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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 
ТРАНСФОРМАцІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОцЕСІ 

ІННОВАцІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ (ЗА ТЕСТОМ Р. КЕТТЕЛЛА)

VІІ частина, початок у № 2 (45); 3 (46); 4 (47); 5 (48); 6 (49); 7 (50) за 2016 р., 
продовження у наступному номері

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

В публикации представлены особенности профессионально-ориентированной трансформации личности в процессе иннова-
ционной деятельности (по тесту Р. Кеттелла). По результатам исследования – научно-методическое обеспечение формирова-
ния психологической готовности к инновационной деятельности и конкурентоспособности личности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационность, психологическая готовность к инновационной деятель-
ности, модель, психолого-организационная технология, конкурентоспособность личности, психологический механизм, систем-
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The publication presents the features of a professional-oriented transformation of the individual in the process of innovation (by R. 
Cattell test). According to the results of research – scientific and methodological support of the formation of psychological readiness for 
innovation and competitiveness of the individual.
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У цьому номері пропонуємо публікацію, де розкрито особ- 
ливості професійно-орієнтованої трансформації особистості 
у процесі інноваційної діяльності (за тестом Р. Кеттелла). За 
результатами дослідження – науково-методичне забезпечен-
ня формування психологічної готовності до інноваційної ді-
яльності та конкурентоздатності особистості.

Пропонуємо здійснити короткий екскурс сторінками 
публікацій, де подано:

 – Майстер-клас «Коучинг, як засіб розвитку об-
дарованої особистості та формування успішних жит-
тєвих стратегій», що опубліковано у № 2, 2012 р.;

 – Програму спецкурсу (семінару-тренінгу) «Управ-
лінська компетентність керівника з формування готов-
ності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освіт-
нього середовища ЗНЗ», що подано у № 4 (11), 2013 р.;

Продовжуємо висвітлювати досвід впроваджен-
ня у практику діяльності освітніх організацій різних 
типів моделей «психолого-організаційної технології 
формування готовності персоналу освітніх органі-
зацій до інноваційної діяльності. У попередніх ви-
пусках журналу «Освіта та розвиток обдарованої  
особистості» у рубриці «Наукові семінари-практику-
ми» нами здійснено опис комплексної системи науко-
во-методичного забезпечення їх впровадження [4–11].  
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 – Загальну характеристику науково-методично-
го забезпечення психолого-організаційної технології 
формування готовності персоналу освітніх органі-
зацій до інноваційної діяльності, що висвітлено у 
№ 3–4, 2012 р.;

 – 1.1. Модель експертизи організаційно-іннова-
ційного середовища освітньої організації, описано 
дослідження «Рівня розвитку педагогічного колекти-
ву» та його соціально-психологічні характеристики, 
що подано у № 5; 6; 7, 2012 р.;

 – Загальну характеристику експертизи організа-
ційно-інноваційного середовища освітньої організа-
ції. Описано алгоритм проведення та інтерпретацію 
результатів експертизи: за методикою «Оцінювання 
характеристик колективу», у № 1 (8), 2013 р.; за ме-
тодикою «Оцінювання мотиваційного середовища»,  
у № 2 (9), 2013 р.; за методикою «Оцінювання функ-
ції керівництва», у № 3 (10), 2013 р. Також було по-
дано узагальнені результати експертизи організацій-
но-інноваційного середовища освітньої організації,  
у № 6 (13), 2013 р.;

 – 1.2. Корекційну модель створення сприятливо-
го організаційно-інноваційного середовища освітньої 
організації, що висвітлено у № 7 (14), 2013 р.;

 – Дослідження «інноваційності» персоналу 
освітніх організацій як показника сформованості 
готовності до інноваційної діяльності, що подано у  
№ 8–9 (15–16), 2013 р.;

 – 2. Моделі експертизи та корекції психоло-
гічної готовності персоналу освітніх організа-
цій до інноваційної діяльності, що опубліковано  
у № 10 (17), 2013 р.

 – Дослідження інтегральної характеристики 
«ставлення особистості до своєї професійної діяль-
ності», що висвітлено у № 11 (18); 12 (19), 2013 р.;

 – Дослідження інтегральної характеристики 
«ставлення особистості до себе як професіонала»,  
у № 1 (20), 2014 р.; самооцінки професійно-важливих 
якостей, у № 2 (20), 2014 р.; суб’єктивного «локусу 
контролю», у № 3 (22); 4 (23); 5 (24); 6 (25); 7 (26);  
8 (27), 2014 р.;

 – Дослідження інтегральної характеристики «мо-
тиваційних показників» сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності; спрямованості 
мотивації, що висвітлено у № 9–10 (28–29) 2014 р.; 
рівня прагнення до самоактуалізації, у № 11 (30);  
12 (31), 2014 р.; № 1 (32); 2 (33); 3 (34), 2015 р.;  
прагнення (ставлення) до самовдосконалення,  
у № 4 (35); 5 (36), 2015 р.; мотиваційного профілю,  
у № 6 (37); 7 (38); 8 (39) 2015 р.;

 – Дослідження інтегральної характеристики 
«індивідуально-психологічні особливості та емо-
ційно-вольова сфера особистості», що висвітлено у 
№ 9 (40), 2015 р.; 

 – Дослідження «порогу активності» – представ-
лення інформаційно-смислового, діагностично-інтер-
претаційного та прогностичного компонентів дослі-
дження «порогу активності», що подано у № 10 (41); 
11 (42) 2015 р.;

 – Дослідження «вольового самоконтролю», що 
опубліковано у 12 (43), 2015 р.;

 – Дослідження «індивідуально-психологіч-
них особливостей особистості»: представлення за-
гальної характеристики, історії створення та роз-
робки, адаптації та стандартизації, особливості 
використання різних форм опитувальників тесту 
Р. Кеттелла, що подано у № 1 (44); 2 (45), 2016 р.; 
представлення процедури проведення, опис тесту 
Р. Кеттелла (форма А), у № 3 (46) за 2016 р.; представ-
лення діагностичного компоненту дослідження «інди-
відуально-психологічних особливостей особистості»,  
у № 4 (47) за 2016 р.; аналіз та інтерпретація резуль-
татів первинних факторів тесту Р. Кеттелла (Фор- 
ма А), у № 5 (48) за 2016 р.; представлення загально-
го дизайну дослідження «індивідуально-психологіч-
них особливостей особистості» за тестом Р. Кеттелла 
(Форма А), у № 6 (49) за 2016 р.; розуміння того, що 
будь-які емпірично отримані оцінки рис особистості 
виступають системним ефектом взаємодії конститу-
ційних, індивідних та особистісних рис; акцентуван-
ня уваги на тому, що найбільш адекватним способом 
вивчення психологічних механізмів функціонування 
особистості в ході інноваційної діяльності є багато-
мірний системний підхід до аналізу даних; представ-
лення психологічних механізмів особистісної детер-
мінації «інноваційності», як критерію сформованості 
психологічної готовності до інноваційної діяльності 
та конкурентоздатності особистості, подано у журна-
лі № 7 (50) за 2016 р.

Метою цієї публікації є представлення особливос-
тей професійно-орієнтованої трансформації особис-
тості у процесі інноваційної діяльності для форму-
вання її конкурентоздатності (за тестом Р. Кеттелла). 
За результатами дослідження – це науково-методичне 
забезпечення формування психологічної готовності 
до інноваційної діяльності та конкурентоздатності 
особистості.

Для реалізації поставленої мети використовува-
лись такі методи наукового дослідження, як: аналіз 
літератури з проблеми, теоретичний аналіз пробле-
ми; проведення пілотажного дослідження; психоло-
го-педагогічний експеримент; психолого-педагогічні 
діагностичні методики; метод експертних оцінок; 
методи математичної статистики; метод активного 
соціально-психологічного навчання та коучингу. Ма-
тематичне оброблення даних здійснювалось за допо-
могою комп’ютерного пакету статистичних програм 
SPSS (версія 20).

Дослідження здійснювалося у межах  виконання 
науково-дослідних тем Інституту педагогіки НАПН 
України: «Технологія формування готовності педа-
гогів до інноваційної діяльності в загальноосвітніх 
навчальних закладах»; «Науково-методичне забезпе-
чення формування конкурентоздатності особистості в 
умовах допрофесійної підготовки» [3–8].

За результатами дослідження нами розроблена 
«Психолого-організаційна технологія формування 
готовності персоналу організацій до інноваційної 
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діяльності» (далі – «Технологія»). Її впровадження 
уможливило надання психологічної допомоги пси-
хологам, персоналу освітніх організацій, управлін-
цям усіх рівнів, спрямовану на розв’язання певних 
психологічних та організаційних проблем в умовах 
здійснення інноваційної діяльності. За основу взято 
технологічний підхід, головне призначення якого по-
лягає у розробленні (проектуванні) та впровадженні 
спеціальних гуманітарних (людинознавчих) техноло-
гій, різновидом якого є психолого-організаційна тех-
нологія, спрямована на розв’язання конкретних про-
блем в організації.

«Технологія» містить дві взаємопов’язані та вза-
ємодоповнюючі частини [3; 6–8]:

І. Модель експертизи й корекції організаційно-
інноваційного середовища освітніх організацій (зо-
внішні умови);

ІІ. Модель експертизи й корекції психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до іннова-
ційної діяльності (внутрішні умови).

Результати їх впровадження представлено у ав-
торських публікаціях [3–8]. Кожна з моделей «Тех-
нології» відповідає дослідженню внутрішніх та зо-
внішніх умов упровадження інновацій та містить такі 
основні компоненти, як: інформаційно-смисловий, 
діагностично-інтерпретаційний, прогностичний, ко-
рекційно-розвивальний.

У цій публікації продовжуємо розгляд однієї зі 
складових авторської «Технології» – «2.1. Моделі екс-
пертизи психологічної готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності» [6; 7]. Для 
проведення цього етапу дослідження використано 
валідний і надійний психолого-діагностичний інстру-
ментарій, що надав можливість дослідити такі оцін-
ні показники та параметри, описані у цьому видан- 
ні [4–13]: інтегральний показник «інноваційність» – 
дав змогу визначити та оцінити: 1) стан рівня інно-
ваційності (позитивний, нульовий, негативний); тен-
денцію персоналу освітніх організацій до здійснення 
інновацій (теоретико-інтелектуальний, емоційно-
практичний); 2) інтегральна характеристика «задо-
воленості професійною діяльністю», складовими якої 
є: задоволеність професією; ставлення до діяльності 
на сьогодні та у перспективі; задоволеність життєвих 
потреб у процесі професійної діяльності; 3) інтег-
ральна характеристика «самоусвідомлення себе як 
професіонала (фахівця)», складовими якої є: самоо-
цінка професійно важливих якостей; локус контролю 
(два варіанта) – суб’єктивний локус контролю; рівень 
суб’єктивний локус контролю, що буде розглянуто 
детально у цій публікації; 4) інтегральна характе-
ристика мотиваційних показників, складовими якої 
є: спрямованість мотивації; самоактуалізація особис-
тості; мотиваційний профіль – мотиваційна тенденція 
особистості (споживча та особистісно-розвивальна 
або виробнича спрямованість мотивації); ставлення 
до самовдосконалення; 5) індивідуально-психоло-
гічні особливості та емоційно-вольовий контроль, 
складовими якої є: вольовий самоконтроль, поріг  

активності, а також «індивідуально-психологічні осо-
бливості особистості».

Особливості професійно-орієнтованої 
трансформації особистості у процесі інноваційної 

діяльності (за тестом Р. Кеттелла)
Дослідження «індивідуально-психологічних осо-

бливостей особистості здійснено нами за допомогою 
методики – «багатофакторного особистісного опиту-
вальника Р. Кеттелла – 16PF (16ЛФ)» [1–3]. Розгля-
немо результати дослідження – науково-методичне 
забезпечення формування психологічної готовності 
до інноваційної діяльності та конкурентоздатності 
особистості. Виявлено особливості професійно-орі-
єнтованої трансформації особистості у процесі інно-
ваційної діяльності (за тестом Р. Кеттелла – 16PF або 
16ЛФ. Форма А) [1–3; 4–11; 12–13]. За результатами 
емпіричного дослідження здійснено математично-
статистичну даних, зокрема, факторний та кореляцій-
ний аналіз [13]. 

Початковий масив даних містив оцінювання за 
16-ма факторами, що оброблено відповідно до моделі 
головних компонент процедурами факторного аналізу 
з подальшим обертанням факторів за процедурою ВА-
РІМАКС. За результатами обробки отримано п’ять 
факторів (табл. 1), що містять факторні навантажен-
ня більші за 0,2 у порядку зменшення для полегшення 
інтерпретації та по кожному із суб’єктів респондентів 
обчислено оцінки цих факторів за стандартизованою 
шкалою (нульова середня та одинична дисперсія). Се-
ред них 4 стандартні (нейротизм, екстраверсія, корти-
кальний контроль, конформізм) та один специфічний 
для популяції персоналу освітніх організацій [13].

Педагогічна діяльність суттєво впливає на конфі-
гурацію рис особистості персоналу освітніх організа-
цій, що зрозуміло з таблиці 1. 

Полюс загального фактору (№ 1) «Нонконфор-
мізм» стандартного фактору «Конформізм», утворено 
типовим поєднанням Q1+ Самодостатність (само-
стійність, віддає перевагу власним рішенням) і Q2+ 
Радикалізм (гнучкість, експериментуючий, вільно 
мислячий), який також має значне навантаження по-
казника Q3+ Контроль бажань (високий самоконтроль 
поведінки, вміє підкорюватись правилам). Поєднання 
Q1+, Q2+, Q3+ відображує типовий стан та позицію 
персоналу освітніх організацій відносно учнів, а саме: 
демонстрація повного самоконтролю, самодостатнос-
ті, гнучкості поведінки тощо компоненти ідеальної 
педагогічної позиції, що на рівні наслідування пере-
даються учням унаслідок тривалого (багаторічного) 
спостереження за ними у процесі навчання в освітній 
організації декількома десятками учителів.

Фактор (№ 2)  «Кортикальний контроль» (очі-
кується A–, I–, M–) представлено полюсом «чутли-
вість (ірраціональність), відносно видозміненим, 
порівняно зі стандартним складом, під впливом про-
фесійної діяльності. Виконання персоналом освітніх 
організацій функції еталонної особистості призвело 
до виникнення високого навантаження з боку факто-
ру G+. Сила «над-Я» (добросовісний, моралістичний, 
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акуратний) разом з приблизно рівними показниками: 
B+ Високий інтелект (логічне мислення, кмітливий), 
N+ Проникливість (досвідчений, тактовний, свідомо 
лояльний), I+ М’якість (чутливість, художнє мислен-
ня, нетерплячий, вимогливий). Як наслідок перева-
жання жінок у групі суб’єктів дослідження, можна 
припустити функціонування особистості персоналу 
освітніх організацій під час діяльності з учнями в осо-
бливий спосіб – переважно інтуїтивно спрямованого 
інтелекту – серії педагогічних дій у формі розуміння 
через почуття.

Фактор (№ 3) «Нейротизм» представлено части-
ною стандартної конфігурації (О+, Q4+, L+) з приєд-
нанням А+ Афектотімія (відкритий, легкий, схильний 
до спілкування, сердечність, доброта) та невеликою 
від’ємною проекцією показника В (–0,305). Отже, 
напруженість втомленість і, частково раціональний 
спосіб функціонування, супроводжується у цих осіб 
з підвищеною чутливістю до зауважень, невпевненіс-
тю й активним обговоренням педагогічних проблем. 
Необхідно зауважити, щo невротизованість є страте-
гічно небажаним для навчально-виховного процесу 

станом функціонування суб’єктів, тому краще щоб 
він відбувався за межами навчальних взаємодій.

Фактор (№ 4) «Екстраверсія»  утворено стан-
дартними складовими Н+ Сміливий (дерзкий, емо-
ційний, артистичний), Е+ Домінантний (самовпевне-
ний, схильний до лідирування, непоступливий), F+ 
Безпечний (життєрадісний, веселий), А+ Афектотімія 
(відкритий, легкий, схильний до спілкування, сердеч-
ний, добрий) з максимальним навантаженням +0,773 
в Н+. Це свідчить про актуальність та переважаючу 
значущість у забезпеченні ефективності навчально-
виховного процесу емоційності, артистичності, смі-
ливості, як невербальних компонентів забезпечен-
ня впливовості та підсилювачів виховного впливу. 
Персонал освітніх організацій функціонує на полюсі 
«екстраверсії», що відповідає вимогам до особистості 
з боку ситуації групової діяльності.

У таблиці 1 відображено появу нетипового век-
тору (№ 5) для 16ЛФ, що також можна пов’язати з 
інноваційною педагогічною діяльністю. За перева-
жаючими факторними навантаженнями йому мож-
на дати робочу назву «Оптимістично-позитивна  

Таблиця 1
Результати факторного аналізу та переробка факторів масиву даних 16ЛФ

(видалено значення менші за 0,2; проекції наведено у порядку зменшення)
СУМАРНА ВАГА ФАКТОРА 2,0 2.0 1,8 1,6 1,5

% пояснюваної дисперсії 12,6 12,4 11,5 10,1 9,3
% накопленої дисперсії 12,6 25 36,5 46,6 55,9
№ загального фактору 1 2 3 4 5

Q3+ Контроль бажань (високий самоконтроль  
  поведінки, вміє підкорюватись правилам) +0,750 +0,210

Q2+ Самодостатність (самостійність, віддає перевагу 
  власним рішенням) +0,719

Q1+ Радикалізм (гнучкість, експериментуючий, 
  вільно мислячий) +0,700 +0,256

G+ Сила «над-Я» (добросовісний, моралістичний, 
  акуратний) +0,754 +0,305

B+ Високий інтелект (логічне мислення, кмітливий) +0,642 -0,305
N+ Проникливість (досвідчений, тактовний, свідомо 

лояльний) +0,627 +0,275

I+ М’якість (чутливість, художнє мислення, 
  нетерплячий, вимогливий) +0,332 +0,610

O+ Інтропунітивність (звинувачує себе, невпевнений, 
чутливий до зауважень) –0,225 +0,777

Q4+ Фрустрованість (захоплений планами, напружений,  
  втомлений) +0,575 +0,435

А+ Афектотімія (відкритий, легкий, схильний до 
спілкування, сердечність, доброта) +0,564 –0,384 +0,374

L+ Підозрілість (недовірливий, ревнощі) +0,251 +0,514
M+ Мрійливість (розвиті уява, фантазія, абстрактне 

мислення) +0,700

C+ Сила «Я» (емоційна стійкість, зрілий, спокійний, 
реалістичний ) +0,256 +0,634 +0,216

F+ Безпечний (життєрадісний, веселий) –0,338 +0,516 +0,433
H+ Сміливий (дерзкий, емоційний, артистичний) +0,773
E+ Домінантний (самовпевнений, схильний до 
   лідирування, непоступливий) +0,226 +0,221 +0,462
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мрійливість». Показник І+ Мрійливість очікувався 
на полюсі «ірраціональність» фактора другого рівня 
«Кортикальний контроль». У конкретному випадку 
значна позитивна проекція Q4+ (+0,435) Фрустрова-
ність (захоплений планами, напружений, втомлений) 
та від’ємна А (–0,384) є свідченням психофункці-
ональної втоми та зменшення об’єму спілкування 
персоналу освітніх організацій як можливий виток 
тенденції до входження в стан позитивних, оптиміс-
тичних мрій. Цей стан самозаглиблення подібний до 
наслідків ефекту маятника: переходу від інтенсивного 
зовнішнього спілкування до внутрішнього його про-
довження. Можливим альтернативним поясненням 
цього фактору є педагогічна доцільність такої демон-
страції учням оптимістичного та спрямованого на ідеї 
та знання стану, що через наслідування надає учням 
емоційно-позитивно насичені ідеї, які захоплюють їх 
увагу й керують ними з середини і поза межами на-
вчання в освітній організації та після завершення.

Таким чином, методика Р. Кеттелла 16ЛФ сприяла 
виявленню професійної специфіки особистості пер-
соналу освітніх організацій, що здійснюють трансля-
цію соціального еталона в сфері самоконтролю, ети-
ки, знань, мислення, модифіковану впливом фактору 
тендеру (більшість з них – жінки), чим зумовлює ви-
користання невербальних засобів підсилення впливу 
інформації та виховних дій [13].

Отже, стиль педагогічної діяльності персоналу 
освітніх організацій на рівні аналізу структури рис 
особистості – це граничний самоконтроль, висока 
особиста етика, здійснення розвитку учнів через іні-
ціювання у них емоцій і почуттів, натхнення та спря-
мування їх на формальний зміст навчання, сміливе, 
артистичне й емоційне виконання дій та здійснення 
міжособистісних взаємодій із загальною підвищеною 
власною чутливістю до оцінювання. Емоційне під-
несення у взаємодіях учителя з учнями є ключовим 

психологічним механізмом звернення до підсвідомих 
частин особистості учнів, що забезпечує покращене 
запам’ятовування інформації як значущої, а також по-
довжене у часі існування навчальних знань, вмінь та 
морально-етичних норм у дорослих людей.

У таблиці 2 наведено середні значення (за 100-баль-
ною шкалою) та стандартне відхилення за кожним із 
факторів першого рівня тесту 16ЛФ у масиві даних 
персоналу освітніх організацій. Це надало допоміжну 
інформацію для розуміння особливостей професійно-
орієнтованої трансформації їх особистості.

Чітко виражене домінування у сучасній освітній 
організацій (зокрема, у ЗНЗ) інтелектуально орієн-
тованого інформування вербальними засобами надає 
перше місце фактору В+ Високий інтелект (логічне 
мислення, кмітливий). Необхідно зауважити, що ас-
пект виховання (друге місце) відповідає фактору G+ 
Сила «над-Я» (добросовісний, моралістичний, аку-
ратний). Разом з показниками N+ Проникливість (до-
свідчений, тактовний, свідомо лояльний), I+ М’якість 
(чутливість, художнє мислення, нетерплячий, вимо-
гливий), L+ Підозрілість (недовірливий, не дає себе 
провести, ревнощі) вони поєднані у факторі другого 
рівня «Кортикальний контроль». Гендерно зумовлена 
особливість цього фактору полягає в тому, що педа-
гогічна діяльність персоналу освітніх організацій 
(жінок) здійснюється переважно на полюсі «ірраціо-
нальність». Інакше кажучи, вони надають перевагу 
емоційнo-почуттєвому забарвленню інформації та 
діям зі значним оцінювальним складником (G).

На нашу думку, це сприяє переважанню в освітніх 
організаціях учителів-жінок (порівняно з кількістю чо-
ловіків). Структура особистості жінок краще пристосо-
вана до педагогічного процесу, причому потребує значно 
меншої кількості адаптивних структурних змін у рисах 
особистості та їх співвідношенні з чоловіками. Серед 
ключових переваг – емоційно-почуттєва інтенсифікація  

Таблиця 2
Варіаційні показники факторів першого рівня (16ЛФ)

Показники дослідження Хср. σ
B+ Високий інтелект (логічне мислення, кмітливий) 49,5 17,3
G+ Сила «над-Я» (добросовісний, моралістичний, акуратний ) 42,9 18,8
Q3+ Контроль бажань (високий самоконтроль поведінки, вміє підкорюватись правилам) 42,4 17,3
А+ Афектотімія (відкритий, легкий, схильний до спілкування, сердечність, доброта) 42,1 16,8
N+ Проникливість (досвідчений, тактовний, свідомо лояльний) 41,3 19,0
I+ М’якість (чутливість, художнє мислення, нетерплячий, вимогливий) 40,4 18,8
M+ Мрійливість (розвиті уява, фантазія, абстрактне мислення) 35,7 12,6
Q2+ Самодостатність (самостійність, віддає перевагу власним рішенням) 35,7 16,7
L+ Підозрілість (недовірливий, не дає себе провести, ревнощі) 35,1 15,1
Q1+ Радикалізм (гнучкість, експериментатор, вільно мислячий ) 34,3 13,8
H+ Сміливий (дерзкий, емоційний, артистичний) 34,2 17,7
C+ Сила «Я» (емоційна стійкість, зрілий, спокійний, реалістичний ) 30,4 13,7
O+ Інтропунітивність (звинувачує себе, невпевнений, чутливий до зауважень) 28,9 14,3
F+ Безпечний (життєрадісний, веселий) 26,4 14,0
Q4+ Фрустрованість (захоплений планами, напружений, втомлений) 24,9 13,3
E+ Домінантний (самовпевнений, схильний до лідирування, непоступливий) 24,8 12,2
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інформаційних процесів, природна готовність до взає-
модій з групами (екстраверсія), схильність бути носія-
ми оцінювальних еталонів (критична вимогливість),  
а також здійснювати оцінювальні дії. Оберненим ефек-
том переважання вчителів-жінок є фемінізація осіб 
чоловічої статі, що, за наслідками багаторічного спо-
стереження поведінки вчителів-жінок, частково під-
свідомо, «копіюють» їх особистісні структури в аспек-
тах оцінювання, критики, морально-етичних еталонів 
тощо. Однак у чоловіків ці стандарти мають переважно 
вербально-логічний характер засвоєння і не виступають 
фактором термінової зміни поведінки за стимулом (як 
у жінок). Це зумовлено домінуванням у чоловіків лівої 
півкулі, що призводить до автоматичного усунення емо-
ційної компоненти за сприйняття інформації [13].

У наступному номері цього видання детально роз-
глянемо: 1) структурно-змістовий аналіз латентних 
факторів 16ЛФ особистісної детермінації «іннова-
ційності» як показників конкурентоздатності особис-
тості (за тестом Р. Кеттелла та експрес-діагностикою 
«інноваційності» В. Чудакової); 2) психологічні від-
мінності персоналу освітніх організацій з позитив-
ною та негативною інноваційністю як показника їх 
конкурентоздатності.

Продовження публікацій у наступному номері.
Ми будемо Вам вдячні за зворотний зв’язок за 

адресою: nika777vera@mail.ru
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Здавна вихователя вважають скульптором, твор-
цем дитячих душ. Він постійно перебуває у пошу-
ку нових методик, запитує себе – що буде краще та 
принесе дітям більше користі? Як досягти того, щоб 
кожна дитина у дошкільному віці пізнавала світ, сама 
того прагнучи? Відшукати відповіді на ці питання ви-
хователям ДНЗ допоможуть впровадження у практи-
ку виховної діяльності принципи дизайн-освіти. 

Педагогічний процес, побудовано на принципах 
дизайн-освіти, надає змогу вихователям створити 
умови, за яких діти отримують нові знання та розви-
вають емоційно-почуттєву сферу на основі художньої 
діяльності.

Вивчення кожної теми у таких видах дитячої  
діяльності, як музично-ігрова драматизація і художня 
праця, сприяє формуванню цілісних сенсорних обра-
зів навколишнього світу, зазначає Володимир Тимен-
ко. Взявши цю думку за мету, нами було створено 
умови, за яких діти отримують нові знання та розви-
вають емоційно-почуттєву сферу на основі художньої 
діяльності. Це сприяє формуванню цілісних сенсор-
них образів навколишнього світу. 

Навчальне заняття
для дітей середнього дошкільного віку з розвитку 

обдарованості засобами дизайн-освіти
Програмний зміст 
 – продовжувати знайомити дітей: з природою 

України, явищами природи навесні та народною твор-
чістю (лялька-мотанка); використовувати фольклор;

 – закріпити знання про птахів нашого регіону, 
що є символами українського народу;

 – забезпечувати становлення естетичних, інте-
лектуальних та моральних якостей емоційно-почут-
тєвої сфери; 

 – надати можливості для художньо-імпровізо-
ваної поведінки;

 – пробуджувати інтерес дітей до режисерської 
гри, що формує навички спільних дій: уміння узго-
джувати задум, добирати іграшки та атрибути, розпо-
діляти ролі, погоджувати дії; 

 – активізувати мову, уяву, мислення;
 – розвивати самостійність, конструктивні здіб-

ності (планування діяльності), артистичні здібності, 
дрібну моторику, пам’ять, уміння висловлювати думку.

Обладнання: зображення птахів, мультфільм 
«Сорока-ворона», набір для творчості, маски ворон й 
атрибути для драматизації забавлянки. 

Підготовча діяльність: спостереження за пта-
хами на прогулянці; робота з картками, де зображені 
птахи, дидактичні ігри; малювання птахів; вивчення 
віршів, загадок про птахів. Виправлення у діалогіч-
ному мовленні. 

Хід заняття
Вихователь:  О, скільки є живих істот! 
   І уявити важко, 
   Але співають з-поміж них 
   Лише людина й пташка! 
Мені прийшло запрошення в гості до пташиного 

десанту. Підемо? 
Птахи – щирі друзі людини. Вони допомагають 

боротися з різними шкідниками. Вони – санітари лісу. 
Серед птахів багато чудових співаків і просто гарних 
птахів. Це голоси наших полів, лісів, боліт, гір та пус-
тель. Пісні птахів звучать на землі цілий рік удень та 
вночі. А чи знаєте ви, що спів – це сигнал турбот, на-
ближення небезпеки, біди, болю, страху! Птахи по-
стійно перекликаються, щоб не загубити один одного 
та власних пташенят.
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