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3. НАУКОВІ СеМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

Представлены особенности осуществления формирующего эксперимента и этапы внедрения «коррекционной модели созда-
ния благоприятной организационно-инновационной среды организации», составляющей авторской системы формирования пси-
хологической готовности персонала к инновационной деятельности (В. Чудаковой) как компонента конкурентоспособности 
личности.
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The publication presents the features of the implementation of the forming experiment and the stages of implementation of «Corrective 
model for creating a favourable of organizational innovative environment of the organization», which constitutes the author's system the 
psychological readiness of staff to innovative activity (V. Chudakova), as a component of the competitiveness of the individual.
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У цьому номері пропонуємо публікацію, де розглянуто особливості 
здійснення формувального експерименту впровадження авторської системи 
формування психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності 
(В. Чудакової) як компонента конкурентоздатності особистості.

забезпечення їх впровадження [1–14]. Пропонуємо 
здійснити короткий екскурс сторінками публікацій.

I частина. Представлення особливостей здійс-
нення формувального експерименту впровадження 
авторської системи формування психологічної готов-
ності персоналу до інноваційної діяльності (В. Чуда-
кової) як компонента конкурентоздатності особистос-
ті, описаних у журналі № 4 (59) за 2017 рік.

Продовжуємо висвітлення досвіду впровадження 
у практику діяльності освітніх організацій різних ти-
пів моделей «психолого-організаційної технології фор-
мування готовності персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності» У попередніх випусках жур-
налу «Освіта та розвиток обдарованої особистості»  
у рубриці «Науковий-семінар практикум» нами здійс-
нено опис комплексної системи науково-методичного  
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Метою цієї публікації є представлення особли-
востей здійснення формувального експерименту та 
етапів впровадження «Корекційної моделі створення 
сприятливого організаційно-інноваційного середо-
вища організації», складової авторської системи 
формування психологічної готовності персоналу до 
інноваційної діяльності (В. Чудакової) як компонента 
конкурентоздатності особистості.

У процесі проведення формувального експери-
менту за темою дослідження «Формування психоло-
гічної готовності персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності» здійснено: проектування, 
розробку, апробацію та перевірку ефективності екс-
периментальних програм, що впроваджено в практи-
ку роботи освітніх організацій різних типів і регіонів 
України (ЗНЗ № 52 м. Одеса; Приватна школа «Гар-
монія» м. Одеса; школа-інтернат № 2. м. Одеса; гім-
назія № 6 м. Херсон; ЗНЗ № 53 м. Херсон; ЗНЗ № 54  
м. Херсон тощо). Під час цієї діяльності було реалізо-
вано систему таких завдань: 

 – розроблено зміст психологічної підготовки пер-
соналу освітніх організацій щодо психологічної го-
товності до інноваційної діяльності; 

 – визначено організаційні форми і методи нав-
чання, що уможливило забезпечення формування ба-
зових інноваційних вмінь; 

 – здійснено моніторинг, а також відстежено ди-
наміку зростання психологічної готовності персоналу 
освітніх організацій до інноваційної діяльності. 

До того ж, розроблено та апробовано систему ор-
ганізації й технології спеціального психологічного 
навчання, що спрямована на підвищення рівня інно-
ваційності персоналу освітніх організацій та їх кон-
курентоздатність.

З метою забезпечення ефективності формуваль-
ного етапу дослідження зовнішніх і внутрішніх умов 
формування психологічної готовності персоналу 
освітніх організацій до інноваційної діяльності нами 
було розроблено моделі, які містять корекційний ком-
понент авторської «Психолого-організаційної техно-
логії формування готовності персоналу освітніх ор-
ганізацій до інноваційної діяльності» («Технологія»)  
[1; 2; 11−14]. Її складовими є:

«1.2. Корекційна модель створення сприятливо-
го організаційно-інноваційного середовища освітніх 
організацій (зовнішні умови)» («1.2. Корекційна мо-
дель») [10]; 

«2.2. Модель багаторівневого рефлексивно-інно-
ваційний тренінгу «Психологічні засоби самовдоско-
налення і розвитку творчого потенціалу особистості» 
(«2.2. Корекційна модель» або РІТ) [1; 2]. 

У процесі їх упровадження нами було використа-
но сучасні інтерактивні корекційно-розвивальні мето-
ди, що широко використовують у науковій та освітній 
практиці. 

Розглянемо особливості здійснення експеримен-
тальної перевірки та умови впровадження першої 
складової «Технології», тобто «1.2. Корекційної моде-
лі» у процесі формувального експерименту.

Експериментальна перевірка та етапи 
впровадження «1.2. Корекційної моделі створення 

сприятливого організаційно-інноваційного 
середовища»

За результатами констатувального етапу дослі-
дження експертизи організаційно-інноваційного се-
редовища освітньої організації, описаного нами в ряді 
авторських публікацій [3−9], було з’ясовано за раху-
нок чого створюється несприятливе організаційно- 
інноваційне середовище, та які з умов необхідно змі-
нити передусім. Завдяки узагальненню результатів 
впровадження «1.1. Моделі експертизи організацій-
но-інноваційного середовища освітніх організацій» 
нами реалізовано завдання констатувального етапу 
дослідження. Здійснення експертизи зовнішніх умов 
організаційно-інноваційного середовища освітніх ор-
ганізацій, надало можливість [1; 2; 3−9]:

 – визначити переваги і недоліки (сильні та слаб-
кі сторони) організаційно-інноваційного середовища, 
що зумовлюють ефективність діяльності колективу 
або призупиняють, блокують її;

 – оцінити стан мотиваційного середовища освіт-
нього закладу; 

 – з’ясувати за рахунок чого формується не-
сприятливе середовище, які з мотиваційних умов  
необхідно змінити передусім;

 – визначити, які умови створено для мотива-
ції педагогічного колективу до професійного само-
вдосконалення, саморозвитку, конкурентоздатності у 
швидкозмінних умовах;

 – визначити, чи якісно реалізують функцію ке-
рівництва, як її виконання потребує вдосконалення;

 – визначити суперечності в експертному оціню-
ванні стану справ у колективі представниками адміні-
страції і вчителями; 

 – визначити загальний рівень розвитку педагогіч-
ного колективу (РРК) та наскільки він відрізняєть-ся від 
ідеалу, де резерв у досягненні найкращих результатів; 

 – виявити компоненти РРК – соціально-психо-
логічні характеристики колективу, що забезпечують 
ефективність його діяльності та формування готов-
ності до інноваційної діяльності, а саме: (А) − цін-
нісно-орієнтаційна зрілість колективу (а1 − орієн- 
тованість на досягнення у поточній діяльності, 
а2 − орієнтованість на розвиток діяльності, а3 − орієн- 
тованість на саморозвиток); (Б) − організованість ко-
лективу (б1 − відповідальність, б2 − спрацьованість, 
б3 − включення в управління); (В) − згуртованість 
(об’єднаність) колективу (в1 − єдність орієнтацій, 
в2 − сумісність, в2 − потенційна стабільність).

Для вирішення виявлених на діагностичному ета-
пі проблем існує декілька способів.

1. Одним із варіантів є такий: керівник освітньої 
організації, отримавши результати нашого дослі-
дження, визначає напрями діяльності щодо ліквідації 
виявлених недоліків, призначає відповідальних і тер-
міни реалізації розроблених ним і його помічниками 
планів дій. Однак це точка зору лише декількох, осіб 
зацікавлених у змінах ситуації в організації. 
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2. Нами запропоновано варіант розв’язання про-
блем щодо формування сприятливого організаційно- 
інноваційного середовища освітньої організації за виз-
наченим нами алгоритмом, що передбачає залучення до 
цієї діяльності всього колективу для прийняття колек-
тивного рішення [1; 2; 5]. З цією метою нами була роз-
роблена «1.2. Корекційна модель створення сприятли-
вого організаційно-інноваційного середовища» (рис. 1). 
Для її успішної реалізації та впровадження у практичну 
діяльність освітніх організацій було здійснено підбір 
та розроблено інтерактивні креативні корекційно- 
розвивальні методи для творчого розв’язання проблем, 
виявлених на діагностичному етапі експертизи органі-
заційно-інноваційного середовища. 

Це надало можливість:
 – з’ясувати та виробити конструктивні заходи 

розв’язання виявлених проблем в організаційно-інно-
ваційному середовищі організації;

 – визначити першочергові завдання щодо ство-
рення сприятливого організаційно-інноваційного се-
редовища.

Нами також розроблено спецкурс «Використання 
інтерактивних креативних методів виявлення та вирі-
шення проблем організації». Для його науково-мето-
дичного забезпечення проведення нами підготовлено 
навчально-методичний посібник [1; 2; 5]. 

Здійснено їх апробацію та впроваджено в освіт-
ній процес ЗНЗ, ВНЗ, курсів підвищення кваліфікації 
керівників, зокрема Управління справами Верховної 
Ради України; Міністерств сім’ї, молоді та спорту, 
промислової політики, економіки, фінансів, водних 
ресурсів України; МДЦ «АРТЕК», а також центрів 
підготовки кадрів компаній і корпорацій (ТНК-bp: ЛІ-
НОС, ЛІНІК; ЛУКОЙЛ: ЛУКОМ-А-Україна, ЛУКОР 
та КАРПАТНАФТОХІМ; Нікопольський завод феро-
сплавів; Укртелеком) [1; 2; 5].
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Учасники проведення 
корекційної роботи Спеціальна підготовка модераторів  

мікрогруп і атрибутів для проведення 
«мозкового штурму» 

Проведення 
МОЗКОВОГО 

ШТУРМУ  

 6 
Презентація проектів ідей і підготовка загального протоколу 

результатів “мозкового штурму 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «ЛІКВІДАЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПРОБЛЕМ  
ЩОДО СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА» 

Педагогічна рада Збори колективу Наради  

Виявлення першочергових завдань і вироблення моделі вирішення 
проблеми 

8 

Оцінка запропонованих альтернатив 7 

Методи: номінальних груп – «мозковий штурм»; модерації; Дельфі; проектів 

Рис. 1. Корекційна модель створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища 
освітньої організації
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з метою: з’ясування наявного стану організацій-
но-інноваційного середовища; виявлення та визна-
чення відмінностей стану організаційно-іннова-
ційного середовища «до» та «після» впровадження  
корекційної моделі.

У наступній публікації продовжимо опис здійснен-
ня формувального етапу дослідження – впровадження 
у практику «1.2. Корекційної моделі створення сприят- 
ливого організаційно-інноваційного середовища освіт-
ньої організації» [1; 2; 5], однієї зі складових «Техноло-
гії» [1; 2; 11−14]. Надалі буде представлено: методичну 
базу реалізації «1.2. Корекційної моделі» для здійснен-
ня корекції організаційно-інноваційного середови-
ща. З метою створення сприятливого організаційно- 
інноваційного середовища освітньої організації було 
використано такі інтеративні креативні корекційно-
розвивальні, адаптовані нами методи: «мозкового 
штурму»; модерації; Дельфі; проектів. Розкриємо зміст 
та алгоритм впровадження деяких із них. Подано опис 
етапів проведення корекційної діяльності, а також 
приклади оформлення експериментальної документа-
ції, протоколів узагальнених результатів дослідження 
та результати їх обговорення [1; 2; 5].

Отже, отримані результати дослідження експер-
тизи та корекції організаційно-інноваційного се-
редовища освітньої організації (за представленими 
діагностичними та інтерактивними корекційно-роз-
вивальними методами) сприятимуть: 

а) виробленню та визначенню конструктивних за-
ходів щодо ліквідації недоліків виявлених на діагнос-
тичному етапі експертизи; 

б) проведенню експертизи альтернативних пропо-
зицій (ідей) конструктивних заході за результатами 
інтерактивних креативних методів; 

в) визначенню першочергових завдань і напрямів 
діяльності колективу освітньої організації з метою 
ліквідації недоліків, виявлених на діагностичному 
етапі дослідження, та створення сприятливого орга-
нізаційно-інноваційного середовища, формування со-
ціально-психологічних умов для самовдосконалення, 
саморозвитку, самоактуалізації як основи формуван-
ня психологічної готовності персоналу освітніх орга-
нізацій до інноваційної діяльності.

Продовження публікацій у наступному номері.
Ми будемо Вам вдячні за зворотний зв’язок за 
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19.00.10 / Віра Петрівна Чудакова ; Ін-т психол. імені 
Г. С Костюка НАПН України, 2016. – 474 с.

2. Чудакова В. П. Формування психологічної го-
товності персоналу освітніх організацій до інновацій-
ної діяльності [текст] : автореф. дис. … канд. психол. 
наук: 19.00.10 / В. П. Чудакова. – Київ : Педагогічна 
думка, 2016. – 24 с.

Особливості організації та проведення корекції 
організаційно-інноваційного середовища

Експериментальна перевірка та впровадження 
«1.2. Корекційної моделі» [1; 2; 5]. здійснювалася за 
визначеним нами покроковим алгоритмом, що відпо-
відає певним етапам корекційної діяльності. Опише-
мо кожний з них.

Перший крок передбачає спеціальну підготовку 
координаторів (модераторів) мікрогруп для ефектив-
ного проведення мозкового штурму.

Другий крок містить організацію та проведення 
«мозкового штурму», який здійснюють з метою: ви-
значення конструктивних заходів для ліквідації не-
доліків (проблем) виявлених на попередньому етапі 
експертизи; вироблення моделі розв’язання проблем 
щодо покращення стану організаційно-інноваційно-
го середовища. Етапи реалізації «мозкового штурму» 
здійснюють за таким алгоритмом: 

1-й етап – мовчазне генерування ідей; 
2-й етап – неупорядковане перерахування ідей; 
3-й етап – з’ясування сутності ідей;
4-й етап – голосування та ранжування. 
Третій крок передбачає вироблення моделі з ме-

тою розв’язання проблем організації, а саме: 
5-й етап – упорядкування проекту конструктивних 

заходів щодо ліквідації виявлених недоліків (проблем) 
в організаційно-інноваційному середовищі для впро-
вадження запропонованих ідей у життя організації; 

6-й етап – презентація проектів альтернативних 
конструктивних пропозицій, запропонованих у ході 
«мозкового штурму». 

Четвертий крок полягає в організації та здійснен-
ні діяльності «експертної групи» за методом Дельфі 
(варіант адаптований В. Чудаковою) з метою:

а) коригування запропонованих ідей конструктив-
них заходів, вироблених під час «мозкового штурму» 
для ліквідації виявлених проблем в організації; 

б) оцінювання альтернативних пропозицій ідей за 
результатами «мозкового штурму»;

в) визначання першочергових завдань щодо лікві-
дації виявлених недоліків (проблем) на діагностично-
му етапі дослідження; 

г) прийняття управлінського рішення для ство-
рення сприятливого організаційно-інноваційного се-
редовища освітньої організації. 

Метод Дельфі нами було адаптовано та реалізова-
но за таким алгоритмом: 

7-й етап – оцінювання запропонованих альтернатив;
8-й етап – визначення першочергових завдань 

для ліквідації виявлених проблем. 
П’ятий крок передбачає організацію та діяль-

ність творчих проектних груп, що здійснюється з 
метою: розроблення мініпроектів для впровадження 
у практику освітнього закладу визначених першочер-
гових завдань щодо ліквідації виявлених недоліків і 
розроблених проектів для створення сприятливого 
організаційно-інноваційного середовища. 

Шостий крок полягає в здійсненні другого зрізу 
експертизи після впровадження корекційних заходів  
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