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В статті проаналізовані особливості управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього 

навчального закладу як основи прогнозування його позитивного іміджу, визначені основні характерис-

тики організаційної культури та фактори її розвитку, обґрунтовані принципи прийняття управлінських 

рішень керівниками школи, представлені компоненти та критерії ефективності творення позитивного 

іміджу навчального закладу 

Ключові слова: організаційна культура, прогнозування розвитку, позитивний імідж школи, структура 

іміджу школи 

 

1. Вступ 

Курс України на перетворення в економічному, 

політичному й суспільному житті призводить до змін і 

в інших інститутах суспільства. Змінюється і місія 

людини в системі, що постійно оновлюється, диктує 

нові вимоги до особистості, її професійної підготовки, 

до культури організації, в якій вона працює.  

Проблема організаційної культури освітньої 

установи є актуальною з огляду на такі явища: змі-

ни в завданнях та змісті діяльності закладів освіти, 

створення системи управління розвитком освітньої 

установи, необхідність формувати систему ціннос-

тей колективу та колективів, прагнення створюва-

ти позитивний імідж кожного працюючого в освіті 

та закладах освіти міста, району. Процеси вдоско-

налення культури освітніх установ мають бути ке-

рованими, відтак великого значення набуває роль 

організаційної культури керівника в інтеграції та 

координації зусиль персоналу щодо розвитку сис-

теми освіти. 

Ці переконання є універсальними для будь-

якого соціального управління, але в умовах навчаль-

ного закладу їм характерні свої особливості, які мають 

бути враховані. Безперечно, освіта розглядається у 

контексті культури як багатовимірного явища, а тому 

не зводиться лише до навчання, засвоєння знань. Важ-

лива необхідність культурологічного підходу до ви-

значення мети освіти, а значить і оцінювання резуль-

тату. Оскільки керівники навчальних закладів визна-

чають мету та оцінюють якість освітніх послуг, як 

співвідношення мети і результату, необхідною умо-

вою є вміння управлінців аналізувати ці результати, 

оцінювати і прогнозувати на розвиток позитивного 

іміджу загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ). 
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У свою чергу, управління розвитком організа-

ційної культури школи є субстратом прогнозування 

розвитку позитивного іміджу загальноосвітнього на-

вчального закладу. 

 

2. Літературний огляд 

Проблемі розвитку організаційної культури за-

гальноосвітніх навчальних закладів присвячено праці 

вітчизняних і зарубіжних учених . Аналіз феномену 

«організаційна культура» у педагогічній теорії і 

практиці здійснила у своїх дослідженнях Г.Тимошко 

[1]. Особливості організаційної культури школи у 

процесі підвищення ефективності управління розк-

рила у своїх працях дослідниця Ж. Серкіс [2]. Дослі-

дження організаційної культури як чинника ефектив-

ного управління вищим навчальним закладом здійс-

нено у працях Л. Спіциної [3]. Загальні психологічні 

основи створення іміджу навчального закладу як ва-

жливий напрямок менеджменту освіти позиціонує у 

своїх роботах Л.Карамушка [4].  

У працях вітчизняних вчених не позиціонуєть-

ся взаємозалежність управління розвитком організа-

ційної культури загальноосвітніх навчальних закла-

дів (ОК ЗНЗ ) та його плив на розвиток позитивного 

іміджу школи. На нашу думку, визначеною нішею у 

системі досліджень є аналіз управління розвитком 

організаційної культури навчального закладу, що 

сприяє формуванню його позитивного іміджу.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою дослідження є розкриття сутності 

управління розвитком організаційної культури школи 

як субстрату прогнозування розвитку позитивного 

іміджу загальноосвітнього навчального закладу.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

– здійснено ретроспективний аналіз дефініцій 

дослідження; 

– визначено основні характеристики та факто-

ри розвитку організаційної культури (ОК) ЗНЗ; 

– розкрито сутність управління розвитком  

ОК ЗНЗ;  

– охарактеризовано причини необхідності фо-

рмування й розвитку;  

– позитивного іміджу навчального закладу; 

– обґрунтувано критерії ефективності та на-

прями творення позитивного іміджу школи. 

 

4. Сутність управління розвитком організа-

ційної культури школи як субстрату прогнозу-

вання розвитку позитивного іміджу загальноосві-

тнього навчального закладу. 

4. 1. Ретроспективний аналіз дефініцій дос-

лідження 

Сучасна освіта ставить нові вимоги до особис-

тості та професійної діяльності керівника в управлін-

ні освітнім закладом, його особистої культури та ор-

ганізаційної культури зокрема. Таким чином зміни в 

системі управління освітою є незаперечним продук-

том прогресу цивілізації в частині розвитку сучасної 

освіти, загального поступального руху українського 

суспільства й розвитку освіти в Україні. Мова йде 

про нову управлінсько-освітню етику, яка ґрунтува-

тиметься на знаннях про особливості процесу управ-

ління; створенні демократичних моделей педагогіч-

ного й управлінського менеджменту, що дозволить 

максимально реалізувати прогнози розвитку позити-

вного іміджу ЗНЗ.  

Помітною рисою української сучасності є ши-

роке використання поняття «культура». Культура 

завжди цікавила філософів, соціологів, психологів та 

істориків як феномен суспільного життя, що розкри-

ває особливості поведінки, свідомості та діяльності 

людей у конкретних формах життя (культура праці, 

культура побуту, художня культура тощо), а також 

спосіб життєдіяльності людини, колективу й суспіль-

ства в цілому [5]. 

Поняття «культура» в науці розуміється як су-

купність матеріальних і духовних цінностей, спосіб 

діяльності, творчий вияв особистості. У давнину по-

няття «культура» означало «обробку ґрунту, культи-

вацію». Уперше його в переносному значенні віднос-

но впливу на людський розум застосував давньогре-

цький філософ Цицерон, який писав, що «культура – 

це обробка, удосконалення душі». 

Цікаво, що в індоєвропейських мовах слово 

культ означало шанування, служіння благодаті, а  

ур – світло. В німецькій мові є слово uralt – дуже ста-

рий, urbar – орний, оранка цілини, urkund – доку-

мент, грамота. В англійській – urban – міський, 

urbane – ввічливий, із вишуканими манерами; у фра-

нцузькій – urbain- міський, urbаnisation – урбанізація, 

міське будівництво [6]. 

Німецький філософ-ідеаліст О. Шпенглер у 

творі «Захід Європи» писав, що культура є зовнішнім 

виявом внутрішнього устрою душі народу і відобра-

жається в єдності його життя та зовнішніх проявів . 

У ХVІІІ–ХІХ ст. слово «культура» почали ви-

користовувати для означення всієї людської діяльно-

сті. Якщо людина мала вишукані манери, була осві-

чена, її вважали «культурною», тим самим підкрес-

люючи різницю між аристократами і простолюдина-

ми. Культура стає привілеєм інтелектуальної, естети-

чно високочуттєвої еліти. Носії культури становлять 

меншість, а споживається вона більшістю.  

Американські вчені А. Кребер і К. Клехтон зі-

брали 257 дефініцій культури, на початок 90-х років 

кількість дефініцій подвоїлась. На даний час, можна 

сказати, що ніхто не робить підрахунки, оскільки 

інтерес до культури спричинив цілу лавину пропози-

цій її визначень. 

Культура (від лат. culture – оброблення, вихо-

вання, освіта, розвиток, шанування) – історично ви-

значений рівень розвитку суспільства, творчих сил і 

здібностей людини, виражений в типах і формах ор-

ганізації життя і діяльності людей, а також у створю-

ваних ними матеріальних і духовних цінностях [6]. 

Культура, є одним із явищ людського життя і 

має своє призначення. Це задоволення як духовних, 

так і матеріальних потреб людини. Вона зумовлює 

розвиток і вдосконалення цих потреб.  

Організаційна культура ЗНЗ є окремим випад-

ком загальної культури, тому вона має таку саму мі-

сію, лише в звуженому варіанті. Місце шкільної ку-

льтури – задовольнити потреби членів шкільного 

колективу (духовні, організаційні, потреби у згурто-
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ваності; наявності змісту, у причетності до світового 

прогресу, до забезпечення добробуту в державі). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та 

значний досвід управлінської діяльності в ЗНЗ дає 

змогу констатувати, що ефективне управління розви-

тком шкільної культури дієво впливає на формування 

та розвиток позитивного іміджу ЗНЗ. Натомість слід 

зазначити, що імідж (англ. image, від лат. imago, 

imitari — «імітувати») – штучна імітація або подання 

зовнішньої форми будь-якого об'єкта [7]. 

 

4. 2. Основні характеристики та фактори 

розвитку організаційної культури ЗНЗ 

Окремо слід наголосити на трьох основних ха-

рактеристиках шкільної культури: 

1. Культура створюється людьми. Це набір по-

роджених людським суспільством елементів, які бу-

ли створені і відкриті в минулому і передаються із 

покоління в покоління. 

2. Організаційна культура – це феномен, якого 

вчаться, її елементи вивчають або спостерігають нові 

члени товариства, які сприймають їх як норму пове-

дінки в соціальному житті. 

3. У шкільній культурі є стрижнева ідея, або 

ядро, принцип, який є обов’язковим для всіх і кожно-

го і виявляється як в оформленні школи, класу, так і в 

сутності ділового спілкування керівника з членами 

педагогічного і учнівського колективів.  

В свою чергу, організаційна культура школи це: 

– система творення колективних цінностей, 

норм і традицій організації спільної життєдіяльності 

дітей і дорослих в навчальному закладі; 

– інтегральна характеристика індивідуальності 

шкільного співтовариства; 

– найважливіший фактор соціалізації учнів. 

Серед факторів, що впливають на розвиток ор-

ганізаційної культури ЗНЗ найбільш впливовими є :  

– зовнішні, що враховують особливості полі-

тичної й економічної ситуації в державі; загальну 

культуру суспільства, регіону, мікросоціуму; рівень 

розвитку науково-технічного прогресу; зміни в зако-

нодавстві про освіту та освітні реформи; організацій-

ні культури інших загальноосвітніх навчальних за-

кладів та культуру органів управління освітою; запи-

ти й потреби споживачів освітніх послуг;  

– внутрішні, що враховують термін його існу-

вання ЗНЗ; характер традиційної ОК; успішність дія-

льності ЗНЗ; особистість керівника; особистісні цін-

ності, цілі, потреби, правила і принципи поведінки 

педагогічних працівників; призначення ЗНЗ; іннова-

ційні процеси в управлінні та діяльності ЗНЗ. 

 

4. 3. Сутність управління розвитком органі-

заційної культури ЗНЗ 

Дослідження організаційної культури (як 

явища) у світовій теорії і практиці управління поча-

ли розвиватися в рамках гуманістичного підходу до 

організації та управління людьми в ній, де основним 

завданням управління вважається адаптація органі-

зації до зовнішнього середовища. Утвердження по-

зитивного іміджу організації за допомогою органі-

заційної культури допомагає впливати на діяльність 

організації через встановлені цінності, норми, тра-

диції, мову тощо; озброює керівників спеціальною 

системою понять, яка робить щоденне керівництво 

людьми осмисленим і зрозумілим. У рамках гумані-

стичного підходу до управління важлива роль нале-

жить культурному контекстові управління персона-

лом і ефективному організаційному розвитку. Розг-

лядається як не тільки зміна структур, технологій і 

навичок, але й зміна цінностей, які лежать в основі 

спільної діяльності людей [1]. 

Результативність і ефективність управління 

розвитком організаційної культури сучасної освітньої 

установи значною мірою залежать від того, яких 

принципів дотримуються керівники ЗНЗ, приймаючи 

управлінські рішення, і які методи вони застосовують 

для їх реалізації.  

На думку авторів це:  

– принцип загальності – організаційна культу-

ра має бути такою, що поділяється всіма або більшіс-

тю членів організації; 

– принцип обґрунтованості – базовими має ви-

ступати місія ЗНЗ, традиції та специфіка діяльності; 

– принцип доступності – передбачає ясність 

і прийнятність організаційної культури для забез-

печення важливості її усвідомлення всіма праців-

никами – від управлінської команди до педагогіч-

них працівників;  

– принцип поваги до індивідуальної особистіс-

ної культури і загальношкільної культури;  

– досяжності основних цілей і цінностей ор-

ганізаційної культури – для усіх учасників навчаль-

но-виховного процесу повинна існувати реальна мо-

жливість досягати цілей і відповідати цінностям ор-

ганізаційної культури . 

Враховуючи основні теоретичні засади та прак-

тичний досвід, з якими автори ознайомились у процесі 

дослідження, можна стверджувати, що управління 

розвитком організаційної культури сучасного ЗНЗ є 

надійним субстратом прогнозування його позитивного 

іміджу. У філософії субстрат – спільна, єдина основа 

різноманітних явищ. У даному дослідженні дієвим 

субстратом формування позитивного іміджу школи є 

високий рівень її організаційної культури. 

 

4. 4. Причини необхідності формування й ро-

звитку позитивного іміджу навчального закладу 

Сутність іміджу як психолого-педагогічної ка-

тегорії вивчається на стику наук. Активно вивчають 

природу, структуру та фактори формування іміджу 

фахівці з психології та педагогіки. Проте залишають-

ся недостатньо вивченими можливості змістовної 

сторони педагогічного аспекту іміджу загальноосвіт-

нього закладу, його структура, процес формування та 

розвитку. 

Імідж навчального закладу – це емоційно за-

барвлений, утворений у масовій свідомості образ, 

який визначають співвідношенням між різними аспе-

ктами його діяльності та транслюють у зовнішнє ри-

нкове середовище. 

Сучасний ринок освітніх послуг динамічно ро-

звивається, що вимагає від керівництва та педагогіч-

них колективів особливої уваги до проблем, пов’яза- 

них із позиціонуванням навчальних закладів та їх 

позитивним іміджем в соціумі [8].  
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У процесі дослідження було визначено причи-

ни необхідності формування й розвитку позитивного 

іміджу навчального закладу, серед яких:  

– існуюча демографічна ситуація, що посилює 

конкуренцію серед освітніх закладів одного мікрорайо-

ну за набір учнів і збереження учнівського контингенту; 

– сильний позитивний імідж полегшує доступ 

освітнього закладу до кращих ресурсів: фінансових, 

інформаційних, людських, тощо; 

– зі сформованим іміджем освітній заклад за 

рівних умов стає привабливішим для педагогів, адже 

може забезпечити їм стабільність і соціальний за-

хист, задоволеність працею та професійний розвиток; 

– стійкий позитивний імідж надає ефекту на-

буття освітнім закладом певної сили, тобто створює 

запас довіри до всього, що відбувається в стінах за-

кладу, зокрема й до інноваційних процесів. 

Створення позитивного іміджу дозволяє: 

– переконати у своїх здобутках громадськість 

та пропагувати її; 

– підвищити привабливість школи для батьків, 

учнів і персоналу; 

– підвищити рівень інформування населення 

щодо нових освітніх послуг та полегшити процес їх 

введення у практичну діяльність;  

– підвищити рівень організаційної культу- 

ри школи;  

– сприяти поліпшенню соціально-психоло-

гічного клімату в шкільному колективі.  

Побудова іміджу сучасного навчального за-

кладу базується на структурних елементах, одним з 

яких є організаційна культура(ОК). На думку авторів, 

структура іміджу навчального закладу включає: PR 

(візитка, реклама, презентації, виставки, участь у 

конкурсах); якість освіти (успішність учнів, вступ до 

ВНЗ, переможці олімпіад і конкурсів, результати 

ЗНО); дизайн (оформлення інтер’єру, атрибутика, 

зовнішній вигляд учнів і педагогів); організаційна 

культура (цінності організації, соціально-психоло- 

гічний клімат, етика стосунків, традиції). 

Управління розвитком ОК – цілеспрямований 

рух від вже сформованого до якісно нового стану 

організаційної культури. Суб’єктами процесу управ-

ління розвитком організаційної культури сучасної 

школи є : учні, батьки учнів та працівники школи. 

Учні: передають інформацію про школу однолі-

ткам і своїм батькам; діляться буденним життям шко-

ли за допомогою Інтернету; демонструють рівень своєї 

вихованості у громадських місцях; випускники шко- 

ли – головні «піарщики» свого освітнього закладу.  

Батьки учнів: дають реальну оцінку роботи 

школи; коригують громадську думку й думку своїх 

дітей про школу; головна цільова група, на яку орієн-

тується школа у створенні свого іміджу; основні ін-

вестори шкільної іміджевої політики.  

Працівники школи: забезпечують реалізацію 

освітньої стратегії школи; забезпечують розвиток 

інноваційних процесів; забезпечують якість освітніх 

послуг; створюють сприятливий морально-психоло- 

гічний клімат у закладі. 

Як відомо, основними носіями організацій-

ної культури освітнього закладу є його керівник, 

управлінська команда та педагогічний, учнівський 

і батьківський колективи. Тому важливими компо-

нентами позитивного іміджу ЗНЗ є імідж керівни-

ка, управлінської команди, імідж педагога, педаго-

гічного колективу та обслуговуючого персона- 

лу школи. 

Саме працівники школи : 

– забезпечують реалізацію освітньої стратегії 

школи; 

– забезпечують розвиток інноваційних процесів; 

– забезпечують якість освітніх послуг; 

– створюють сприятливий морально-психоло- 

гічний клімат у закладі. 

 

4. 5. Критерії ефективності та напрями тво-

рення позитивного іміджу школи 

У процесі даного дослідження визначені кри-

терії ефективності творення позитивного іміджу 

школи: наявність тривалої освітньої стратегії; сприя-

тливий морально-психологічний клімат; професійний 

педагогічний колектив; наявність об’єднаного дитя-

чого колективу та його керівних органів; культ коле-

ктивних традицій; проведення свят; постійний само-

розвиток; об’єднання спільною справою дитячого, 

батьківського та педагогічного колективів; наявність 

яскравої зовнішньої атрибутики: девізу, прапора, 

елементів одягу, власний сайт в Інтернеті тощо. 

Цілеспрямована робота з резервом керівного 

складу, керівниками науково-методичних формувань, 

індивідуальна та групова робота директорів та їх за-

ступників з питань оптимізації організаційної куль-

тури дала свої результати. Було досягнуто того, що 

розрив між найменшим і найбільшим коефіцієнтом 

позитивності становив 25 %. 

Відзначимо, що розвиток позитивного іміджу 

відбувається за двома напрямами: 

– покращення умов та запровадження іннова-

цій в організацію навчально-виховного процесу (вну-

трішній імідж); 

– тісна співпраця з громадськістю (зовнішній 

імідж). 

 

5. Результати дослідження 

За результатами аналізу теоретичного і прак-

тичного спрямувань були сформульовані наступні 

засади: 

– компетентне управління розвитком організа-

ційної культури сприяє успішному творенню позити-

вного внутрішнього іміджу школи; 

– планомірне керівництво розвитком організа-

ційної культури сприяє зростанню професійної ком-

петентності кожного вчителя, конкурентоспромож-

ності випускника та є потужною підтримкою позити-

вного внутрішнього іміджу школи; 

– сповідування вже усталених та запроваджен-

ня нових традицій плідної співпраці адміністрації, 

педагогічного колективу з батьківською громадськіс-

тю школи також свідчать про окреслюють стійку те-

нденцію до розвитку позитивного іміджу ЗНЗ.  

 

6. Висновки 

В умовах гармонізації діяльності вітчизняних 

загальноосвітніх навчальних закладів з вимогами єв-

ропейських стандартів професіоналізм та імідж шкіл 
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набуває особливої актуальності. Цілеспрямований, 

адекватний імідж нагально потрібний для будь-якого 

виду соціальної діяльності і знаходиться у ряді таких 

понять як рейтинг, репутація, популярність, престиж. 

Визначальним у формуванні позитивного іміджу зага-

льноосвітнього навчального закладу в сучасних соціа-

льно-економічних умовах є зростання конкуренції між 

закладами середньої освіти. В свою чергу, позитивний 

імідж школи, може полегшити доступ освітнього за-

кладу до фінансових, інформаційних та людських ре-

сурсів; освітній заклад з позитивним іміджем стає 

більш привабливішим в сучасному соціумі.  

Вищезазначене переконливо свідчить про про-

блемність процесу управління розвитком організа-

ційної культури ЗНЗ як субстрату прогнозування йо-

го позитивного іміджу в соціумі. 

У процесі дослідження автори дійшли виснов-

ків, що загальноосвітній навчальний заклад – відкри-

та, пов’язана з багатьма суспільними інститутами, 

соціально – педагогічна система, яка має сформовану 

організаційну культуру, як субстрат власного непо-

вторного образу – позитивного іміджу навчального 

закладу, який забезпечує пріоритетність освітніх по-

слуг серед інших ЗНЗ.  
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