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МЕТОДиЧНА БАЗА ТА ОСОБЛиВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
«КОРЕКцІйНОЇ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ СПРиЯТЛиВОГО 

ОРГАНІЗАцІйНО-ІННОВАцІйНОГО СЕРЕДОВиЩА 
ОРГАНІЗАцІЇ» (В. ЧУДАКОВОЇ) – КОМПОНЕНТА 

СФОРМОВАНОСТІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОСОБиСТОСТІ 
3 частина, початок у № 4 (59) за 2017 р., продовження у наступному номері.

3. НАУКОВІ СЕМІНАРи-ПРАКТиКУМи

В публикации представлены методическая база и особенности внедрения «Коррекционной модели создания благоприятного 
организационно-инновационной среды организации», составляющей авторской системы формирования психологической готов-
ности персонала к инновационной деятельности (В. Чудаковой) как компонента конкурентоспособности личности.
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novative activity (V. Chudakova), as a component of the competitiveness of the individual.
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У цьому номері пропонуємо публікацію, де представлено методичну базу 
та особливості впровадження «Корекційної моделі створення сприятливого 
організаційно-інноваційного середовища організації», складової авторської 
системи формування психологічної готовності персоналу до інноваційної  
діяльності (В. Чудакової) як компонента конкурентоздатності особистості

пропонуємо здійснити короткий екскурс сторінками 
публікацій, в яких подано:

– Представлення психологічних відмінностей 
персоналу освітніх організацій з позитивною та не-
гативною інноваційністю – показника конкурентоз-
датності, представлених у журналі № 1 (56) за 2017 р.

– Опис загального дизайну комплексного емпі-
ричного дослідження «психологічної готовності пер-
соналу організацій до інноваційної діяльності»,як 

Продовжуємо висвітлення досвіду впроваджен-
ня в 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 осо-
бистості» у рубриці «науковий-семінар практикум» 
нами здійснено опис комплексної системи науково-
методичного забезпечення їх впровадження [1–11], 
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показника сформованості конкурентоздатності осо-
бистості, представленого у журналі № 2 (57) за 2017 р.

– Представлення особливостей реалізації, методів 
і компонентів експериментальної перевірки «моде-
лі експертизи внутрішньої психологічної готовності 
персоналу до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) 
як засобу формування конкурентоздатності особис-
тості, описаних у журналі № 3 (58) за 2017 р.

– Опис особливостей здійснення формувального 
експерименту: 1 частина. Представлення особливос-
тей здійснення формувального експерименту впрова-
дження авторської системи формування психологіч-
ної готовності персоналу до інноваційної діяльності 
(В. Чудакової) як компонента конкурентоздатності 
особистості, описаних у журналі №4 (59) за 2017 р.; 
2 частина. Представлення особливостей здійснення 
формувального експерименту та етапів впроваджен-
ня «Корекційної моделі створення сприятливого ор-
ганізаційно-інноваційного середовища організації», 
складової авторської системи формування психоло-
гічної готовності персоналу до інноваційної діяльнос-
ті (В. Чудакової) як компонента конкурентоздатності 
особистості, описаних у журналі № 5 (60) за 2017 р.

Метою цієї публікації є представлення методич-
ної бази та особливостей впровадження «Корекційної 
моделі створення сприятливого організаційно-інно-
ваційного середовища організації», складової автор-
ської системи формування психологічної готовності 
персоналу до інноваційної діяльності (В. Чудакової) 
як компонента конкурентоздатності особистості.

Методична база та особливості впровадження 
«Корекційної моделі створення сприятливого 

організаційно-інноваційного середовища»
Відповідне місце на цьому етапі дослідження по-

сідала методична база здійснення корекції організа-
ційно-інноваційного середовища. З метою створення 
сприятливого організаційно-інноваційного середови-
ща освітньої організації нами було використано та 
адаптовано такі креативні корекційно-розвивальні 
методи: метод мозкового штурму; метод модерації; 
метод Дельфі; метод проектів. Розкриємо зміст та ал-
горитм впровадження деяких із них [1; 2; 3; 6]. 

Впровадження інтерактивних корекційно-
розвивальних методів мозкового штурму 

та модерації
Одним із методів спрямованого на вирішення ви-

явлених проблем і визначення способів створення 
сприятливого організаційно-інноваційного середови-
ща освітньої організації є «метод мозкового штурму». 
З метою його ефективного здійснення нами поєднано 
одночасне проведення методів модерації та мозково-
го штурму. Алгоритм та етапи їх проведення подано 
в авторських публікаціях [1; 3; 6]. У дослідженні ви-
користано адаптований нами алгоритм проведення 
мозкового штурму, аналогічний тому, що проведено 
у «Школі адміністраторів» Центру «ЛІНК» «Відкри-
того університеті Великої Британії», учасником якого 
була дослідниця.

Розглянемо особливості їх проведення.

1. Метод «мозкового штурму»
Доцільно використовувати інтерактивний корек-

ційно-розвивальний метод «мозкового штурму» (або 
метод мозкової атаки, номінальної групи, на Заході –
brainstorming) тоді, коли виникають ситуації, за яких 
одна людина не може прийти до прийнятого рішення. 
Також він є корисним у випадках, коли є необхідність 
виявити і зіставити індивідуальні судження, а потім 
прийняти управлінське рішення. 

Не доцільно використовувати метод «мозкового 
штурму» на звичайних зборах, нарадах, засіданнях 
тощо. 

Склад номінальної групи може бути неоднорід-
ним. Для участі в ній доцільно запросити представ-
ників адміністрації, персонал освітніх організацій та 
інших спеціалістів; чисельність однієї мікрогрупи по-
винна бути 7–10 осіб. Якщо бажаючих брати участь у 
заході більше, то формують декілька мікрогруп. 

Управління номінальною групою здійснює моде-
ратор – координатор мікрогрупи, якою частіше буває 
не перша особа організації, а людина, яка добре знає 
проблему (задачу, питання), яку необхідно розв’язати. 
З метою ефективного проведення «мозкового штур-
му» необхідно спеціально підготувати координаторів 
(керівників модераторів) мікрогруп.

Існує декілька видів цього методу: пряма «мозко-
ва атака», зворотна, подвійна «атака», «конференція 
ідей», «індивідуальний мозковий штурм» тощо. Зво-
ротна «мозкова атака» не генерує ідеї, а спрямована на 
критику вже наявних ідей. Під час подвійної «мозко-
вої атаки» кількість учасників може зрости до 20–60 
осіб, які заздалегідь отримують запрошення, де вказа-
на мета і правила майбутньої сесії, тривалість якої 5–6 
годин. Обговорення задачі проходить за невимушених 
обставин; під час перерви допускається критика (нео-
фіційна) висловлених ідей. Після перерви генерація 
ідей триває, але вже з обліком висловлених зауважень. 
Метод «конференції ідей» передбачає запрошення 4–12 
учасників на 2–3 дні. Метод індивідуального «мозко-
вого штурму» полягає в тому, що учасники по черзі ви-
конують роль «генератора» та «критика» [1; 3; 6].

Практичні поради координатору (керівнику) моз-
кового штурму. 

1) мати детальний розпис роботи мікрогрупи і 
визначити тривалість засідання;

2) знайти (підготувати) кваліфікованих помічни-
ків, обов’язками яких є: реєстрація ідей учасників на 
великих аркушах з твердого паперу; демонстрація 
цих записів; підрахунок та реєстрація голосів; забез-
печення учасників необхідними матеріалами; стежен-
ня за дотримуванням правил та поетапного проведен-
ня «мозкового штурму»; 

3) підготовка приміщення, що має бути зі столом, 
за яким вільно можуть розміститися всі учасники 
групи. У великих і малих кімнатах втрачається увага. 
Розміри та інтер’єр кімнати мають давати розвішу-
вати великі аркуші на стіні, дошці тощо. Необхідно 
пам’ятати про стрічку для їх приклеювання. Напишіть 
задачі групи на одному із великих аркушів паперу; 
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4) необхідно мати такі наочні посібники: перелік ета-
пів роботи «методу номінальної групи»; наочні матеріа-
ли, що доповнюють вступну інформацію координатора 
про цілі та методи проведення засідання групи [1; 3; 6].

Організаційні моменти мозкового штурму і пра-
вила для його учасників:

1) учасники сідають за великим столом обличчям 
один до одного;

2) заборонено суперечки, критика та будь-яке оці-
нювання того, про що говориться; 

3) час виступу кожного учасника одна – 2 хв;
4) необхідно висловлювати будь-які ідеї, аж до 

самих утопічних;
5) кількість ідей важливіша за їхню якість; 
6) обговорюється, критикується та оцінюється 

кожна ідея за такими критеріями: її відповідність пе-
редумовам та початковим вимогам; можливість реалі-
зації або відсутність такої; реалізується одразу або ви-
магає часу (мало чи багато); чи будуть зайві затрати чи 
ні; чи застосовується ідея в інших сферах діяльності;

7) критичні зауваження викладають стисло та ла-
конічно. Ідеї, обговорення яких вимагає значної затра-
ти часу, рекомендовано розглянути пізніше;

8) виступати можна багато разів, але не можна од-
ній людині говорити тривалий час (краще «по колу») 
[1; 3; 6].

Обов’язки керівника номінальної групи:
1) ознайомлення членів групи з правилами діяль-

ність та поведінкою у групі (можна оформити на ве-
ликих аркушах та розвісити у приміщені, де проходи-
тиме «мозкова атака», до початку роботи групи);

2) постановка проблеми і пропозиція висловити 
будь-яке рішення без попереднього обдумування; 

3) організація запису пропозицій, що були вислов-
лені (якомога точніше);

4) керівник не повинен перебивати, іронізувати, 
усміхатися, що б він не почув;

5) керівник має стежити за регламентом і періода-
ми діяльності: генерація ідей, їх критика та оцінюван-
ня, прийняття рішення. 

6) допомагати у висловлюваннях бажаючих, зао-
хочувати сором’язливих або неспеціалістів, особливо, 
якщо творча напруга знижується (ставити запитання, 
висловлювати свої пропозиції та ідеї);

7) створити спектр версій для розв’язання пробле-
ми, а потім зупинитися на кращій з них (привертати 
увагу членів групи);

8) стимулювати комбіновані питання типу «Чи є 
зв’язок між ідеями 4 і 6?»; 

9) пред’явити учасникам повний перелік ідей, що 
народились на етапі їх висловлювання;

10) намагатися систематизувати ідеї за будь-якою 
ознакою;

11) захищати ідеї від звичних аргументів («Так ми 
ще не робимо», «На це ніхто не буде звертати уваги», 
«Невже не годиться те, що ми до цих пір мали, роби-
ли?», «Нам ніхто не дозволить»); 

12) підводити підсумки, інформувати про пробле-
ми, що залишились невирішеними [1; 3; 6].

Правила проведення «мозкового штурму»
Правила мозкового штурму полягають у тому, що 

він потребує повного звільнення думки, свободи та 
уявлення. Проведення його здійснюється за (прийня-
тими більшістю) певними правилами. 

1. Якою б фантастичною не була ідея, вона має 
бути зустрінута доброзичливо та зі схваленням. 

2. Дозволено змінювати деякі параметри в задачі. 
3. Категорично заборонено висловлювати взаєм-

ні критичні зауваження та проміжне оцінювання. 
4. Не можна думати, що проблема не вирішува-

на. Таких проблем не існує. 
5. Уникати думки, що проблема може бути ви-

рішена лише відомим способом. 
6. Допускати і заохочувати розвиток ідей, дозволе-

но ставити питання з метою уточнення і розвитку ідей. 
7. Якщо проблема загалом не піддається вирі-

шенню, спробувати розчленити її на складники. 
8. Прагнути не до демонстрації власних знань 

та кваліфікації, а до вирішення сформульованої  
проблеми. 

9. Немає ні керівників, ні підлеглих, а є рівно-
правні ведучий та учасники.

10. Не чекай схвалення або засудження власних 
пропозицій колегами. 

11. Не звертайся до керівника групи (ведучого) за 
підтримкою. 

12. Менше думай або взагалі не думай про мож-
ливі наслідки того, що сказав або написав. 

13. Стримуйся від перешіптування та переглядан-
ня, жестів, що можуть бути невірно зрозуміти інші 
учасники. 

14. Намагайся з початку впевнити себе, що пози-
тивне вирішення проблеми має для тебе важливе зна-
чення. 

15. Чим більше висунуто пропозицій, тим більша 
вірогідність появи нової цінної ідеї.

Особливості ознайомлення з правилами, регла-
ментом діяльності

Координатор ознайомлює учасників з правилами 
проведення корекційної роботи і шляхом голосуван-
ня приймають їх або доповнюють пунктами, запро-
понованими учасники. Керівник номінальної групи 
ознайомлює з регламентом та етапами корекційної  
діяльності. Також керівник номінальної групи озна-
йомлює з регламентом і етапами проведення ко-
рекційної діяльності, а саме: «мозкового штурму»  
(1–4 етапи); упорядкування та презентація проектів 
конструктивних заходів (5–6 етапи); оцінювання аль-
тернативних пропозицій (7–8 етапи) [1; 3; 6]. 

Опис етапів проведення корекційної діяльності
Більш детально розкриємо зміст етапів проведен-

ня «мозкового штурму» та характер діяльності під час 
його реалізації.

1) Перший етап «мовчазне генерування ідей» три-
ває 10–15 хвилин. Членам групи пропонують дати 
письмову відповідь на поставлену задачу. Якщо по-
чинаються розмови, то координатор тактично звер-
тає увагу на те, що це заважає іншим думати. Тиша 
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цифру кружечком, а картку відкладіть. Із залишених 
п’яти ідей ви однією повинні пожертвувати, написати 7.

5) П’ятий етап «упорядкування проекту кон-
структивних заходів щодо впровадження запропоно-
ваних ідей у життя». Кожна творча група, яка «ата-
кувала» проблеми, за результатами такої діяльності 
складає проект конструктивних заходів щодо впро-
вадження запропонованих ідей у життя організації.  
На великому аркуші паперу записують перелік про-
ранжованих варіантів ідей.

6) Шостий етап «презентація проектів конструк-
тивних ідей». Кожна підгрупа учасників «мозкового 
штурму» презентує власний проект конструктивних 
заходів щодо створення сприятливого організаційно-
інноваційного середовища організації на загальному 
засіданні учасників «мозкової атаки» (учасниками 
є всі представники підгруп). Після презентації всіх 
підгруп колективу, проводять загальне голосування 
або ранжування кожної ідеї з урахуванням запропо-
нованих колективом ідей. Після роботи номінальних 
груп колективу, оформлюють протокол «узагальне-
них результатів мозкового штурму» щодо визначення 
конструктивних заходів для створення сприятливого 
організаційно-інноваційного середовища організації 
[10]. Висновки за результатами «мозкового штурму» 
(або узагальнені результати) мікрогруп колективу ви-
носяться для обговорення на засідання творчих груп 
експертів-спеціалістів.

7) Сьомий етап «оцінювання запропонованих 
альтернатив». Часто в «мозковому штурмі» беруть 
участь люди, які недостатньо ознайомлені з пробле-
мою або не знають її. І це добре. Тому, через деякий 
час, запрошуються спеціалісти (5–7 осіб), які озна-
йомлюються з сформульованими ідеями і вибирають з 
них ті, що можливо реалізувати. Вважається нормаль-
ним, якщо спеціалісти відхилять 90 % ідей, що були 
запропоновані учасниками «мозкового штурму». Але 
кожний зі спеціалістів може мати власну думку. Тому 
остаточне рішення потребує спеціальних методів 
щодо оцінювання запропонованих альтернатив. Більш 
зручним для цього є метод Дельфі, описаний нижче.

8) Восьмий етап «вироблення моделі вирішення 
проблем. Для плідної діяльності творчої групи екс-
пертів-спеціалістів для оцінювання альтернативних 
пропозицій та прийняття управлінського рішення 
необхідно підвести підсумки результатів мозкового 
штурму і розробити «модель вирішення проблеми», 
що уможливлює визначення першочергових напрямів 
діяльності щодо ліквідації недоліків в організаційно- 
інноваційному середовищі організації. «Модель ви-
рішення проблеми». За результатами «мозкового 
штурму» на обговорення виносять засідання зборів 
колективу, наради щодо реалізації проблеми ство-
рення сприятливого організаційно-інноваційного се-
редовища, що мотивуватиме персонал організації до 
самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації, 
що є основою формування готовності до інновацій-
ної діяльності та конкурентоздатності особистості у 
швидкозмінних умовах [1; 3; 6]. 

планується усвідомлено. Під час генерування ідей ін-
дивідууми продуктивніші за групи. За мовчазного ге-
нерування увага не відволікається, а концентрується. 
Створюється атмосфера пошуку, за результати якого 
будуть висловлювання вагомішими та різноманітні-
шими. Учасників стимулює оточення, коли всі навколо 
напружено працюють над груповою задачею, їх не під-
ганяють обговорювати ідею, що запропонована групі. 

2) Другий етап «неупорядковане перерахування 
ідей». Координатор наголошує, що завершувати ге-
нерування ідей немає необхідності. Їх перелік мож-
на доповнити будь-якою додатковою ідеєю. Учасни-
кам пропонують по черзі зачитати написані способи 
розв’язання проблеми. Учасник може пропустити 
свою чергу і приєднатися до відповіді у будь-якому 
наступному раунді. Можна запропонувати одну від-
повідь, а координатор або помічник реєструє та оголо-
шує її. Розмова відбувається лише між координатором 
та учасником. Обговорення обмежується вимогою – 
стислість відповіді для зручності її реєстрації. Цей 
етап триває допоки не будуть записані всі ідеї щодо 
розв’язання проблеми. Кожна ідея та учасник заслу-
говують на увагу і схвалення. Не виключено, що ста-
нуть домінувати «сильні особистості», а інші учасни-
ки будуть побоюватись санкцій або конфліктів, або 
будуть подавлені відмінністю в субординації та со-
ціальному становищі. Ідеї повинні відокремлюватись 
від їх авторів. 

3) Третій етап «з’ясування ідей». На цьому етапі 
важливим є темп діяльності групи. Задача координа-
тора полягає у швидкому перегляді зареєстрованого 
переліку ідей. Відбувається взаємодія, координатор 
прагне обмежити позитивні дискусії, суперечки та 
«промови». Метою є з’ясування ідей, а не оцінювання 
їх. Якщо вони дублюють одна одну або викликають 
неоднозначне розуміння серед членів групи, то на-
ступний крок – голосування та ранжування ідей. Цей 
крок є непродуктивним. Досвід засвідчує, що краще 
комбінувати ідеї, ніж ранжувати. 

4) Четвертий етап «голосування та ранжування 
альтернативних ідей». Комбінувати складніше, ніж 
ранжувати. Учасників «штурму» інструктують так 
(наприклад, коли вісім альтернативних пропозицій): 
із восьми карток виберіть найважливішу, напишіть 
цифру 1 у правому нижньому куті картки, обведіть 
цифру кружечком, а картку відкладіть. Доцільно дати 
учасникам такі поради: 

а) уявіть ситуацію, коли вам особисто, можна було 
б використати лише одну ідею із запропонованих у 
майбутньому, то яку б ви вибрали. Важливо, що ви 
особисто використали б для майбутніх ідей тоді, коли 
можна було б вибрати лише одну ідею. Із залишених 
карток оберіть найменш важливий пункт, запишіть 
цифру 8 у правому нижньому куті картки, обведіть 
цифру кружечком, а картку відкладіть. 

б) можна використати лише шість із семи ідей, од-
нією ви повинні «пожертвувати»). Із залишених шес-
ти карток виберіть важливий, на вашу думку, пункт, 
запишіть цифру 2 у правому нижньому куті, обведіть 
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НАУКОВІ СЕМІНАРи-ПРАКТиКУМи

Впровадження методу Дельфі 
(адаптованого В. Чудаковою)

Важливим аспектом нашого дослідження на фор-
мувальному етапі є впровадження методу Дельфі [1; 
3; 6]. Головне завдання застосування цього методу по-
лягає у виборі кращої з альтернативних пропозицій та 
прийнятті управлінського рішення. Оцінюють альтер-
нативні ідеї конструктивних заходів щодо розв’язання 
проблем, а потім ранжують за наступними критерія-
ми: «за ступенем важливості для себе» та «важливості 
для організації». Спочатку учасники ранжують запро-
поновані варіанти за ступенем важливості для себе 
як члена колективу освітньої організації. Потім оці-
нюють альтернативу з точки зору їхньої важливості 
для організації. Після цього бали додають за кожною  
ідеєю окремо. Найменша сума вказує на ту пропози-
цію, що необхідно прийняти та реалізувати передусім.

У процесі нашого дослідження використано метод 
Дельфі (адаптований варіант В. Чудаковою) [1; 2; 3; 6; 
7–11]. Досвід впровадження «1.2. Корекційної моде-
лі» у практику діяльності освітніх організацій різних 
типів надав можливість адаптувати метод Дельфі у 
такій інтерпретації. Адаптований варіант названого 
методу вирізняється тим, що окрім двох названих кри-
теріїв оцінювання запропонованих альтернатив, нами 
додається ще один критерій – «можливість реаліза-
ції». Також нами запропоновано алгоритм організації 
проведення і використання адаптованого варіанту ме-
тоду Дельфі. Підбір учасників та формування творчої 
групи експертів-спеціалістів для проведення експер-
тизи альтернативних пропозицій ідей за результатами 
«мозкового штурму», також позитивним досвідом за-
лучення до складу експертної групи всього колективу.

Опишемо алгоритм та етапи організації та здійс-
нення експертизи альтернативних пропозицій за  
адаптованим нами методом Дельфі [1; 2; 3; 6]. 

1. Підготовка умов для ефективного проведення 
експертного засідання: підбір приміщення, достат-
ньо зручне для того, щоб учасники могли працюва-
ти разом, не заважаючи один одному; забезпечення 
комп’ютерною технікою для оформлення експертної 
документації; тиражування протоколу узагальнених 
результатів «мозкового штурму» для кожного експер-
та, друковані матеріали для проведення експертизи ма-
ють бути підготовлені наперед та у достатній кількості. 

2. Спеціальна підготовка модераторів: для ефек-
тивного проведення експертного засідання та чіткого 
дотримання етапів проведення експертизи (ведучий 
не повинен бути керівником організації), підведення 
підсумків експертного засідання; для узагальнення 
результатів індивідуальних та загальних протоколів 
експертизи, оцінювання альтернативних пропози-
цій за визначеними параметрами критеріїв і шкалою 
оцінювання, вироблення моделі розв’язання проблем 
організації, визначення першочергових заходів для 
створення сприятливого організаційно-інноваційного 
середовища освітньої організації. 

3. Підготовка вчених секретарів експертного засі-
дання: для точного та своєчасного запису відкориго-

ваних варіантів альтернативних пропозицій ідей кон-
структивних заходів, запропонованих експертами під 
час підготовчого етапу експертного засідання (доціль-
но відкориговані записи здійснювати на комп’ютері); 
для оформлення і тиражування індивідуальних про-
токолів діяльності експертів, із внесеними змінами на 
підготовчому етапі експертного засідання; для оформ-
лення загального протоколу результатів діяльності 
експертів «Експертиза альтернативних пропозицій 
конструктивних заходів для поліпшення організацій-
но-інноваційного середовища освітньої організації». 

4. Проведення експертного засідання: здійснено 
коректне коригування та об’єднання (за необхіднос-
ті) запропонованих альтернативних пропозицій кон-
структивних заходів з метою розв’язання виявлених 
проблем в одній групі. Наступним кроком є вибір кра-
щої з альтернативних пропозицій та прийняття управ-
лінського рішення щодо вироблення моделі творчого 
розв’язання проблем і створення сприятливого орга-
нізаційно-інноваційного середовища освітньої орга-
нізації. З цією метою проведено оцінювання запро-
понованих альтернатив, що здійснюється за шкалою 
від 1 до 5 балів (1 – не важливо, 2 – мало важливо, 
3 – середня значущість важливості, 4 – важливо та 
5 – дуже важливо); за параметрами критеріїв оціню-
вання запропонованих альтернатив (за вищевизначе-
ною шкалою), а також за критеріями: «за ступенем 
важливості для себе»; «за ступенем важливості для 
освітньої організації»; «можливість реалізації запро-
понованої альтернативної ідеї» (табл. 1). Результати 
оцінювання ранжуємо. 

Після завершення діяльності експертної групи 
необхідно здійснити оформлення експертної доку-
ментації: 

	– індивідуальних протоколів експертів;
	– загального протоколу результатів діяльності 

експертів освітньої організації «експертиза альтер-
нативних пропозицій конструктивних заходів для по-
ліпшення організаційно-інноваційного середовища 
освітньої організації»;

	– загального протоколу експертної комісії;
	– загального протоколу «першочергові завдання 

створення сприятливого організаційно-інноваційного 
середовища освітньої організації». 

5. Підготовка індивідуальних протоколів експер-
тизи альтернативних пропозицій ідей конструктивних 
заходів для розв’язання виявлених проблем (приклад, 
оформлення індивідуального протоколу представлено 
у таблиці 1, а остаточний – подано в авторських публі-
каціях [1; 3; 6]).  
Оформлення узагальнених результатів дослідження 

та їх обговорення
Альтернативні пропозиції конструктивних заходів 

альтернативних ідей щодо ліквідації виявлених проб-
лем в організаційно-інноваційному середовищі оці-
нено за визначеним алгоритмом членами експертної 
групи (комісії), яку спеціально створено в організації, 
куди ввійшли представники адміністрації, вчителі, 
батьки, психологи та ін. За результатами діяльності 
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експертної групи, які оцінили кожну запропоновану 
пропозицію конструктивних заходів за визначеними 
критеріями, оформлено індивідуальний протокол ре-
зультатів роботи кожного з експертів. 

Шкала оцінок – від 1 до 5 балів (не важливо/дуже 
важливо). Критерії оцінювання – «важливо для мене», 
«важливо для організації», «можливість реалізації». 
Отримане експертне оцінювання необхідно внести 
до «загального протокол результатів роботи експерт-
ної комісії «Експертиза альтернативних пропозицій 
конструктивних заходів для створення сприятливого 
організаційно-інноваційного середовища», приклад 
оформлення якого наведено у таблиці 2, а повно по-
дано в авторських публікаціях [1; 3; 6].  

Узагальненні результати діяльності експертної 
групи оформляють у загальному протоколі засідан-
ня експертної комісії освітньої організації. Поєднан-
ня оцінок експертів на основі критеріїв оцінювання 
(«важливо для мене», «важливо для ЗНЗ», «можли-
вість реалізації») надали можливість їх ранжувати, 
після визначення середньої значущості за кожним 
показником, порівняти оцінки та виявити першочер-
гові завдання (напрями) діяльності щодо ліквідації 
недоліків в організаційно-інноваційному середовищі 
освітньої організації У таблиці 3 наводимо приклад 

оформлення загального протоколу узагальнених ре-
зультатів експертної комісії освітньої організації 
«Першочергові завдання для створення сприятливо-
го організаційно-інноваційного середовища» (повно 
описано в авторських публікаціях [1; 2; 3; 6]). 

Після з’ясування першочергових завдань, що ви-
голошуються на засіданні педагогічної ради (зборах 
педагогічного колективу, нарадах тощо), потрібно 
розробити план реалізації їх в діяльність освітньої 
організації. В колективі створюють проектні творчі 
мікрогрупи для усунення виявлених недоліків і ство-
рення сприятливого організаційно-інноваційного се-
редовища.

У загальному протоколі (табл. 3) подано резуль-
тати діяльності експертної комісії (групи). У першому 
стовпчику розміщено номер порядку виконання першо-
чергового завдання (співпадає з рангом за результатами 
середньої оцінки експертів) для створення сприятливо-
го організаційно-інноваційного середовища освітньої 
організації. У другому стовпчику значень розміщено 
номер рангу, що отримано за результатами проведення 
«мозкового штурму», і текст відкоригованої ідеї кон-
структивних заходів для розв’язання виявлених проб-
лем, отриманих на першому етапі діяльності експерт-
ної комісії. У третьому, четвертому, п’ятому, шостому 

 Таблиця 1
Індивідуальний протокол результатів роботи експерта  

«Експертиза альтернативних пропозицій конструктивних заходів щодо створення 
сприятливого організаційно-інноваційного середовища»

ШКАЛА І ПАРАМЕТРИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1                             2                           3                          4                       5
не важливо мало важливо середнє значення важливо дуже важливо

ШКАЛА І ПАРАМЕТРИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1                             2                           3                          4                       5
не важливо мало важливо середнє значення важливо дуже важливо

 

ШКАЛА І ПАРАМЕТРИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1                             2                           3                          4                       5
не важливо мало важливо середнє значення важливо дуже важливо

ШКАЛА І ПАРАМЕТРИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1                             2                           3                          4                       5
не важливо мало важливо середнє значення важливо дуже важливо

 

Слабкі сторони

Альтернативні пропозиції конструк-
тивних заходів для створення сприят-

ливого організаційно-
інноваційного середовища

Важливо 
для мене 

Важливо  
для школи

Можливість 
реалізації

Середня 
оцінка РАНГ

Виявлена 
проблема

А-2. за методикою «Оцінювання ха-
рактеристик колективу» Критерії оцінки

А.1. Всі вчителі 
в нашій школі 
прагнуть зроби-
ти свою роботу 
якнайкраще

1. Збільшити зарплату 5 4 2 11 3
2. Заохочувати преміями та цінними 
призами 4 3 2 9 6

3. Зменшити наповнюваність класів. 4 4 2 10 5
8. Визначити проблемні питання ро-
боти вчителів по предмету і паралелі 
для поліпшення взаємозв’язку між 
учителями

5 5 4 14 2

9. Ознайомити вчителів з критерія-
ми оцінювання їх діяльності та при 
необхідності доопрацювати

5 5 5 15 1

10. Раз на семестр проводити індиві-
дуальні співбесіди завуч-учитель 4 3 3 10 4
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 Таблиця 2
Загальний протокол результатів роботи експертної комісії «експертиза альтернативних пропозицій 

конструктивних заходів для створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища»

Критерії оцінки: від 1 до 5 Оцінки 
експертів

1.
 З

аг
ал

ьн
а 

оц
ін

ка
 

Оцінки 
експертів

2.
 за

га
ль

на
 

оц
ін

ка

Оцінки 
експертів

3.
 З

аг
ал

ьн
а 

оц
ін

ка

С
ер

ед
ня

 о
ц.

РА
Н

Г

Конструктивні заходи створення 
сприятливого організаційно-

інноваційного середовища
1. Важливо для 

мене
2. Важливо для 

організації
3. Можливість 

реалізації

№ експерта 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7
А. 1. Усі вчителі в нашій школі прагнуть зробити свою роботу якнайкраще
1. Збільшити зарплату 5 5 5 5 5,0 3 5 2 5 3,9 2 2 1 1 1,3 3,3 9
2. Заохочувати преміями та цінни-
ми призами 5 5 5 4 4,7 3 3 2 2 3,0 1 2 1 1 1,7 3,1 10

3. Зменшити наповнюваність класів 5 5 5 5 4,9 4 5 4 4 4,3 2 2 1 1 1,6 3,5 7
4. Здійснювати суворий контроль 
за якістю роботи вчителя 4 4 3 4 3,9 5 4 5 5 4,6 4 4 5 2 3,6 3,8 4

5. Запровадити систему заохочення 
за якісно виконану роботу 4 4 5 3 4,3 4 4 4 4 3,9 2 4 4 5 3,3 3,6 6

9. Ознайомити з критеріями оціню-
вання їх діяльності і при необхід-
ності доопрацювати їх

4 4 5 4 4,4 4 4 5 5 4,3 4 4 5 2 3,7 4,1 2

10. Раз на семестр проводити інди-
відуальні співбесіди завуч-учитель, 
вихователь

4 4 5 3 4,0 4 4 5 5 4,3 3 4 5 5 3,9 4,1 3

 Таблиця 3
Загальний протокол результатів діяльності експертної комісії (групи) освітньої організації 

«Першочергові завдання для створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища»

РА
Н

Г Конструктивні заходи
 для створення сприятливого організаційно-інноваційного 

середовища Ва
жл

ив
о 

дл
я 

ме
не

Ва
жл

ив
о 

 
дл

я 
ор

га
ні

-
за

ці
ї 

М
ож

ли
ві

ст
ь 

ре
ал

іза
ці

ї

Середня 
експертна 

оцінка РА
Н

Г

1 2 3 4 5 6 7
За методикою «Оцінювання характеристик колективу» Критерії оцінки

А. № 1. Всі вчителі в нашій школі прагнуть зробити свою роботу якнайкраще 3,82

1 9. Ознайомити вчителів з критеріями оцінювання їх діяльності та при 
необхідності доопрацювати 4,5 4,3 3,7 4,17 1

2 8. Визначити проблемні питання роботи вчителів по предмету і пара-
лелі для поліпшення взаємозв'язку між учителями 4,4 4,3 3,7 4,13 2

3 10. Раз на семестр проводити індивідуальні співбесіди завуч-учитель 4 4,3 3,9 4,07 3
4 6. Призначати відповідального за виконання певного завдання 4,5 4 3,6 4,03 4
5 4. Здійснювати суворий контроль за якістю роботи вчителя 3,9 4,6 3,5 4,00 5
6 5. Запровадити систему заохочення за якісно виконану роботу 4,3 3,9 3,3 3,83 6
7 3. Зменшити наповнюваність класів 4,9 4,3 1,6 3,60 7
8 7. Надати можливість використання ТСО і наочності вчителі 4,4 4,4 2,7 3,83 8
9 1. Збільшити зарплату 5 3,9 1,3 3,40 9
10 2. Заохочувати преміями та цінними призами 4,7 3 1,7 3,13 10

стовпчиках розміщено середні оцінки за визначеними 
критеріями експертизи («важливо для мене», «важли-
во для організації», «можливість реалізації», «середня 
експертна оцінка»). У сьомому стовпчику розміще-
но ранг, починаючи від надважливих (пріоритетних)  
завдань до менш важливого завдання.

Важливо, що для дослідників вищеописаної про-
блеми, необхідно порівняти оцінки рангу (табл. 3),  
що отримано «до» (за результатами «мозкового 
штурму») це стовбець 2, оцінки рангу «після» (за 
результатами діяльності експертної групи) це стов- 
бець 1; 7. З’ясовано, що рангові оцінки «до» і «після»  
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діяльності експертної групи радикально відрізняють-
ся. Упевнитися в цьому можна під час здійснення по-
рівняльного аналізу рангового оцінювання запропо-
нованих альтернативних ідей конструктивних заходів 
«до» і «після» (табл. 4) діяльності експертної групи. 
Для прикладу, наведемо результати аналізу запропо-
нованих альтернативних пропозицій конструктивних 
заходів для розв’язання (ліквідації) виявленої пробле-
ми – «А. № 1. Не всі вчителі у нашому навчальному 
закладі прагнуть зробити свою роботу якнайкраще» 
(питання анкети А, «№ 1. подано в авторських публі-
каціях) [1; 3; 6]. 

Порівняння рангового оцінювання альтерна-
тивних пропозицій конструктивних заходів для 
розв’язання цієї проблеми «до» (за результатами 
«мозкового штурму») та «після» (за результатами  
діяльності експертної групи за адаптованим нами ме-
тодом Дельфі), уможливило такі висновки: персонал 
освітньої організації, ранжуючи результати «мозко-
вого штурму», обирає на перші позиції, вважаючи 
пріоритетними завданнями «для ліквідації виявле-
них проблем в організації і створення сприятливо-
го організаційно-інноваційного середовища» такі:  
1) збільшити зарплату; 2) заохочувати преміями та цін-
ними призами; 3) зменшити наповнюваність класів;  
4) здійснювати суворий контроль за якістю професій-
ної діяльності вчителя; 5) запровадити систему зао-
хочення за якісне виконання професійної діяльності;  

6) призначати відповідального за виконання певного 
завдання; 7) надати вчителю можливість використан-
ня ТСО та наочності; 8) визначити проблемні питання 
діяльності вчителів з навчального предмету на парале-
лі з метою покращення взаємозв’язку між учителями;  
9) ознайомити вчителів з критеріями оцінювання їх-
ньої діяльності та за необхідності доопрацювати;  
10) раз на семестр проводити індивідуальні співбесі-
ди заступник директора (директор) – учитель. 

Разом з тим, з’ясовано, що персонал освітньої ор-
ганізації (за результатами діяльності експертної гру-
пи), ставить на перші місця завдання «для створення 
сприятливого організаційно-інноваційного середови-
ща освітньої організації», вважаючи пріоритетними. 
Нижче подано пропозиції (у дужках наведено рангове 
оцінювання за результатами «мозкового штурму»):  
1. (9) ознайомити вчителів з критеріями оцінювання 
їхньої діяльності та за необхідності доопрацювати їх; 
2. (8) визначити проблемні питання діяльності вчите-
лів з навчального предмета на паралелі з метою по-
кращення взаємозв’язку між учителям; 3. (10) раз на 
семестр проводити індивідуальні співбесіди заступ-
ник директора – учитель; 4. (6) призначати відпові-
дального за виконання певного завдання; 5. (4) здійс- 
нювати суворий контроль за якістю професійної  
діяльності вчителя; 6. (5) запровадити систему заохо-
чення за якісне виконання професійної діяльності; 
7. (3) зменшити наповнюваність класів; 8. (7) надати 

 Таблиця 4
Порівняльний аналіз рангового оцінювання запропонованих альтернативних ідей конструктивних 

заходів «до» – за результатами «мозкового штурму», «після» – за результати діяльності експертної групи

Першочергові ідеї конструктивних заходів для ліквідації виявлених проблем в організаційно-інноваційному 
середовищі освітньої організації

РАНГ Ранг після  проведення «мозкового штурму» РАНГ Ранг після проведення роботи експертної групи

А. №1. Не всі в нашій школі прагнуть зробити свою роботу якнайкраще
1 1. Збільшити зарплату 1. 9. Ознайомити з критеріями оцінювання їх діяльності

2
2. Заохочувати преміями та цінними призами

2.
8. Визначити проблемні питання роботи вчи-
телів по предмету і паралелі для поліпшення 
взаємозв'язку між персоналом

3 3. Зменшити наповнюваність класів 3. 10. Раз на семестр проводити індивідуальні співбе-
сіди завуч-учитель

4 4. Здійснювати суворий контроль за якістю про-
фесійної діяльності вчителя 4. 6. Призначати відповідального за виконання певно-

го завдання

5 5. Запровадити систему заохочення за якісне ви-
конання професійної діяльності 5. 4. Здійснювати суворий контроль за якістю роботи 

вчителя

6 6. Призначати відповідального за виконання пев-
ного завдання 6. 5. Запровадити систему заохочення за якісно вико-

нану роботу

7 7. Надати  вчителю можливість використання 
ТСО і наочності 7. 3. Зменшити наповнюваність класів

8
8. Визначити проблемні питання діяльності вчи-
телів з навчального предмету на паралелі з метою 
покращення взаємозв’язку між учителями

8.
7. Надати можливість використання ТСО і наочнос-
ті вчителю

9 9. Ознайомити вчителів з критеріями оцінювання 
їхньої діяльності та за необхідності доопрацювати 9. 1. Збільшити зарплату

10 10. Раз на семестр проводити індивідуальні спів-
бесіди заступник директора (директор) – учитель 10. 2. Заохочувати преміями та цінними призами
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вчителю можливість використання ТСО та наочність; 
9. (1) збільшити зарплату; 10 (2) заохочувати премія-
ми та цінними призами [1; 3; 6]. 

За результатами впровадження «1.2. Корекційної 
моделі» з’ясовано, що кожна освітня організація має 
власні результат і варіанти першочергових заходів, 
приклад оформлення протоколів різних освітніх ор-
ганізацій подано у таблиці 5 (повно подано в авторсь-
ких публікаціях [1; 3; 6]).  

З метою реалізації першочергових завдань в освіт-
ню практику організації, творчими групами розроблено  
міні-проекти. Після їх впровадження доцільно здійс- 
нити повторну експертизу та визначити відмінності у 
стані організаційно-інноваційного середовища освіт-

ньої організації на етапах констатувального та форму-
вального експериментів дослідження [1; 3; 6; 7–11]. 

Отримані результати дослідження експертизи та 
корекції організаційно-інноваційного середовища 
освітньої організації (за розглянутими діагностичними  
та інтерактивними корекційно-розвивальними мето-
дами) свідчать про можливість оволодіти науково- 
методичним інструментарієм з метою створення 
сприятливих зовнішніх умов для формування психо-
логічної готовності персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності. 

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

адресою: nika777vera@gmail.com
 Таблиця 5

Загальний протокол результатів діяльності експертної групи «Оцінювання альтернативних 
пропозицій конструктивних заходів і визначення першочергових заходів щодо створення сприятливого 

організаційно-інноваційного середовища»

РА
Н

Г Конструктивні заходи щодо ліквідації виявлених проблем,
першочергові завдання щодо створення сприятливого організаційно-

інноваційного середовища
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За методикою «Оцінювання характеристик колективу»
А.1. Не всі вчителі в нашій школі прагнуть зробити свою роботу якнайкраще 3,8

1 8. Визначити проблемні питання роботи вчителів з предмета та паралелі 
для поліпшення взаємозв’язку між вчителями 4,4 4,3 3,7 4,1 1 1

2 9. Ознайомити з критеріями оцінювання їх діяльності 4,4 4,3 3,7 4,1 1,5 2

3 10. Раз на семестр проводити індивідуальні співбесіди завуч-учитель, 
вихователь 4 4,3 3,9 4,1 2 3

4 4. Здійснювати контроль за якістю професійної діяльності вчителя 3,9 4,6 3,6 3,8 3,5 4
5 6. Назначать відповідального за виконання певного завдання 4,6 4 3,6 4 4,25 5
6 5. Запровадити систему заохочення за якісно виконану роботу 4,3 3,9 3,3 3,6 5 6
7 3. Зменшити наповнюваність класів 4,9 4,3 1,6 3,5 5,25 7
8 7. Надати можливість використання ТСО і наочності 4,4 4,4 2,7 3,8 5,75 8
9 1. Збільшити зарплату 5 3,9 1,3 3,3 6,75 9
10 2. Заохочувати преміями та цінними призами 4,7 3 1,7 3,1 8 10

А.28. Не у всіх вчителів у нашій школі високі вимоги до результатів своєї роботи 4,1
1 1. Ознайомити із критеріями оцінювання їх діяльності 4,6 4,3 3,9 4,3 1 1
2 3. Заохочувати морально і матеріально за високі результати в роботі 4,7 3,9 3,7 4,1 2 2

3 2. Розглядати результати роботи на засідання методкомісії у присутності 
заступника директора 3,9 4,3 4 4 3 3

А.56. Кожен учитель в нашій школі впевнений, що якщо він запропонує ідею-якого експерименту, 
то зустріне зацікавлене ставлення своїх колег 3,9

1 3. Не заважати іншому працювати, самореалізовуватися 4,6 4,3 3,6 4,1 1,5 1
2 1. Створити творчі групи з розробки інноваційних проектів 4,1 4,4 3,4 4 1,75 2
3 2. Розглядати запропоновані  проекти на засіданні методкомісії 3,9 4,1 3,9 4 3,25 3

4 4. Формування внутрішньої мотивації до інноваційної діяльності через про-
ведення семінарів та тренінгів 4,1 4,4 3,3 3,9 3,5 4

А.3. Кожен  учитель в нашій школі хоче бути в курсі всього нового за своєю спеціальністю 3,5
1 1. Знайомство з нововведеннями на меткомісіях 4,3 4,1 3,6 3,9 1 1
2 3. Забезпечити доступ до Інтернету 4 4,4 2,3 3,6 2,25 2

3 5. Створення творчих груп за інтересами (з вивчення нового за своєю 
спеціальністю) 3,4 3,6 3,1 3,4 3,25 3

4 4. Комп’ютеризація та забезпечення матеріальної бази кабінетів 3,9 4,4 2,3 3,5 3,5 4
5 2. Забезпечити методичний день кожному 3,9 3,3 2,1 3,1 5 5
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