 

Консервативні, орієнтовані на стабільність і контроль:
• ієрархічна (зосереджена на внутрішніх проблемах, потребі в

стабільності й керованості, контролі; цілісність організації
підтримують формальні правила й політика; заохочується
ретельність і ефективність);

• ринкова (організація центрована на зовнішніх факторах і
результатах, потребі в стабільності й керованості (контролі);
цілісність організації підтримується за рахунок акценту на
завоювання частки ринку, лідируючих позицій на ньому);

Прогресивні, що передбачають розвиток людських ресурсів та свободу
творчості:

• кланова (зосереджена на внутрішніх проблемах, характеризує
доброзичливо орієнтоване місце для роботи; надається значення
розвитку людських ресурсів з необхідною згуртованістю й мораллю;
заохочується командна робота і єдність);

• адхократична (організація зосереджена на зовнішніх факторах із
високим ступенем гнучкості, індивідуалізму, творчості; характерні
динамічні, творчі й умови роботи, що заохочують ініціативність,
заповзятливість, свободу творчості, володіння унікальними
продуктами або послугами) тощо.



Таблиця 1
Орієнтація досліджуваних керівників підрозділів 

закладів ППО на тип організаційної культури

Типи культури
Бали, у середньому

На даний час У майбутньому

ієрархічна культура 31,8* 38,1*

ринкова культура 25,2* 26,9*

кланова культура
23,2* 19,3*

адхократична культура
19,8* 15,2*

* – відмінності статистично значущі за критерієм знаків на рівні p < 0,01



Рис. 1. Особливості орієнтації досліджуваних управлінців на
адхократичний тип організаційної культури залежно від стажу
роботи (за результатами дисперсійного аналізу, p < 0,01)



Рис. 2. Особливості орієнтації досліджуваних управлінців на
ієрархічний тип організаційної культури залежно від стажу
роботи (за результатами дисперсійного аналізу, p < 0,01)



Таблиця 2
Розподіл досліджуваних керівників за орієнтацією на 

«прогресивний» чи «консервативний» типи 
організаційної культури

Типи культури

Кількість досліджуваних у %

«реально діючий» 
тип

«бажаний» 
тип

«прогресивний» 26,2* 9,2*

«консервативний» 73,8* 90,8*

•– відмінності статистично значущі за критерієм знаків на рівні p < 0,01

На нашу думку, одним із можливих пояснень такого факту може стати вплив останніх суспільно-політичних подій в 

країні, коли в умовах невизначеності і постійних змін бажаним для багатьох стає досягнення стабільності й порядку. 



Таблиця 2
Розподіл досліджуваних керівників за орієнтацією на 

«прогресивний» чи «консервативний» типи 
організаційної культури

Стать 

управлінців

Тип культури,

кількість досліджуваних у %

«консервативний» «прогресивний»

чоловіки 65,4* 34,8*

жінки 84,2* 15,8*

* – відмінності статистично значущі за критерієм 2 на рівні p < 0,05



• еволюційний тип пояснення: акцент на диференціації
статей у наслідок еволюції

В. Геодакян: спеціалізація організмів за двома головними аспектами
еволюції – збереження (жінки) і зміни (чоловіки) генетичної

інформації

• культуральний тип пояснення: акцент на ґендерних
відмінностях, що зумовлені різними культурами.

Д. Майєрс: ґендерна соціалізація дає дівчаткам «корені», а
хлопчикам — «крила»



Основні умови розвитку організаційної 
культури закладів ППО

Забезпечення гуманістично-ціннісного підходу:

• гуманізація різноманітних аспектів діяльності закладів ППО,

• сприяння особистісному розвитку всіх її суб’єктів на основі
актуалізації потреби в саморозвитку, розвитку ціннісного
ставлення до особистісного розвитку й професійного
вдосконалення,

• прийняття унікальної неповторності кожного слухача та
працівника,

• забезпечення максимального вияву їх творчих потенцій, вільного
розвитку, самореалізації, самотворчості у процесі діяльності



Основні умови розвитку організаційної 
культури

Організаційні заходи:
• наступність і поступовість розвитку організаційної культури;

• упевненість у реалістичності організаційних перетворень;

• забезпечення підтримки з боку більшості працівників, особливо
неформальних лідерів;

• здійснення інновації темпами, що сприймаються працівниками як
задовільні;

• збереження ціннісно-орієнтаційної єдності колективу як основи
підтримки сприятливого психологічного клімату;

• дотримання принципів командної роботи.



Дотримання принципів командної роботи:

• створення проекту розвитку закладу післядипломної освіти як
організації довгострокової функціонування з чітко співвіднесеними
між собою місією післядипломної освіти та професійно-
особистісними установками персоналу;

• створення атмосфери психологічної безпеки як умови для
саморозкриття творчого потенціалу слухачів, викладачів,
методичних працівників тощо;

• забезпечення взаємозв'язку як внутрішньоструктурних підрозділів
закладу ППО між собою, так і широких зв'язків ППО із соціумом;

• розвиток традицій управління, за яких кожний з учасників
колективу відповідальний за певний напрям загальної діяльності;

• створення в закладу ППО об'єднань, побудованих на засадах творчої
лабораторії та таких, що забезпечують вихід продукції ППО в
зовнішнє середовище.



Ознаки організаційної культури, що розвивається

• перспективність – визнається престижність освоєння нових
технологій освітнього процесу, увага акцентується на творчому
характері роботи, можливості професійного росту та
самовдосконалення;

• захищеність - створення комфортної соціально-психологічної
атмосфери, установлення сприятливих відносин у сферах «керівник-
працівник», «працівник-працівник» і «працівник-слухач»;

• командний стиль взаємодії - повноцінне спілкування та
взаємоінфомованість працівників, участь кожного у плануванні
роботи та реалізації спільно прийнятих рішень;

• саморозвиток і кар'єрне просування - створені умов для
інтелектуального та професійного росту персоналу закладів ППО;

• самореалізація - надаються можливості для реалізації творчих
задумів, прояву своїх здібностей щодо розробки інноваційних ідей.



Висновки

• Визначено більшу орієнтацію досліджуваних керівників
підрозділів закладів ППО на консервативні (ієрархічну та
ринкові) типи культури; ніж на прогресивні (кланову та
адхократичні) типи, особливо жінок-управлінців.

• Констатовано доцільність розвитку організаційної
культури закладів післядипломної педагогічної освіти на
засадах гуманістично-ціннісного підходу та принципах
командної роботи.

У перспективі –
психологічна підготовка керівників і працівників до
розвитку організаційної культури закладів
післядипломної освіти



Дякую за увагу! 

Контакти:

м. Київ, вул. Артема, 52-А,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

корпус 3, к. 3.1., 3.1.1,
кафедра  психології   управління

(044) 481 38 57

: kafedra.psychology@gmail.com


