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Анотація.
У публікації (частина 1) представлено авторську інтегративну комплексну систему науково-методичного забез-

печення формування компетентностей конкурентоздатної особистості в умовах інноваційної діяльності. Розкрито 
загальний дизайн, інтегративні методи, моделі та авторську «Психолого-організаційну технологію формування компе-
тентностей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності організації» (В. Чудакова). Вона 
містить дві моделі: 1) діагностична модель експертизи компетентностей конкурентоспроможності особистості; 
2) корекційно-розвиваюча модель рефлексивно-інноваційного тренінгу, коучингу. За основу взято інтегративний підхід.

Ключові слова: формування компетентностей конкурентоспроможності особистості; психолого-організаційна 
технологія; інноваційна діяльність; інноваційність; рефлексивно-інноваційний тренінг; коучинг; інтеграційна психоло-
гія; інтегративний підхід.
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3. НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

Ця стаття присвячена публікації резуль-
татів наукового дослідження щодо науково- 
методичного забезпечення формування компе-
тентностей конкурентоздатності особистості в 
умовах інноваційної діяльності.

Метою статті є ознайомлення інтегративних 
методів і технології експертизи і корекції фор-
мування компетентностей конкурентоспромож-
ності особистості в умовах інноваційної діяльно-
сті. Представлення загального дизайну, методів і 
технології авторської інтегративної комплексної 
системи науково- методичне забезпечення форму-
вання компетентностей конкурентоспроможності 
особистості в умовах інноваційної діяльності.

Експериментально- наукова база і географія. 
Дослідження проводилося з учасниками освітньо-
го процесу на базі експериментальних закладів за-
гальної середньої освіти України: ЗЗСО м. Одеси 
(відповідальна за експеримент на регіональному 
рівні – Т. Волковська): ЗЗСО – № 52 (директор 
Н. Мацкул); № 81 (Т. Завтур); № 82 (Н. Костіко-

ва); № 86 (В. Шакіна); № 89 (Р. Черненко); № 118 
(Н. Єфімова); НВК – № 4 (Н. Аббас); № 49 (Г. На-
дежко); № 53 (І. Телищак). ЗЗСО м. Херсону (від-
повідальна за експеримент на регіональному рівні 
Т. Верещака): НВК № 15 (Л. Стратійчук); ЗОШ 
№ 46 (О. Дмитрієнко); ЗОШ № 53 (О. Демчук); 
гімназії № 6 (С. Корж) і Херсонської області, Ко-
зачелагерська ЗОШ, Олешківського р- ну (М. Дуд-
ченко); Макарівського багатопрофільного ліцею» 
Макарівської районної ради Київської області 
(Н. Українець).

У Республіці Узбекистан авторська «Техноло-
гія» реалізується в рамках «Проєкту міжнародної 
співдружності освітніх програм В. Чудакової в 
Узбекистані» на базі ЗВО м. Ташкенту: Ташкент-
ський державний педагогічний університет ім. Ні-
замі, кафедра психології (М. Бафаев), Національ-
ний університет Узбекистану ім. М. Улугбека, 
Ташкентського фармацевтичному інституті, Ту-
ринському політехнічному університеті в м. Таш-
кент, кафедра соціально- гуманітарних дисциплін  
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(Л. Томчані) м. Бухара: Бухарський державний 
університет, кафедра психологія і педагогіки 
(М. Усманова); Бухарський державний медичний 
інститут ім. Абу Алі ібн Сіно, кафедра педагогіки, 
психології і мов (Г. Курбанова). 

У Республіці Казахстан авторська «Техноло-
гія» реалізується в рамках міжнародного проєкту 
на базі Казахського державного жіночого педаго-
гічного університету в м. Алмати (А. Карієв). 

Завдяки науково- методичній і творчий співп-
раці з названими вище закладами освіти та колек-
тивами різних країн, на різних етапах науково- 
дослідної експериментальної діяльності було: роз-
роблено, апробовано і впроваджено комплексну си-
стему науково- методичного забезпечення, відпра-
цьовувався інтегративний діагностичний інстру-
ментарій; розроблено інформаційно- смисловий, 
діагностичний, аналітично- інтерпретаційний і 
прогностичний та корекційно- розвивальний бло-
ки; відшліфовано окремі аспекти і компоненти 
модулів «Технології», кожний заклад і освітня 
установа зробили важливий і цінний внесок. 

Методи. Для розв’язання поставленої мети та 
реалізації завдань науково- дослідної діяльності 
використовувалися такі методи наукового дослі-
дження: аналіз літератури з проблеми, теоретич-
ний аналіз проблеми; проведення пілотажного до-
слідження, психолого- педагогічний експеримент, 
психолого- педагогічні діагностичні методики, 
метод експертного оцінювання, методи матема-
тичної статистики, метод активного соціально- 
психологічного навчання, тренінгу, коучингу. 
Математична обробка даних здійснювалася за 
допомогою комп’ютерного пакету статистичних 
програм SPSS (версія 20).

Згідно з результатами наукового дослідження 
було здійснено апробацію та впроваджено комп-
лексну систему науково- методичного забезпечення.

Важливість інтегративного підходу у сучас-
ній освіті та науці. На сучасному етапі розвитку 
суспільства й освіти необхідним є утворення «ін-
тегративної психології» і використання психоло-
гічних технологій інтеграційного характеру. Пси-
хологія в процесі історичного розвитку дійшла до 
такої стадії, коли її об’єднання є не лише можли-
вим і бажаним, а й неминучим процесом. Підтри-
муємо в цьому В. Козлова ‒ автора парадигми «ін-
тегративної психології», що передбачає консоліда-
цію безлічі областей, шкіл, напрямів, рівнів знань 
про людину в смисловому полі п’яти основних 
хвиль психології (фізіологічна психологія, психо-
аналіз, біхевіоризм, екзистенційно- гуманістична 
і трансперсональна психологія) [5; 8]. Створення 
цілісної картини реальності та побудова багато-
вимірної парадигми «інтегративної психології» є 
важливими цілями сучасної психології [5; 8]. 

Стратегією інтегративної психології постає 
осягнення природи людини через супроводжуване 
критичної рефлексією інтегрування, синтез різних 

традицій, підходів, логік, діагностичного та пси-
хотехнічного інструментарію, при збереженні їх 
автономії у подальшому розвитку. Суть її полягає 
в багатоплощинності, багатовимірному, багато-
рівневому, різновекторному аналізу, що створює 
можливості якісно здійснювати дослідження, що 
передбачає включення в площину аналізу аспек-
тів множинності, діалогічність, багатовимірності 
психічного феномена [5; 8; 12].

Основою для поточного дослідження нами було 
обрано інтегративний підхід ‒ це творчий і бага-
товимірний синтез концепцій, що опредмечують 
різні аспекти людської активності як в теоретико- 
методологічному, так і в дослідному [5].

Інтеграційна психологія пропонує механізми 
розвитку психологічного знання, у ролі яких ви-
суваються: взаємодія між усіма п’ятьма хвилями 
психології, інтегративний діалог альтернативних 
підходів, традицій, шкіл і критичне рефлексив-
не позиціонування. Усередині кожної людини 
ховаються не різні розв’язки життєвих проблем,  
а й потенційна можливість прожити життя на рів-
ні, значно вищому, ніж він зараз може собі уявити 
[5; 8; 12].

Об’єднання, інтеграція та трансформація різ-
них сучасних психологічних технологій у процесі 
проведення дослідження «науково- методичного 
забезпечення формування компетентностей кон-
курентоспроможності особистості в умовах інно-
ваційної діяльності» надало можливість виявити 
помітні особистісні та професійні зміни, що відбу-
ваються в його учасників. Це за порівняно невели-
кий проміжок часу дало змогу розв’язати задачу 
інтенсивного формування та розвитку компетент-
ностей конкурентоспроможності особистості в 
умовах інноваційної діяльності [12].

Законодавчі ініціативи,  
про ринок компетентностей в умовах  

швидкозмінних інноваційних перетворень
Ключовим фактором підготовки педа-

гога/вчителя до реалізації компетентнісно- 
орієнтованого навчання, у процесі інноваційних 
трансформацій, реформування сучасної освіти 
актуальним, є вивчення і розв’язання проблеми 
науково- методичного забезпечення формування 
компетентностей конкурентоздатності осо-
бистості в умовах інноваційної діяльності. Осо-
бливої важливості це питання набуває в умовах 
інноваційних перетворень сучасної освіти, про що 
свідчать зазначені нижче законодавчі ініціативи: 

 – У Законі України «Про освіту» наголошено, 
метою освіти України є: всебічний розвиток люди-
ни як особистості та найвищої цінності суспіль-
ства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 
фізичних здібностей; формування цінностей і не-
обхідних для успішної самореалізації компетент-
ностей; виховання відповідальних громадян, які 
здатні до свідомого суспільного вибору та спря-
мування своєї діяльності на користь іншим людям 
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і суспільству; збагачення на цій основі інтелек-
туального, економічного, творчого, культурно-
го потенціалу Українського народу; підвищення 
освітнього рівня громадян з метою забезпечення 
сталого розвитку України та її європейського ви-
бору [4]. 

 – У Концепції «Нова українська школа» зазна-
чено, що випускник нової української школи – це: 
цілісна всебічно розвинена особистість, іннова-
тор, здатний змінювати навколишній світ, кон-
курувати на ринку праці, навчатися впродовж 
життя. Згідно з експертними оцінками, най-
більш успішними на ринку праці в найближчій 
перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 
впродовж життя, критично мислити, ставити цілі 
та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися 
в багатокультурному середовищі тощо [6].

Характеристикою сучасного суспільства та 
сфери освіти XXI століття стає ринок компетен-
цій і компетентностей в умовах швидкозмінних 
інноваційних перетворень. У Законі України «Про 
освіту» зазначено, що «компетентність ‒ дина-
мічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно 
соціалізуватися, провадити професійну та/або 
подальшу навчальну діяльність» [4, с. 3].

Загальний дизайн, методи і технологія  
авторської інтегративної комплексної системи 
науково- методичне забезпечення формування 

компетентностей конкурентоспроможності 
особистості в умовах інноваційної діяльності

У цій статті представлено авторську інтегра-
тивну комплексну систему науково- методичного 
забезпечення формування компетентностей кон-
курентоспроможної особистості в умовах іннова-
ційної діяльності. З метою її реалізації нами роз-
роблена, адаптується і впроваджується в практику 
освітніх закладів і установ авторська «Психолого- 
організаційна технологія формування компе-
тентностей конкурентоспроможності осо-
бистості в умовах інноваційної діяльності ор-
ганізації» (далі – «Технологія»). Вона містить дві 
взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих інтегра-
ційних моделей, що відповідають діагностичного 
етапу дослідження (пошуковому та констатує) та 
корекційно- розвивального (формує) етапу дослі-
дження. Це: 1) діагностична модель експертизи 
компетентностей конкурентоспроможності 
особистості; 2) корекційно- розвивальна модель 
рефлексивно- інноваційного тренінгу, коучингу 
«Сучасні психологічні технології формування 
компетентностей конкурентоспроможної особи-
стості в швидко мінливих умовах інноваційної 
дія льності [7; 9; 11].

«Технологія» містить основні блоки: 
інформаційно- смисловий, діагностичний, 
аналітично- інтерпретаційний та прогностичний, 
і корекційно- розвивальний.

Для ефективної реалізації авторської «Техно-
логії» нами було використано інтегративні пси-
хологічні методи: 

– діагностичні методи для експертизи стану 
сформованості компетентностей конкурентоспро-
можності особистості на пошуковому, констату-
вальному та контрольно- аналітичному етапі екс-
перименту; 

– корекційно- розвивальні методи корекції ком-
петентностей особистості з метою формування 
компетентностей конкурентоспроможності осо-
бистості в умовах інноваційної діяльності, на фор-
мувальному етапі експерименту.

Для реалізації «Діагностичної моделі експер-
тизи компетентностей конкурентоспроможно-
сті особистості» (В. Чудакова) нами підібрано, 
експериментально перевірено надійні та валід-
ні інтегративні психодіагностичні методи для 
здійснення експертизи стану сформованості ком-
петентностей конкурентоспроможності особи-
стості, зокрема: інноваційності, комунікативної, 
стресостійкості та здатності до швидкої адаптації; 
розв’язання конфліктів; прийняття рішення, по-
становки стратегічних і тактичних цілей; самодіа-
гностики тощо. Використано методи математич-
ної статистики (кореляційний, факторний аналіз 
тощо) з використанням сучасних програм оброб-
ки даних. Проведено математично- статистична 
обробку емпіричних даних результатів експе-
рименту в ході констатувального і контрольно- 
аналітичного етапів «до» і «після» формувального 
корекційно- розвивального впливу за допомогою 
рефлексивно- інноваційного тренінгу та коучингу.

Для реалізації «Корекційно- розвиваючої моде-
лі рефлексивно- інноваційного тренінгу, коучин-
гу» (В. Чудакова) нами розроблено, апробовано та 
впроваджено навчальні освітні модулі авторської 
програми спеціальної психологічної підготовки 
«Сучасні психологічні технології формування 
компетентностей конкурентоспроможної особи-
стості в швидко змінних умовах інноваційної дія-
льності» [4; 6; 8].

У процесі розроблення цього спецкурсу вра-
ховувалися головні фактори, що впливають на 
формування компетентностей конкурентоспро-
можної особистості в швидко змінних умовах ін-
новаційної діяльності, що виявлено нами в ході 
дослідження на етапі реалізації «Діагностичної 
моделі експертизи компетентностей конкуренто-
спроможності особистості».

Інтегративні методи спеціальної психологіч-
ної підготовки і корекції підібрано на основі вико-
ристання інтерактивних корекційно- розвивальних 
методів, сприятливих для навчання дорослих: 
мультимедійні лекції та презентації; креативні ко-
рекційні методи; розвивальні навчально- рольові 
та ділові ігри; виконання творчих завдань; між 
групова дискусія; соціально- психологічні тренін-
ги, рефлексивно- інноваційний тренінг, рефлексія 
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завдань, вправ, технік і занять; коучинг, психоте-
рапевтичні практики, консультування. Їх реаліза-
ція сприяла оволодінню спеціальними прийомами 
розв’язання типових проблем і забезпечення ство-
рення сприятливих умов і факторів сформованості 
компетентностей конкурентоздатної особистості 
у швидкозмінних умовах інноваційної діяльності 
[7; 9; 11; 12].

Важливим методом у процесі формуваль-
ного експерименту дослідження виступив 
рефлексивно- інноваційний тренінг і коучинг, 
у процесі реалізації «Корекційно- розвиваючої 
моделі РІТ, коучингу». Розкриємо їх понятійно- 
термінологічний апарат.

Рефлексивно- інноваційний тренінг (РІТ) є 
системою спеціально організованих розвиваль-
них взаємодій між його учасниками. У широкому 
розумінні під рефлексивно- інноваційним тренін-
гом (РІТ) розуміють як практику психологічного 
впливу, що заснована на інтерактивних методах 
групової діяльності. Причому йдеться на увазі 
використання своєрідних форм рефлексивно- 
гуманістичного інтерактивного навчання знан-
нями, вміннями і технологіями [2; 7; 9; 10; 12]. 
Нами визначено, що рефлексивно- інноваційний 
тренінг: РІТ ‒ це сукупність здібностей, засобів і 
стратегій, які забезпечують усвідомлення і звіль-
нення від стереотипів непродуктивного освітньо-
го досвіду і діяльності, шляхом її переосмислен-
ня і висунення завдяки цьому інновацій, які ве-
дуть до подолання тих проблемно- конфліктних 
ситуацій, що виникають у процесі розв’язання 
практичних завдань у сфері спілкування, діяль-
ності, особистісного розвитку та корекції [2; 7; 
9; 12]. РІТ ‒ це психологічна практика, за якої 
особистість переосмислює ситуацію, у якій вона 
перебуває, проблеми, які вона бажає розв’язати, 
цілі, які вона прагне досягти через інтенсивний 
пошук нових шляхів і засобів, що стоять перед 
нею [7; 9; 10; 12]. 

Коучинг ‒ це поєднання активних методів нав-
чання і консультування що активізує потенціал лю-
дини. Мета коучингу полягає в підвищенні показ-
ників діяльності окремих людей і команд шляхом 
розкриття прихованого потенціалу та подолання 
обмежують стереотипів мислення. Він підвищує 
ефективність, стимулює природну синергію яко-
сті дій і внутрішню рівновагу. Автор публікації 
навчалася коучингу на тренерських курсах у май-
стрів: М. Аткінсон (Канада), П. Вріца (Англія), 
Я. Ардуя (Бельгія), Ф. Пьюсліка, Р. Ділса (США) та 
ін. [1; 3; 9; 10]. Коучинг реалізується нами в освіт-
ню практику, починаючи з 2001 р. і донині [10].

Розкриємо короткий зміст основних освітніх 
модулів, їхні цілі та пріоритетні можливості реалі-
зації програми спеціальної психологічної підготов-
ки авторського курсу рефлексивно- інноваційного 
тренінгу, коучингу (РІТ) «Сучасні психологічні 
технології формування компетентностей конку-

рентоспроможності особистості в швидко мінли-
вих умовах інноваційної діяльності».

Авторська програма РІТ реалізована нами в 
умовах міжнародної школи, у рамках освітньо- 
дослідного проєкту «Академія конкурентоспро-
можного інноваційного лідера ПРОФІ» (за-
сновник і керівник – В. Чудакова, Київ, Україна) 
у форматі рефлексивно- інноваційного тренінгу 
за участі представників України, Узбекистану, 
Казахстану та інших країн. РІТ призначено для 
управлінців, менеджерів, психологів, учителів, 
науково- педагогічних працівників, студентів, уч-
нів і батьків, учених, консультантів і для тих, у 
діяльності яких зміни і розвиток окремих людей і 
груп відіграють істотну роль.

Програма тренінгу, коучингу:
– розроблена на основі досвіду провідних пси-

хологів, психотерапевтів, педагогів, менеджерів і 
бізнесменів Заходу і Сходу,

– спрямована на підвищення особистої ефек-
тивності учасників у різних життєвих і ділових 
ситуаціях взаємодії з людьми.

– дає змогу розвинути здатність до швидкої 
адаптації людини до динамічно змінних умов;

– розкрити нові можливості успішного іннова-
ційного розв’язання багатьох завдань професійної 
діяльності, ефективного формування особистості 
з використанням особистих резервів;

– забезпечити пошук людиною в собі мобілі-
зуючих чинників для виходу зі складних, екстре-
мальних і проблемних ситуацій.

Для ефективного оволодіння інтегративними 
методами для реалізації програм освітніх модулів, 
слухачі забезпечуються комплектом навчально- 
методичних матеріалів, наочними посібниками, 
що дають змогу скористатися необхідним інстру-
ментарієм для проведення практичних, самостій-
них та інтерактивних занять.

Програма спецкурсу РІТ спрямована на оволо-
діння певними соціально- психологічними компе-
тентностями, що є необхідними для формування 
конкурентоспроможності особистості в умовах 
інноваційної діяльності організації. Це дає змогу 
розв’язати такі завдання: 

– розвивати комунікативну компетентність;
– оволодіти інструментарієм ефективної взає-

модії та взаєморозуміння з людьми; 
– розвивати рефлексивні навички, тобто здат-

ність аналізувати ситуацію, поведінку і стан в цій 
ситуації як членів групи, так і особистості; 

– опановувати вміннями адекватно сприймати 
себе й оточуючих, що сприяє виробленню та ко-
ригуванню норм особистої поведінки і міжособи-
стісної взаємодії; 

– розвивати емоційну стійкість у складних жит-
тєвих ситуаціях і здатність до швидкої адаптації; 

– опановувати способами позбавлення від 
тривожних переживань, фобій, страхів та інших 
психологічних травм і травмуючих спогадів; 
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– оволодіти методами подолання професійно-
го стресу і синдром професійного вигорання; по-
долання песимізму та депресії; 

– опанувати технологію розв’язання міжосо-
бистісних суперечностей і подолання конфлік-
тних ситуацій; 

– виробити вміння протистояти маніпулятив-
ним впливам; 

– розвивати здатність гнучко реагувати на си-
туацію, швидко перебудовуватися в різних умовах 
і різних групах, вийти на новий рівень управління 
власними станами; 

– опанувати технологію створення адекватної 
самооцінки та впевненості в собі; 

– прояснити та розвивати ціннісно- 
мотиваційну сферу особистості, оволодіти техно-
логією створення позитивної мотивації; 

– оволодіти стратегіями прийняття рішень і 
постановки стратегічних і тактичних цілей і з’ясу-
вати їх вплив на ефективність формування компе-
тентностей конкурентоспроможності особистості 
у швидкозмінних умовах інноваційної діяльності; 

– відкрити власну місію, що спонукає особи-
стість рухатися вперед та об’єднує її переконання, 
цінності, дії і почуття власної значущості та радості; 

– оволодіти теорією і практикою самодіагнос-
тики характеристичних особливостей особистості 
й усунення виявлених проблем.

Розглянемо загальний дизайн освітніх моду-
лів, мету та перспективні можливості тренінгу, 
коучингу «Сучасні психологічні технології фор-
мування компетентностей конкурентоспромож-
ності особистості в швидко мінливих умовах ін-
новаційної діяльності» (табл. 1).

Таблиця1
Загальний дизайн освітніх модулів, мету та перспективні можливості тренінгу, коучингу (В. Чудакова)

Освітній модуль Мета Освітній курс надає можливість на практиці пізнати як:
1) «Мистецтво 
ефективної взаємодії 
та взаєморозуміння 
між людьми»

Формування 
комунікативної 
компетентності

 – Визначити роль комунікації в особистісної ефективності людини;
 – прояснити компоненти, структуру і алгоритм побудови ефективної кому-

нікації;
 – оволодіти навичками розпізнавання неправдивих і правдивих повідомлень; 
 – розпізнати, як почути те, що Вам сказали, і зрозуміти про що промовчали;
 – виявити ознаки маніпулювання та оволодіння методами протистояння 

спробам інших людей маніпулювати Вашим поведінкою;
 – набути навички: встановлення довіри і співробітництва в ділових і міжосо-

бистісних взаєминах; ефективно взаємодіяти з людьми
2) «Технології 
розвитку 
стресостійкості і 
здатності до швидкої 
адаптації»

Формування 
компетентності 
стресостійкості 
і здатності до 
швидкої адаптації

 – Оволодіти методами та стратегіями доступу до «прихованим внутрішнім 
ресурсам людини» для розвитку стресостійкості та здатності до швидкої адап-
тації;
 – вийти на новий рівень управління своїми станами;
 – оволодіти методами подолання депресій і песимізму;
 – сформувати здатність до швидкої адаптації в складних життєвих ситуаціях;
 – набути навички щодо використання способів позбавлення від тривожних 

станів, фобій, страхів (зокрема публічного виступу, критики) та інших травму-
ючих переживань;
 – переформувати неефективні стереотипи поведінки;
 – звільнитися від наслідків психологічних травм: від почуття провини, обра-

зи, «шкідливих» звичок, «міжособистісних залежностей» та інших комплексів
3) «Стратегії 
створення адекватної 
самооцінки і 
впевненості в собі»

Формування 
компетентності 
самоусвідомлення 
себе і рефлексії

− Визначити роль самооцінки та її вплив на особисту і професійну ефектив-
ність людини;
− оволодіти методами створення адекватної самооцінки і впевненості в собі

4) «Технологія 
дозволу 
міжособистісних 
суперечностей 
і конфліктних 
ситуацій»

Формування 
компетентності 
вирішення 
конфліктів

 – Відповісти на питання: «Конфлікт це добре чи погано?»;
 – ознайомитися з формами взаємодії в конфлікті;
 – набути навичок прояснення конфліктогенних чинників;
 – розрізняти типи, форми і причини конфліктів в міжособистісних і ділових 

відношеннях;
 – оволодіти навичками використання різних комунікативних тактик у кон-

фліктній ситуації, вибираючи їх відповідно до ситуації, що виникла під час 
взаємо дії в діловому і міжособистісному спілкуванні;
 – оволодіти методами врегулювання конфліктів за допомогою адміністратив-

них методів впливу;
 – оволодіти психологічними способами регуляції ділових конфліктів;
 – оволодіти сучасними психологічними технологіями вирішення міжособи-

стісних суперечностей і подолання конфліктних ситуацій
5) «Ефективні 
стратегії постановки 
і досягнення 
стратегічних і 
тактичних цілей»

Формування 
компетентності 
прийняття 
рішення і 
визначення мети

 – Оволодіти сучасними психологічними технологіями постановки і досяг-
нення стратегічних і тактичних цілей;
 – ознайомитися з необхідними вимогами й умовами для досягнення, бажано-

го результату та «Формулою досягнення цілі»;
 – набути навичок використання технік «Добре сформульованого результату» 

для постановки і досягнення цілей;
 – визначити відповідність Ваших цілей зі стандартами «критеріїв оформле-

ності результату»
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6) «Теорія і практика 
самодіагностики 
характеристичних 

Формування 
компетентності 
самодіагностики

 – визначити потенціал людини, виявляти «сильних» і «слабких» сторін осо-
бистості;
 – виявляти та розуміти причини міжособистісних суперечностей і конфлік-

тних ситуацій;
 – виробляти власну стратегію поведінки щодо розв’язання виявлених про-

блем і врегулювання відносин
Заключний контроль

РІТ реалізовується за очною та дистанцій-
ною формою навчання.

Таким чином, упровадження запропонованої 
нами інтегративної «Психолого- організаційної 
технології формування компетентностей 
конкурентоспроможності особистості в умо-
вах інноваційної діяльності організації» («Тех-
нології») дозволить розв’язати суспільно значу-
щу задачу сформувати компетентності конкурен-
тоспроможності особистості у швидко мінливих 
умовах інноваційної діяльності організацій. Це 
відкриває перспективи: подальшого вивчення 
досліджуваної проблеми, вдосконалення систе-
ми підготовки/перепідготовки/підвищення ква-
ліфікації учасників інноваційного процесу; ство-
рення системи психологічного консультування 
з питань відбору, підбору, корекції, розвитку, 
прогнозування: доцільності першочергового за-
лучення до здійснення інноваційної діяльності, 
ефективності здійснення професійної діяльності 
в умовах реалізації інноваційних проектів; фор-
мування конкурентоспроможності особистості в 
умовах інноваційної діяльності.

Здійснення поставлених перспективних за-
вдань виявилося можливим в умовах реаліза-
ції міжнародних проектів, що успішно здій-
снюються в рамках міжнародних проектів 
співдружності освітніх програм Віри Чудакової: 
в Україні (2016‒2020); в Республіці Узбекистані 
(2018‒2020) і Республіці Казахстан (2020).
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Chudakova Vira. Integrative Methods and Technology 
of Examination and Correction of the Formation of 
Competencies of a Person’s Competitiveness in the 
Context of Innovative Activity (part 1).

Summary.
The presented publication (part 1) presents the author’s 

integrative complex system of scientific and methodological 
support for the formation of the competencies of a competi-
tive person in the context of innovative activity. The general 
design, integrative methods, models and the author’s “Psy-
chological and organizational technology of the formation 
of the competence of an individual’s competitiveness in the 
context of an organization’s innovative activity” (hereinaf-
ter, “Technology”) (V. Chudakova) are revealed. It consists 
of two interrelated and complementary integration models 
that correspond to the diagnostic stage of the research and 
the correctional and developmental stage of the research, 
namely: 1) diagnostic model of examination of competen-
cies of the individual; 2) correctional and developmental 
model of reflexive and innovative training, coaching “Mod-
ern psychological technologies for the formation of the com-
petencies of a competitive person in the rapidly changing 
conditions of innovation”. “Technology”  contains the main 
blocks – informational, semantic, diagnostic, analytical, in-
terpretive, prognostic, correctional, and developmental. An 
integrative approach is taken as a basis.

This opened up prospects for further study of the 
problem under study, improvement of the training and 
advanced training system for formation of competitive-
ness of the individual in the context of innovative activity. 
The implementation of promising tasks set has become 
possible in the context of implementation of internation-
al projects that are successfully implemented within the 
framework of international projects of commonwealth 
of educational programs (V. Chudakova): in Ukraine 
(2016–2020); in the Republic of Uzbekistan (2018–2020) 
and in the Republic of Kazakhstan (2020).

Key words: formation of competence; person’s compet-
itiveness; psychological and organizational technology; 
innovative activity; innovativeness; reflexively innovative 
training; сoaching; integrative psychology; integrative ap-
proach.
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