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Снігур Ю.С. Методики для дослідження організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегій 

керівниками закладів загальної середньої освіти. У статті представлено комплекс методик для дослідження 

організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти.  

Комплекс включає чотири групи методик, які дають можливість діагностувати такі показники: а) рівень 

організаційного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти; б) копінг-стратегії, якими користуються 

керівники закладів загальної середньої освіти в стресових ситуаціях на роботі; в) організаційно-психологічних чинники 

(мезорівня) вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти; г) організаційно-психологічні 

чинники (мікрорівня) вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти.  
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Снигур Ю.С. Методики для исследования организационно-психологических факторов выбора копинг-

стратегий руководителями учреждений общего среднего образования. В статье представлен комплекс методик для 

исследования организационно-психологических факторов выбора копинг-стратегий руководителями учреждений общего 

среднего образования.  

Комплекс включает четыре группы методик, позволяющих диагностировать следующие показатели: а) уровень 

организационного стресса у руководителей учреждений общего среднего образования; б) копинг-стратегии, которые 

используют руководители учреждений общего среднего образования в стрессовых ситуациях на работе; в) 

организационно-психологические факторы (мезоуровня) выбора копинг-стратегий руководителями учреждений общего 

среднего образования; г) организационно-психологические факторы (микроуровня) выбора копинг-стратегий 

руководителями учреждений общего среднего образования. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасних соціально-економічних відносин і інформаційних 

технологій до персоналу освітніх організацій висувається значна частина вимог, яка призводить до проблем 

дезорієнтації людини з її соціальним оточенням. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання, 

пов’язані з функціонуванням, адаптацією та використанням особистістю ефективних копінг-стратегій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілій низці робіт зарубіжних та вітчизняних учених 

(В. Абабков [1], Л.Анциферова [2], В. Бодров [3], В. Либина [12], С. Ковальчук [10], З. Нартова-Бочавер [13], 

Н. Сивогракова  [15], В. Сирота [16], В. Склень [17], В. Ташликов [18], В. Шагарова [22] та ін.) розкрито 

зміст копінг-стратегій, їхні види, роль у життєдіяльності люди та ін.). Було досліджено особливості копінг-

стратегій у представників окремих професій: медичних працівників (Е. Ісаєва [7], В. Ташликов [18], 

А. Чазова [19]), хворих ВІЧ-інфекцією (І. Тухтарова [20]), співробітників МНС (О. Самара [14]), 

пожежників (О. Склень [17]) та ін. 

Щодо працівників освітньої галузі, то у цій царині було виконано ряд робіт, у яких висвітлено 

психологічні особливості копінг-стратегій підліткового віку (М. Холодна [21]), вчителів (І. Гуляс [6] та 

ін.). Однак, дослідження копінг-стратегій керівників освітніх організацій раніше не виступали предметом 

спеціальних досліджень. Зокрема, від того, які копінг-стратегії використовують керівники освітніх 

організацій (продуктивні чи непродуктивні, активні чи пасивні) залежить ефективність не лише 

управлінської діяльності керівників, а й освітніх організацій в цілому.  

Cоціальні та особистісні чинники вибору особистістю копінг-стратегій вивчали А. Гичев, 

Н. Грицкевич, М. Кононова [5] Т.Крюкова [9] та ін. Разом із тим, практично не дослідженими є 

організаційно-психологічні чинники, які стосуються керівників освітніх організацій. 

Мета дослідження: обґрунтувати методики для вивчення організаційно-психологічних чинників 

вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Для дослідження копінг-стратегій 

керівників закладів загальної середньої освіти нами було визначено комплекс методик «Організаційно-

психологічні чинники вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти» Комплекс 

включає чотири групи методик, які дають можливість діагностувати такі показники: а) рівень 

організаційного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти; б) копінг-стратегії, якими 

користуються керівники закладів загальної середньої освіти в ситуаціях організаційного стресу; в) 

організаційно-психологічні чинники (мезорівня) вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної 

середньої освіти; г) організаційно-психологічні чинники (мікрорівня) вибору копінг-стратегій керівниками 

закладів загальної середньої освіти. 

Проаналізуємо послідовно кожен блок методик. 
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1. Методики для визначення рівня організаційного стресу в керівників закладів загальної 

середньої освіти. 

Для визначення рівня організаційного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти 

планується використання опитувальника «Інвентаризація симптомів стресу» (Т. Іванченко, Н. Водоп’янова 

[9]). Методика дозволяє розвинути спостережливість до стресових ознак, здійснити самооцінку частоти 

їхнього прояву і ступінь схильності до негативних наслідків стресу. 

«Експрес діагностика стресогенних факторів в діяльності керівника» ( І. Ладанов, В. Уразаєва [9]) 

може бути використана для виявлення робочих стрес-факторів або для ауто-діагностики ступеня ризику 

розвитку психологічного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти. З її допомогою можна 

швидко визначити, в яких видах управлінської діяльності є найбільша напруженість («проблемність»), і в 

якому напрямку необхідно розвивати управлінські вміння. 

«Шкала організаційного стресу» (І. Макліна, російськомовна адаптація Н. Водоп’янова [9]). Дана 

шкала вимірює сприйнятливість до організаційного стресу, пов’язану з недостатнім умінням спілкуватися, 

приймати цінності інших людей, адекватно оцінювати ситуацію без шкоди для свого здоров’я і 

працездатності, негнучкістю поведінки і пасивністю щодо активних форм відпочинку і відновлення 

життєвих сил. Що вище показник організаційного стресу, то більша вразливість до робочих стресів, частіше 

переживання дистресу, таких стрес-синдромів, як психічне вигорання, хронічна втома, синдром менеджера. 

Високий рівень організаційного стресу пов’язаний зі схильністю до поведінки типу «А». 

Методика дозволяє нам визначити загальний індекс організаційного стресу і п’ять додаткових 

показників: здатність самопізнання, широта інтересів; прийняття цінностей інших; гнучкість поведінки; 

активність і продуктивність діяльності. 

2. Методики для вивчення копінг-стратегій, якими користуються керівники закладів 

загальної середньої освіти в ситуаціях організаційного стресу. 

«Методика дослідження копінг-поведінки в стресових ситуаціях» (автори С. Норман, Д. Ендлер, 

Д. Джеймс, М. Паркер; адаптація Т. Крюкової [9]). Масштаб негативних наслідків стресів і криз керівників 

залежить від того, чи адекватна їхня поведінка з подолання (копінг). Неконструктивні копінг-стратегії 

(наприклад, за типом утікання-ухиляння), а також їхня невелика кількість є психологічними чинниками, що 

спричинюються до виникнення стресу.  

Тест «Діагностика копінг-стратегій» (Р. Набіулліна, І. Тухтарова [20]). Тест необхідний для 

визначення стилю боротьби зі стресом. Відповідаючи на питання тесту, керівники закладів загальної 

середньої освіти виявлять тип поведінки в складних ситуаціях, а також визначаться з новими, можливо, 

більш ефективними варіантами виходу зі складних ситуацій. 

Методика для психологічної діагностики копінг-стратегій, інакше копінг-механізмів, дозволяє 

досліджувати 26 ситуаційно специфічних варіантів копінга (інакше типів поведінки, реагування на складну 

ситуацію, боротьби зі стресом), розподілених відповідно до трьох основних сфер психічної діяльності 

(когнітивної, емоційної та поведінкової).  

Опитувальник «Індикатор копінг-стратегій» (Т. Крюкова, Е. Куфтяк). (адаптація методики WCQ) 

[9]. Методика описує індикатори копінг-стратегій. 

3. Методики для вивчення організаційно-психологічних чинників (мезорівня) вибору копінг-

стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти. 

Методика «Як розвивається Ваша організація?» (В. Зігерт, Л. Ланг, модифікація Л. Карамушки, 

[8]). У методиці відображені показники організаційного розвитку, по-перше, організаційна зрілість (зрілість 

організаційного розвитку), по-друге, проблемність організаційного розвитку, які представлені такими 

базовими показниками: низький рівень, середній рівень, високий рівень. 

Методика «Аналіз та оцінка соціально-психологічного клімату в колективі» (модифікація 

Л. Карамушка [8]). Методика дає можливість діагностувати такі показники: 1) загальну оцінку соціально-

психологічного клімату в колективі (рівень його сприятливості); 2) оцінку «реального» та «ідеального» 

соціально-психологічного клімату (орієнтацію членів колективу на «реальні» та «ідеальні» показники 

клімату); 3) особливості двох основних складових соціально-психологічного клімату: а) орієнтацію на 

справу; б) орієнтацію на людей. 

Методика «Оцінка стилю керівництва» (адаптований варіант методики В. Захарова). В методиці 

представлено не лише дослідження самооцінки, а й аналіз практичної діяльності керівника. Однак, 

підрахувавши номери відповідних тверджень і користуючись ключем-таблицею, можна визначити ступінь 

виявленості авторитарно-одноосібного, пасивного і одноосібно-демократичного стилю управління керівника 

закладів загальної середньої освіти. 

4. Методики для дослідження організаційно-психологічних чинників (мікрорівня) вибору копінг-

стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти. 

Методика «Моє ставлення до роботи» (К. Маслач, М. Лейтер [4]). Тест дозволяє оцінити шість 

шкал факторів відносин, впливу на різні синдроми вигорання та виявити значення факторів кореляції даних з 

синдромом вигорання. Підвищення задоволеності в даній сферах сприяє підвищенню психологічної стійкості 

працівників. 

Методика «Шкала оптимізму і активності» (Н. Водоп’янова, М. Штейна [4]). Відповідно до даної 

методики, кожній шкалі відповідає певний тип особистості. Оптимізм в даній методиці розуміється як 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 49 

42 

 

схильність людини вірити в свої сили і успіх, мати переважно позитивні очікування від життя і інших людей. 

«Оптимісти», як правило, екстравертовані, доброзичливі і відкриті для спілкування. Для протилежної 

категорії людей, «песимістів», властиві сумніви в своїх силах і доброзичливості інших людей, очікування 

невдачі, прагнення уникати широких контактів, замкнутість на своєму внутрішньому світі 

(інтровертованість). Під активністю в даному контексті розуміється енергійність, життєрадісність, 

безтурботність і схильність до ризику. Пасивність проявляється в тривожності, боязкості, невпевненості в 

собі і небажання будь-що робити. 

Опитувальник «Тайм-синдром менеджера» (Н. Водоп’янова [4]). Дає можливість виявити 

особливості переживання дефіциту часу керівниками закладів загальної середньої освіти. 

Висновки. Використання представлених нами методик дає можливість, на наш погляд, дослідити 

організаційно-психологічні чинники вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої 

освіти: рівень організаційного стресу керівників закладів загальної середньої освіти; копінг-стратегії, якими 

користуються керівники закладів загальної середньої освіти в стресових ситуаціях на роботі; організаційно-

психологічні чинники мезорівня (вибору) копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти; 

організаційно-психологічні чинники (мікрорівня) вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної 

середньої освіти.  

Перспективи подальших досліджень. Перспективи дослідження ми вбачаємо у розробці 

тренінгової програми для підготовки керівників закладів загальної середньої освіти до вибору ефективних 

копінг-стратегій.  
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Snigur, Yu.S. Instruments to study organizational and psychological factors behind secondary school principals' 

choice of stress-coping strategies. The article presents a set of instruments, which can be helpful in studying organizational and 

psychological factors behind the secondary school principals' choice of stress-coping strategies. 

The set includes four groups of methods that allow assessing (a) the level of job stress experienced by secondary school 

principals, (b) the strategies used by secondary school principals to cope with stressful work situations, (c) organizational and 

psychological factors (meso-level) behind the secondary school principals' choice of stress-coping strategies, (d) organizational 

and psychological factors (micro level) behind the secondary school principals' choice of stress-coping strategies. 

The set of instruments makes it possible to determine the levels of job stress in secondary schools, to analyze the stress-

coping strategies used by secondary school principals, and to study the meso- and micro-level organizational and psychological 

factors that influence the secondary school principals' choice of stress-coping strategies. 

Key words: secondary schools, job stress, secondary school principals' stress-coping strategies, organizational and 

psychological factors behind the secondary school principals' choice of stress-coping strategies, methods for research of 

organizational and psychological factors behind the secondary school principals' choice of stress-coping strategies. 
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