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«Стратегія децентралізації у вищій освіті працюватиме, 
якщо у освітніх закладах на місцях будуть створені умови 
для організаційного навчання та розвитку»  
(Silins, H., & Mulford, B. (2002). Schools as Learning Organizations: The Case for System, 
Teacher and Student Learning. Educational Administration, 40, 425-446, 
http://dx.doi.org/10.1108/09578230210440285) 
 
 

                                                       ВІДТАК: 
 Організаційний розвиток ЗВО є не лише об’єктивною потребою 
знаннєвого суспільства, а й умовою впровадження реальної 
автономії ЗВО як основоположної ідеї реформи вищої школи в 
Україні 
  

Вихідні положення: 



Чим корисна теорія організаційного розвитку, 

РОЗБУДОВУЮЧИ ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ? 

 підґрунтя для розкриття лідерського потенціалу ЗВО 

 технології та механізми підвищення ефективності організації через 
розвиток її здатностей пристосовувати до змін в суспільстві свої цілі, 
структуру, діяльність 

 спосіб нарощення силового поля підтримки освітніх змін та 
індивідуальної готовності науково-педагогічних працівників до 
вдосконалення ЗВО на системній та безперервній основі в процесі 
спільної діяльності 
 процес самооцінки і запланованих змін, розширення власних внутрішніх 

можливостей щодо вирішення поточних проблем (розбудова 
інституційної спроможності) 
 сприяє перетворенню візії ЗВО у конкретні завдання        

та життєздатні (реалістичні) програми розвитку. 



НАВІЩО ЗВО програми ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ? 

 

Рівні нелінійного освітнього планування: 1) здобувач освіти (впровадження 
індивідуалізованого підходу до навчання);  
2) «організація, що навчається» (організаційний розвиток через 
безперервне навчання співробітників); 
3) «суспільство, що навчається» (навколоосвітнє довкілля у суспільстві 
знань, сприятливе для безперервного навчання 1) і 2) 

Лідерство 

Організаційне навчання 

Організаційний розвиток ЗВО 

«Організація, що навчається» 

«Зазвичай, легше змінити 
індивідів, зібраних у групу, ніж 
змінювати кожного окремо» 
(К. Левін, правило групової динаміки)  

«Зміна – це завжди процес 
навчання» (К.Левін) 



МИ ПІДТРИМУЄМО ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 
Постійні корпоративні програми професійного вдосконалення, що призводять до 

переоцінки організаційних цілей, цінностей, трансформації організаційної культури 

УНІВЕРСИТЕТУ: 

1) посилюють ті цінності, в яких люди відчувають потребу, виконуючи свої 
професійні обов’язки; 

2) чутливі до особистісних потреб, запитів кожного співробітника і 
релевантними саме його інтересам («контекст для людей»); 

3) актуалізують внутрішню мотивацію співробітників працювати інноваційно, 

створюючи клімат довіри, розвивати культуру досконалості; 
4) створюють спільні середовища навчання і викладання, інтеграції науки та 

освіти, заохочують ініціативу та взяття ризиків 
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Інформаційна підтримка 
мобільності викладачів та 
студентів, налагодження 

систематичної співпраці зі 
стейкхолдерами, 

організація спільних заходів 

зі , роботодавцями, 
інститутами ГС 

 
 

ІВЕНТИ на 
актуальну 

освітню, культурні, 
суспільну, технічну 

тематику 

#EduTalks 

 

Інтерактивні 
ВОРКШОПИ на 

культурні, суспільні, 
науково-популярні 

теми з метою 
розвитку «м’яких» 

особистісних 
навичок  

«НАВЧАННЯ 
НАВЗАЄМ» - 

конструювання та 
популяризація «валізи» 

сучасних педагогічних та 
тренерських практик 
через презентацію 

кращими викладачами 
НАУ власного передового 

досвіду 

 

 

               Центр організаційного розвитку НАУ                         
                                       сьогодні 
 



Центр організаційного розвитку та 
лідерства НАУ : перспективне зростання 

1) діагностичні заходи: пошук фактів, спрямованих на 
встановлення вихідного стану закладу, специфіки 
поточних проблем його функціонування (опитування, 
використання експертних оцінок, проведення зборів, 
семінарів), ВИВЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗВО, аналіз 
зворотного зв’язку, оцінка його найбільш ефективних 
каналів (постійно); 
2) діяльність з побудови команд − визначенням 
навичок, необхідних для виконання завдань 
стратегічного розвитку ЗВО, оцінка потреби створення 
тимчасових, вузькогалузевих, кроскультурних команд 
(постійно); 

ТАКТИЧНІ ЦІЛІ : 
розробка 

рекомендацій 
для структурних 
підрозділів НАУ 

з метою 
впровадження 
інноваційних 
розробок в 

освітній процес 
 



3) здійснення міжгрупової роботи – дії, спрямовані 
на підвищення ефективності взаємозалежних груп 
(спільна діяльність викладачів, а також викладачів і 
студентів в реалізації соціальних, інших важливих 
проектів) (постійно); 
4) освітні та тренінгові заходи, спрямовані на 
поліпшення навичок, здібностей і знань членів 
організації. Ці дії можуть бути спрямовані на 
поліпшення як технічних навичок для ефективного 
виконання робочих завдань, так і на покращення 
міжособистісної або соціальної компетентності 
співробітників; консультування як результат 
міжгрупової кооперації, розвитку внутрішніх та 
зовнішніх комунікацій, поширення практики 
учасницького прийняття рішень у ЗВО (постійно). 

 

Центр організаційного розвитку та лідерства НАУ : 
перспективне зростання 

ТАКТИЧНІ ЦІЛІ: 
організація та 
проведення 

тренінгів, 
майстер-класів з 

питань 
менеджменту 

знань, моніторинг 
думки викладачів 
та студентів,  на 

цій основі 
надання 

рекомендацій з 
метою оптимізації 

навчального 
процесу у НАУ 

У 



Ми підтримуємо: 

1) РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ, ДЛЯ ЯКОЇ ХАРАКТЕРНІ 
довірливий клімат співробітництва (співпраця, взаємна підтримка, заохочення 
спільної роботи, постійні наукові пошуки, відкрите спілкування, обмін інформацією 
та професійний діалог, чесні і відверті систематичні дискусії); 
2) ВІДКРИТІСТЬ ДО ЗМІН, ініціативу та взяття на себе ризиків науково-
педагогічним персоналом, СТУДЕНТАМИ ТА АДМІНІСТРАЦІЄЮ (співробітники 
відчувають себе повноважними приймати рішення, постійно експериментують, 
активні викладачі відчувають свою цінність); 
3) більш результативну реалізацію МІСІЇ ЗАКЛАДУ, що проявляється у побудові 
навчальних планів у відповідності із СТРАТЕГІЧНИМИ ПЛАНАМИ РОЗВИТКУ 
Університету, критичним аналізом існуючої практики освітньо-наукової діяльності, 
регулярній перевірці ефективності навчальних програм, усвідомленні 
співробітниками різних форм впливу зовнішнього довкілля на заклад, 
конструктивному діалозі зі стейкхолдерами;  
 



4) РЕЗУЛЬТАТИВНЕ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, що знаходить вияв у 
постійному обміні знаннями, поширеності практики спільної 
проектної діяльності, навчання в команді, ресурсне (в тому числі, 
і часове) забезпечення професійного розвитку викладачів, 
вивчення кращих зарубіжних практик професійного вдосконалення 
та залучення професійних консультантів; 
 

5) вдосконалення ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ закладу дозволяє 
співробітникам на всіх рівнях разом постійно навчатися і спільно 
використовувати результати навчання; 
 

6) ПАРТИСИПАТОРНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, що ґрунтується на 
розширенні прав і свобод викладачів, дієвому зворотньому  

зв’язку студентів, викладачів та адміністрації. 
 

  

Ми підтримуємо: 



center-nau@ukr.net 

https://www.facebook.

com/centerNAU/ 


