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У статті проаналізовано результати SWOT-аналізу організаційного середовища вищого на-

вчального закладу. Досліджено сильні та слабкі сторони, загрози та можливості, які визнача-
ють викладачі ВНЗ за родом своєї діяльності. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
SWOT-аналіз може застосовуватися у 

різних сферах. Освіта не є виключенням. 
У даному дослідженні викладачі гумані-
тарних дисциплін вищих навчальних за-
кладів пройшли опитування щодо сильних 
та слабких сторін, можливостей та загроз 
викладацької діяльності. Аналіз психо-
логічних особливостей організаційного 
середовища вищого навчального закладу 
засвідчує важливість створення конструк-
тивного для педагогів середовища, в якому 
акцентовано увагу на збільшенні ефектив-
ності та перетворення недоліків професій-
ної діяльності на сильні сторони.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Положення про особливості стосунків 
між член ами освітніх організацій роз-
глядаються у працях Л. Карамушки [1], 
Л. Орбан-Лембрик [2], М. Рибакової [3], 
В. Семиченко [4]. І. Сингаївська [5] у сво-
їх працях аналізувала особистісні особли-
вості викладачів ВНЗ; Л. Березовська [6] 
вивчала  засоби профілактики конфліктів    
у вищому навчальному закладі; 

О. Філь [7] використовувала SWOT-
аналіз для виявлення конкурентоздатності 
середовища організації на міжнародному 
рівні. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Науковці до цього часу не приділяли 
значної уваги аналізу сильних та слабких 
сторін, можливостей та загроз викладаць-
кої діяльності у вищих навчальних закла-
дах. Тому автор статті звернула особливу 
увагу на вивчення цієї проблеми за допо-
могою SWOT-аналізу. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження психоло-

гічних особливостей організаційного се-
редовища вищого навчального закладу.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Дослідження проводилося серед 60 
ви кладачів гуманітарних дисциплін дер-
жавних та приватних вищих навчальних 

закладів України. Досліджено сильні, слаб -
кі сторони, загрози та можливості, які 
визначають викладачі у організаційному 
середовищі вищих навчальних закладів, 
де вони працюють. Для проведення дослі-
дження використано розроблений автором 
опитувальник: «Психологічні проблеми 
організаційного середовища вищого нав-
чального закладу», який складається з 13 
питань. Перші три питання спрямовані 
на визначення ступеня задоволеності ви-
кладачів стосунками зі своїми колегами, 
студентами та керівництвом. Відповіді на 
дані питання ідентифікуються за наступ-
ними шкалами:  а) гарні стосунки; б) за-
довільні стосунки; в) погані стосунки. 
Четверте питання має на меті визначення 
рівня технічного забезпечення в універси-
теті за шкалами: а) сучасне; б) застаріле та 
в) важко відповісти. П’яте питання спря-
моване на вивчення того, чи задоволені 
викладачі системою оцінювання у ВНЗ за 
шкалами: а) так; б) ні; в) важко відповісти. 
Шосте питання визначає міру наванта-
ження  викладачів  за  шкалами:  а) велике;  
б) по мірне  (звичайне); в) недостатнє. У 
сьомому питанні оцінюються умови пра-
ці за критеріями: а) гарні; б) задовільні; 
в) погані. Питання 8–10 виявляють тиск 
сімейних та робочих ролей на викладачів 
вищого навчального закладу. Так, питан-
ня 8 оцінює надмірність часу, який займає 
робота в житті викладачів. Дев’яте питан-
ня висвітлює міру втомленості викладачів 
після роботи за наступними показниками: 
а) часто; б) час від часу; в) ніколи. Деся-
те питання виявляє, чи впливає сімейне 
життя викладачів на роботу за шкалами: 
а) часто; б) час від часу; в) ніколи. Оди-
надцяте питання спрямоване на аналіз 
можливостей організаційного середовища 
вищого навчального закладу, які надають-
ся для ефективної роботи викладачів. Два-
надцяте питання висвітлює загрози в орга-
нізаційному середовищі вищого навчаль-
ного закладу, які блокують ефективність 
роботи викладачів. Останнє тринадцяте 
питання спрямоване на виявлення психо-
логічних умов ефективності профілактики 
конфліктів у педагогічному колективі ви-
щого навчального закладу за наступними 
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шкалами: а) підвищення рівня знань про 
конфлікт, його особливості, види, негатив-
ні та позитивні наслідки тощо; б) створен-
ня сприятливих соціально-психологічних 
умов для взаємодії у колективі; в) ство-
рення сприятливих об’єктивних, організа-
ційно-управлінських умов праці, г) влас-
ний варіант.

Для обробки та систематизації отри-
маних відповідей за вказаними вище пи-
таннями застосовано SWOT-аналіз [7; 8; 
9] організаційного середовища вищого 
навчального закладу. SWOT (абревіатура 
складена з перших букв англійських слів 
(Strengths (сила), Weaknesses (слабкість), 
Opportunities (можливості), Threats (за-
грози)). Отримані «сильні сторони» є ба-
зою, перевагами, що мають зміцнюватися. 
Слабкі сторони варто поступово ліквідо-
вувати як неефективні напрямки діяльнос-
ті вищого навчального закладу.

Опитування та бесіди з викладачами 
вищих навчальних закладів стосовно різ-
них аспектів професійної діяльності в ко-
лективі освітньої організації дало нам до-
статньо матеріалу, щоб здійснити SWOT-
аналіз організаційного середовища ВНЗ. 
Так, Strengths – сильними сторонами ор -
ганізаційного середовища ВНЗ, у яких 
здійснюється трудова діяльність виклада-
чів, було зазначено можливість отримати 
гарний досвід (45,0% опитаних відповіли, 
що це вірно, 31,7% – абсолютно вірно). 
Викладачі, незважаючи на нелегку працю, 
отримують моральне задоволення від своєї 
роботи: 25,0% опитаних відповіли, що це 
можливо так, вірно – 31,7%, та абсолютно 
вірно – 16,7%. Сильною стороною роботи 
викладача також є гарне спілкування: для 
31,7% це вірно, а для 38,3% опитаних це 
абсолютно вірно. Гарні стосунки зі сту-
дентами мають 66,7% респондентів. Та-
кож 40,0% викладачам подобається бальна 
система оцінювання в їхніх університетах, 
31,7% опитаних було важко відповісти на 
це запитання. 

Аналіз Weaknesses – недоліків, слаб-
ких сторін організаційного середовища 
ВНЗ, у яких здійснюється трудова діяль-
ність викладачів, а також чинників, які 
можуть провокувати виникнення конфлік-

тів у педагогічному колективі, є наступні 
моменти: оплата та умови праці, технічне 
забезпечення, навантаження. Так, напри-
клад, на запитання «чи рівень зарплатні 
високий?», варіант «абсолютно не вірно» 
обрали 28,3% респондентів, «ні, це не 
так» – 26,7%, «скоріше ні» – 21,7%. Тоб-
то загалом 76,7% викладачів не задово-
лені рівнем заробітної платні. При цьому 
61,7% назвали умови праці задовільними, 
а 16,7% – поганими. Звернемо увагу на те, 
що 43,3% викладачів вважають, що техніч-
не забезпечення в університетах, де вони 
працюють, застаріле. Це у 1,5 раза більше, 
порівнюючи з 28,3% респондентів, які від-
повіли, що технічне забезпечення є сучас-
ним. Окрім цих зазначених слабких сто-
рін, вважаємо, що потрібно окрему увагу 
звернути на відповіді, пов’язані зі стосун-
ками між колегами-викладачами і керів-
ництвом. Незважаючи на те, що викладачі 
зазначили, що робота, начебто надає їм 
можливості гарного спілкування, міра за-
доволеності професійними стосунками 
при цьому є невисокою. Про це свідчать 
дані, які вказують на те, що гарні стосунки 
з колегами мають лише 41,7% викладачів, 
задовільні – 45,0% викладачів, погані – 
13,3% опитаних. Щодо гарних стосунків 
із керівництвом, то цей відсоток також не 
становить і половини (45,0%) опитаних, а 
задовільні стосунки – у 55,0%. Серед не-
доліків роботи викладачі назвали наступ-
не: 56,7% респондентів зазначили, що 
«робота займає забагато часу, який вони 
могли б проводити з сім’єю». При цьому 
варто звернути увагу на те, що 46,7% ви-
кладачів часто, а 51,7% – час від часу після 
роботи приходять додому занадто втомле-
ними, щоб займатися домашніми спра-
вами. Одружені викладачі відчувають на 
собі тиск сімейних ролей, що позначаєть-
ся на їхній роботі. Серед опитаних 23,3% 
вказали, що їхнє сімейне (особисте) життя 
часто впливає на виконання обов’язків на 
роботі. 46,7% відчувають цей вплив час 
від часу. Треба зазначити, що тільки 26,6% 
викладачів вважають свою професію пре-
стижною. 

Можливості (Opportunities) організа-
ційного середовища ВНЗ: розвиток нави-
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чок, реалізація творчого потенціалу, пе-
репідготовка викладачів, можливість ре-
алізувати плани і можливість кар’єрного 
зростання. Відповідно до отриманих 
даних, найбільша у відсотковому відно-
шенні за вибіркою в цілому можливість 
«реалізувати творчий потенціал» зазначе-
на у відповідях 31,7% викладачів, які кон-
статували, що це «вірно» та 33,3% опи-
таних, які відповіли «абсолютно вірно». 
Далі за кількістю відповідей, можливість 
«подальшого навчання» «відкрита» для 
30,0% опитаних з відповіддю «вірно» та 
для 31,7% опитаних, що відповіли «абсо-
лютно вірно». Дещо нижчий відсоток від-
повідей викладачів вказує на можливість 
організаційного середовища, яка забез-
печує розвиток навичок (35,0% опитаних 
обрали «вірно», 26,7% – «абсолютно ві-
рно»). Можливість кар’єрного зростання, 
за власною оцінкою, мають 36,7% викла-
дачів (відповідей «вірно» 30,0%, «абсо-
лютно вірно» 6,7%). Нарешті, реалізувати 
свої плани можуть 35% опитаних викла-
дачів ВНЗ.

Викладачі, які брали участь у дослі-
дженні, зазначали наступні загрози 
(Threats) організаційного середовища 
ВНЗ: конфлікти з колегами, нездорова кон-
куренція, втрата роботи, конфлікти з ке-
рівництвом. За результатами опитування, 
найбільш імовірними загрозами у педаго-
гічному колективі є: конфлікти з колегами 
та керівництвом (51,7% опитаних обрали 
ці варіанти). 23,3% опитаних викладачів 
вказали свої варіанти «загроз», які можуть 
виникати в процесі викладання: невиплата 
заробітної плати, незначні набори абітурі-
єнтів, об’єднання груп та потоків на лекції 

та семінари (що ускладнює для виклада-
ча можливість підтримувати дисципліну, 
а для студентів – засвоєння матеріалу), 
нерівномірний розподіл навантаження, 
втрата вільного часу, збільшення вимог, 
рутина, вигорання, недостатнє матеріаль-
не забезпечення для здійснення наукової 
діяльності. 

Âèñíîâêè
Отже, дослідження виявило, окрім 

сильних сторін та можливостей для ви-
кладачів ВНЗ, багато загроз та недоліків 
викладацької діяльності. Результати до-
слідження можуть бути враховані керів-
никами освітніх організацій різних форм 
власності, рівнів акредитації з метою 
ідентифікації психологічних проб лем ор-
ганізаційного середовища. На на шу дум-
ку, їх варто покласти в основу розробки 
політики ВНЗ щодо створення сприят-
ливих об’єктивних організаційно-управ-
лінських та суб’єктивних соціально-пси-
хологічних умов праці педагогів. Сучасне 
технічне забезпечення, гнучкий режим 
праці та відпочинку, застосування моне-
тарних і немонетарних мотивуючих сис-
тем, створення сприятливого психоло-
гічного клімату, культури спілкування та 
поведінки, кадрова політика (сукупність 
положень, принципів, методів роботи з 
кадрами з метою створення колективу, 
який відповідає необхідним вимогам) – 
усі ці дії є ефективною основою для про-
філактики конфліктів у педагогічному 
колективі ВНЗ, впливають на запобігання 
плинності кадрів, підвищення мотивації 
персоналу та престижності професії ви-
кладача.
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