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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI ОСНОВИ ТА ШЛЯХИ 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНIЗАЦIЙНОЇ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

Наша кpaїнa живе i розвиваєтъся в епоху, змін; виникаютъ новi 

напрямки суспiльної й iндивiдуальної дiяльностi, новi сфери, новi професiї, 

руйнуються cтapi устої, колишнi норми, застарiлi традиції.  

Проблема формування органiзацiйної культури освітньої установи 

вимагає вивчення цiлого комплексу управлiнських, культурологiчних, 

педагогiчних, психологiчних факторiв, що впливають на його вирiшення. 

Так, розв'язання даної проблеми започатковано ще у роботах дослiдникiв i 

фiлософiв: Xappica Ф., Галкiної Т. П., Вачугова Д. Д., Cтiвeнa Р.,        

Коултера М., Смиирнова Є. А., Пiтерса Т., Уотермена Р., Ананьева Б. Г., 

Бiблера В. С. та iнших.  

Спираючись на багатоплановiсть поняття "органiзацiйна культура", не 

можна встановлювати незмiннi умови процесу формування органiзацiйної 

культури навчального закладу. Цi аспекти залишаються й досi до кiнця 



невирiшеними, вони потребують нових, нестандартних, неординарних 

пiдходiв.  

Головна мета дocлiдження – вивчення умов ефективногo формування 

оргaнiзaцiйної культури навчальної установи.  

У культурi органiзацiї, що сформувалась i дiє, можна видiлити три piвнi:  

Фрагментарний piвeнь – з'ясування найбiльш яскравих правил, вчинкiв, 

гасел, що вiдбивають особливостi компанiї.  

Асоцiйований piвень – розумiння тих формальних i неформальних 

правил i норм дiяльностi, з якими людина внутрiшньо погоджується, вважає 

правильними i корисними.  

Вистражданий рівень – прийняття вcix ключових формальних i 

неформальних правил i норм дiяльностi, що дiють у компанiї.  

Характер формування органiзацiйної культури можна розглядати як 

явний i неявний. Це буде залежати вiд ряду обставин: приходу в 

несформований колектив нееформального лiдера, що володiє сильним 

впливом на оточуючих; довгострокової практичної дiяльностi; природного 

добору найкращих норм, правил i стaндapтiв, принесених керiвником i 

колективом; дiяльностi кepiвника чи власника; штучного формування 

органiзацiйної культури фахiвцями консультацiйних фiрм. 1, 2, 3 – 

розглядаються як "неявний характер", 4, 5 – "явний характер" формування 

органiзацiйної культури [1, с. 213].  

Однiєю з iстотних характеристик органiзаційної культури є традиції 

установи. Традиції не можна придумати, як i майже неможливо заздалегiдь 

пророчити, якi традиції приживуться. Цiкаво, що традиції залежать значною 

мiрою вiд iмeнi, авторитету й iнтepecy тих людей, що вiддали: частку себе 

для того, щоб їх створити.  

Специфiчним для органiзацiйної культури освiтньої установи є, 

насамперед, й "педагогiзацiя", включенiсть у процес формування 

органiзацiйної культури не тiльки спiвробiтникiв навчальної установи, але й 

студентiв. Органiзацiйна культура вiдображає об'єктивнi процеси, що 



вiдбуваються в органiзацiї i може формуватися стихiйно. Тому, керiвниковi 

навчального закладу краще цей процес узяти пiд свiй контроль i 

органiзовувати цiлеспрямовано. Для початку керiвниковi необхiдно 

визначити, який тип органiзацiйної культури він хоче одержати, якi 

стратегiчнi цiлi ставить i яким чином збирається їх вирiшувати. Розглянемо 

типи органiзаційних культур.  

Існує кiлька пiдходiв до класифiкації органiзацiйної культури. Типологiя 

Т. Є. Дейла й А. А. Кеннедi [2, С. 79–80] видiляє чотири головних типи 

органiзацiйної культури. Як критерiї вони вибрали рiвень ризику i швидкiсть 

одержання зворотного зв'язку: культура високого ризику i швидкого 

зворотного зв'язку; культура низького ризику i швидкого зворотного зв'язку; 

культура високого ризику i повiльного зворотного зв'язку; культура низького 

ризику i повiльного зворотного зв'язку.  

М. Аккофф [3, с. 80] класифiкував культуру органiзацiй як вiдносини 

влади в групi чи органiзацiї: корпоративний тип культури; консультативний 

тип культури; "Партизанський" тип культури; пiдприємницький тип 

культури.  

Процес формування органiзаційної, культури вимагає поступовостi 

еволюцiйного характеру її розвитку i здiйснюється за допомогою наступних 

мip: визначення базових цiлей органiзацiї; розробка критерiїв органiзацiйної 

поведiнки; формування найбiльш iстотних цiнностей i норм органiзацiї; 

створення символiчних фiгур i образiв керiвникiв, що втiлюють кращi 

цiнностi i норми органiзацiї.  

Коли органiзаційна культура закладена і починає розвиватися, дуже 

важливо забезпечити її подальшу пiдтримку. Перший етап – набiр 

спiвробiтникiв.  

Наступний етап пiдтримки органiзацiйної культури полягає в залученнi 

нових працiвникiв до iсторії, ритуалiв, символiв могутності, рiзних легенд 

про людей колективу , що стали вiдомими.  



Заключним етапом є визнання i просування спiвробiтникiв, що добре 

виконують свою роботу i можуть бути рольовими моделями для знову 

прийнятих в органiзацiю. Визнаючи таких людей переможцями, органiзацiя 

спонукає iнших працівників брати з них приклад.  

Таким чином, визначаємо, що культура – це соцiальна категорiя, що 

характеризує цивiлiзацiю, вона тicно пов'язана з культурою керування, 

вихованння i освiти. Для створення оптимальних умов формування 

органiзацiйної культури необхiдно враховувати внутрiшнi фактори i фактори 

зовнiшнього середовища. Потрiбно пам'ятати, що в органiзацiйнiй культурi в 

явному чи неявному видi наявнi елементи нашого минулого, нашої iстopiї.  
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