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НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМНАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

Анотація.
У публікації представлено загальний дизайн і програму організації й здійснення комплексного емпіричного дослі-

дження щодо експериментальної перевірки і впровадження авторської «Психолого-організаційної технології форму-
вання компетентностей конкурентозданості особистості в умовах інноваційної діяльності організацій» (В. Чудакова) 
та моделей її реалізації, а саме: «1. Діагностичної моделі експертизи сформованості компетентностей конкурентоз-
датності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій» і «2. Корекційно-розвивальної моделі рефлексивно- 
інноваційного тренінгу, коучингу «Сучасні психологічні технології формування компетентностей конкурентоздатної 
особистості в швидко мінливих умовах інноваційної діяльності організацій» (частина 3).

Ключові слова: психолого-організаційна технологія; діагностична модель експертизи сформованості компетентно-
стей конкурентоздатності особистості; корекційно-розвивальна модель формування компетентностей конкурентоз-
датності особистості; інноваційна діяльність; організація; дизайн; експертиза; корекція; рефлексивно інноваційний 
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3. НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

Продовжуємо висвітлення досвіду впрова-
дження в практику діяльності освітніх органі-
зацій різних типів і країн результатів наукового 
дослідження і реалізації авторської інтегративної 
комплексної системи науково- методичного забез-
печення «психології формування компетентно-
стей конкурентоздатності особистості в умовах 
інноваційної діяльності організацій». У попе-
редніх випусках науково- методичного журналу 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості» 
(ISSN 2309- 3935, DOI 10.32405/2309- 3935), 
у рубриці «Науковий семінар-практикум», нами 
здійснено: 

− у 1 частині: ознайомлення з «інтегративни-
ми методами і технологією експертизи і корекції 
формування компетентностей конкурентоздатно-
сті особистості в умовах інноваційної діяльно-
сті», яку подано в № 4 (79) (В. Чудакова, 2020) 

(DOI https://doi.org/10.32405/2309- 3935- 2020- 
4(79)- 63- 69);

− у 2 частині: ознайомлення з концептуа-
льними засадами авторської «психолого- 
організаційної технології формування компе-
тентностей конкурентоздатності особистості в 
умовах інноваційної діяльності організацій» (далі 
«технологія»); представлення загального дизай-
ну, діагностичних і корекційно- розвивальних ме-
тодів, і моделей експертизи і корекції авторської 
«технології», яку подано в № 1 (80) (В. Чудакова, 
2021) (DOI https://doi.org/10.32405/2309- 3935- 
2021- 1(80)- 55- 62).

Метою цієї публікації (3 частини) є: представ-
лення загального дизайну і програми організації й 
здійснення комплексного емпіричного досліджен-
ня щодо експериментальної перевірки і впрова-
дження авторської «Психолого- організаційної  
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технології формування компетентностей кон-
курентоздатностності особистості в умовах 
інноваційної діяльності організацій» (В. Чу-
дакова) та моделей її реалізації:  «1. Діагнос-
тичної моделі експертизи сформованості ком-
петентностей конкурентоздатності особи-
стості в умовах інноваційної діяльності орга-
нізацій» і «2. Корекційно- розвивальної моделі 
рефлексивно- інноваційного тренінгу, коучингу 
«Сучасні психологічні технології формування 
компетентностей конкурентоздатної особистості 
в швидко мінливих умовах інноваційної діяльно-
сті організацій» (частина 3). 

Наукове дослідження виконано в рамках комп-
лексних науково- дослідних тем: 

− Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України, зокрема: лабораторії психології 
навчання імені І.О. Синиці «Діяльнісна само-
реалізація особистості в освітньому просторі» 
(РК 0114U000602, 2014–2017 рр.); «Психологічні 
виміри особистісної взаємодії cуб’єктів освітньо-
го простору в контексті гуманістичної парадиг-
ми» (РК 0118U003098, 2018–2020 рр.). 

− Інституту педагогіки НАПН України, зо-
крема: відділу профільного навчання: «Науково- 
методичне забезпечення допрофесійної підго-
товки старшокласників», (підтема) «Науково- 
методичне забезпечення формування конкурен-
тоздатності особистості в умовах допрофесій-
ної підготовки» (0116U003182, 2016–2018 рр.); 
«Науково- методичне забезпечення підготовки 
вчителя до реалізації ідей компетентнісно зо-
рієнтованого навчання», (напрям) «Науково- 
методичне забезпечення формування компетент-
ностей конкурентоздатності особистості в умовах 
інноваційної діяльності» (РК № 0119U001262, 
2019–2021 рр.).

Експериментально- наукова база і географія. 
Дослідження проводилося з учасниками освітньо-
го процесу на базі експериментальних закладів 
загальної середньої освіти України: ЗЗСО м. Оде-
си (відповідальна за експеримент на регіонально-
му 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. Дем-
чук); гімназії № 6 (С. Корж) і Херсонської облас-
ті, Козачелагерська ЗОШ, Олешківського р- ну 
(М. Дудченко); Макарівського багатопрофільно-
го 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: Таш-

кентський державний педагогічний університет 
ім. Нізамі, кафедра психології (М. Бафаев), На-
ціональний університет Узбекистану ім. М. Улуг-
бека, Ташкентського фармацевтичному інсти-
туті, Туринському політехнічному університеті 
в м. Ташкент, кафедра соціально- гуманітарних 
дисциплін (Л. Томчані) м. Бухара: Бухарський 
державний університет, кафедра психологія і пе-
дагогіки (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 
колективами різних країн, на різних етапах 
науково- дослідної експериментальної діяльно-
сті було: розроблено, апробовано і впровадже-
но комплексну систему науково- методичного 
забезпечення, відпрацьовувався інтегратив-
ний діагностичний інструментарій; розробле-
но інформаційно- смисловий, діагностичний, 
аналітично- інтерпретаційний і прогностичний та 
корекційно- розвивальний блоки; відшліфовано 
окремі аспекти і компоненти модулів «Техноло-
гії», кожний заклад і освітня установа зробили 
важливий і цінний внесок. 

Методи. Для розв’язання окресленої пробле-
ми та реалізації завдань науково- дослідної ді-
яльності використовувалися такі методи науко-
вого дослідження: аналіз літератури з проблеми,  
теоретичний аналіз проблеми; проведення піло-
тажного дослідження, психолого- педагогічний 
експеримент, психолого- педагогічні діагностичні 
методики, метод експертної оцінки, методи мате-
матичної статистики, метод активного соціально- 
психологічного навчання, тренінгу, коучингу. 
Математична обробка даних здійснювалася за 
допомогою комп’ютерного пакету статистичних 
програм SPSS (версія 20).

У сучасних умовах пріоритетною для дослі-
дження нинішніх соціально- економічних умовах 
є проблема формування компетентностей конку-
рентоздатності особистості в умовах інновацій-
ної діяльності. Згідно з результатами наукового 
дослідження було здійснено апробацію та впрова-
джено комплексну систему науково- методичного 
забезпечення «Технології».

Загальний дизайн «діагностичної моделі  
експертизи сформованості компетентностей 

конкурентоздатності особистості» 
На сучасному етапі розвитку суспільства по-

стійного вдосконалення вимагає національна 
система освіти, що здійснюється через пошук 
ефективних способів підвищення якості освітніх 
послуг і розробки інновацій. Головним пріорите-
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том об’єктивно визначають інноваційний розви-
ток, що зумовлений необхідністю кардинальних 
змін, спрямованих на підвищення якості та кон-
курентоздатності освіти – вирішення стратегіч-
них завдань, що стоять перед національною сис-
темою освіти в нових мінливих умовах. «Лише 
сформувавши інноваційну особистість, здатну до 
створення змін і сприйняття змінності, ми зможе-
мо стати конкурентоздатною нацією. Адже  мін-
ливість, трансформація перестає бути винятком, 
а стає правилом, сутнісною ознакою функціону-
вання суспільства і кожного його члена окремо. 
Мінливість стає правилом для кожної людини у 
XXI столітті. Мінливість, динамізм як сутнісні 
ознаки способу життя людини стає закономірні-
стю. І українське суспільство загалом, а освіта 
зокрема, мають підготувати людину до життя в 
нових умовах, сформувати конкурентоздатну ін-
новаційну людину – нового члена суспільства» 
[6, с.126–130; 10; 11; 12].

Саме тому особливого значення набуває актуа-
льність і важливість вивчення і розв’язання про-
блеми «науково- методичного забезпечення фор-
мування компетентностей конкурентоздатності 
особистості в умовах інноваційної діяльності».

Для розв’язання соціально значущої пробле-
ми «психології формування компетентностей 
конкурентоздатності особистості в умовах ін-
новаційної діяльності організації», представимо 
авторську інтегративну комплексну систему 
науково- методичного забезпечення формування 
компетентностей конкурентоздатної особистості 
в умовах інноваційної діяльності. З метою її ре-
алізації нами було розроблено і впроваджується 
авторська «Психолого- організаційна технологія 
формування компетентностей конкурентоздатно-
сті особистості в умовах інноваційної діяльності 
організації» (далі «Технологія»). Структурно- 
функціональну модель авторської «Технології» 
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структурно- функціональна модель  
«Психолого- організаційна технологія формування компетентностей конкурентоздатності особистості  

в умовах інноваційної діяльності організації»

Технологія складається охоплює дві взаємо-
пов’язані моделі, що відповідають діагностич-
ному етапу дослідження (пошуковому і кон-
статувальному) та корекційно- розвивальному 

(формувальному), а саме: 1) Діагностична 
модель експертизи компетентностей конку-
рентоздатності особистості; 2) Корекційно- 
розвивальна модель рефлексивно- інноваційного 
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тренінгу, коучингу «Сучасні психологічні тех-
нології формування компетентностей конкурен-
тоздатної особистості у швидко мінливих умо-
вах інноваційної діяльності організацій» (В. Чу-
дакова, 2019; 2020) [7–9]. 

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

За основу було взято технологічний підхід [1; 
3–5; 8; 9].

Розглянемо загальний дизайн і програму ор-
ганізації комплексного емпіричного досліджен-
ня щодо експериментальної перевірки і впрова-
дження «Технології» та моделей її реалізації

Загальний дизайн та організація комплек-
сного емпіричного дослідження «психології 
формування компетентностей конкурентоз-
датності особистості в умовах інноваційної 

діяльності організації»
Однім із важливих кроків дослідження про-

блеми «психології формування компетентностей 
конкурентоздатності особистості в умовах інно-
ваційної діяльності організації» є організація та 
проведення комплексного емпіричного дослі-
дження. У процесі поточного дослідження нами 
було здійснено експериментальну перевірку ав-
торської «Психолого- організаційної технології 
формування компетентностей конкурентоздатно-
сті особистості в умовах інноваційної діяльності 
організації» (В. Чудакова, 2019; 2020) [8; 9] та 
моделей її реалізації. Разом з іншими методами 
дослідження, нами використано метод експери-
менту. 

У цій публікації розкриємо загальний дизайн 
та організацію комплексного емпіричного дослі-
дження, зокрема, 1) проведення констатувально-
го етапу експерименту; 2) здійснення формуваль-
ного та узальнювального етапів експерименту.

З метою експериментальної перевірки першо-
го складника «Технології» – «1) Діагностичної 
моделі експертизи компетентностей конкурен-
тоздатності особистості» нами проведено кон-
статувальний етап емпіричного дослідження, 
а саме:

1) пошуково- теоретичний підетап,
2) власне констатувальний підетап,
3) узагальнювально- контрольний етап. 
З метою експериментальної перевірки дру-

гого складника «Технології» – «Корекційно- 
розвивальної моделі рефлексивно- інноваційного 
тренінгу, коучингу “Сучасні психологічні техно-
логії формування компетентностей конкурентоз-
датної особистості у швидко мінливих умовах ін-
новаційної діяльності організацій”» було прове-
дено формувальний та узагальнювальний етапи 
дослідження та їх підетапи: 

4) формувальний етап дослідження:

4.1) підготовчий підетап;
4.2) корекційно- формувальний підетап;
4.3) підсумковий (контрольний) підетап;
5) узагальнювальний етап дослідження.
Розглянемо загальний дизайн, етапи (та їх 

підетапи) комплексного емпіричного досліджен-
ня. 

Сутність терміна «дизайн» у нашому дослі-
дженні використано у такому визначенні: «ди-
зайн» (від англ. design) – творчий метод, процес 
і результат; ціль, намір, творчий задум, проєкт. 
Оксфордський словник 1588 р. дає таку інтер-
претацію цього слова: «задуманий людиною план 
або схема чогось, що буде реалізовано». У верес-
ні 1969 р. на конгресі Міжнародної ради орга-
нізацій з дизайну було прийнято таке визначен-
ня: «Під терміном “дизайн” розуміється творча 
діяльність, мета якої − визначення формальних 
якостей предметів. Ці якості форми стосуються 
не лише зовнішнього вигляду, але головним чи-
ном – структурних та функціональних зав’язків, 
що перетворюють систему в цілісну єдність. 
У другій половині XX ст. сучасне уявлення про 
дизайн у цивілізованому світі широко розгляда-
ється у будь- якій сфері творчої діяльності люди-
ни: мистецтво, виробництво, будівництво, полі-
тика, психологія, освіта [2; 10]. 

Загальний дизайн та організація констату-
вального експерименту сформованості компе-
тентностей конкурентоздатності особистості

Розглянемо загальний дизайн та організацію 
констатувального експерименту з метою експе-
риментальної перевірки «1) Діагностичної мо-
делі експертизи компетентностей конкурентоз-
датності особистості» у процесі проведення 
емпіричного дослідження. 

Ефективне здійснення констатувального екс-
перименту потребує конкретизації та уточнен-
ня наукового апарату його проведення, а саме: 
окреслення мети, формулювання гіпотези та 
завдань. Для забезпечення досягнення мети та 
розв’язання завдань емпіричного дослідження 
нами було здійснено констатувальний етап ем-
піричного дослідження, що реалізовано нами в 
трьох підетапах, а саме: 

1) пошуково- теоретичний підетап емпірично-
го дослідження,

2) власне констатувальний  підетап емпірич-
ного дослідження,

3) узагальнювально- контрольний етап емпі-
ричного дослідження. 

Нами визначено та виокремлено співвідно-
шення завдань названих підетапів і методів емпі-
ричного дослідження у процесі констатувального 
експерименту (табл. 1). На кожному з підетапів 
здійснювався перший діагностичний зріз із метою 
виявлення наявного стану психологічних компо-
нентів та показників досліджуваної проблеми.
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Таблиця 1
Співвідношення завдань підетапів та методів емпіричного дослідження  

у процесі констатувального експерименту
Завдання підетапів дослідження Методи дослідження

1. Пошуково- теоретичний підетап дослідження
– Вивчення стану дослідження проблеми у теорії та практиці.
– Аналіз нормативних документів.
– Узагальнення теоретико- методологічних засад предмета 
дослідження.
– Розроблення програми і методики дослідження.
– З’ясування стану дослідження проблеми у теорії та освітній 
практиці. 
– Узагальнення теоретико- методологічних основ предмета 
дослідження. 
– Розроблення загального дизайну констатувального етапу 
експерименту

Теоретичний аналіз, синтез та узагальнення 
ідей різних галузей гуманітарного знання, 
порівняльний аналіз, систематизація, 
проєктування, моделювання, прогнозування

– Розроблення теоретико- методологічної бази дослідження.
– Підбір валідних та надійних психодіагностичних методів для 
здійснення емпіричного дослідження.
– Пошук валідних та надійних психодіагностичних методів 
оцінювання та експертизи предмету дослідження

Теоретичний, порівняльний аналіз, 
узагальнення, систематизація, 
прогнозування. Емпіричні методи: 
тестування, анкетування, опитування, 
інтерв’ювання

– Розроблення, наукове обґрунтування концептуальних засад 
авторської технології та моделей її реалізації
– Визначення  проблем, перешкод та труднощів в процесі 
формування компетентностей конкурентоздатності 
особистості в умовах інноваційної діяльності організацій

Анкетування, опитування, інтерв’ювання

– Визначення основних компетентностей конкурентоздатності 
особистості в умовах інноваційної діяльності організацій

Анкетування, опитування, інтерв’ювання

– Обробка, аналіз та інтерпретація  результатів емпіричних 
даних

Аналіз даних з використанням: електронних 
таблиць MS Excel 16

– Вивчення особистісних корелятів, що сприяють в структурі 
особистості перебігу сформованості компетентностей 
конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної 
діяльності

Пакет статистичних програм (SPSS версія 
20)

– Розкриття змісту поняття «конкурентоздатність» на 
психологічному рівні

Електронна програма TEZAL

– Розробка теоретичної моделі психологічно обумовлених 
факторів сформованості компетентностей конкурентоздатності 
особистості в умовах інноваційної діяльності, що підвищують 
або зменшують імовірність їх формування

Теоретичний аналіз, системний аналіз, 
синтез і узагальнення, порівняльний аналіз, 
моделювання, прогнозування

– Розробка концептуальних засад поточного 
дослідження «психологія формування компетентностей 
конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної 
діяльності організацій»

Теоретичний, порівняльний аналіз, 
узагальнення, систематизація, прогнозування

2. Власне констатувальний підетап емпіричного дослідження
– Уточнення та використання психологічного діагностичного 
інструментарію

Емпіричні методи: тестування, анкетування, 
опитування

– Розробка, наукове обґрунтування концептуальних 
засад формування компетентностей конкурентоздатності 
особистості в умовах інноваційної діяльності

Теоретичний аналіз, синтез і узагальнення, 
порівняльний аналіз, систематизація, 
моделювання, прогнозування

– Побудова цільового показника «конкурентоздатності» 
особистості за оцінками експертів і учасників науково- 
дослідної роботи

Емпіричні методи: Експеримент. Аналіз 
даних з використанням: електронних 
таблиць MS Excel 16; пакету статистичних 
програм (SPSS версія 20): факторний, 
регресивний, кореляційний аналіз

– Розробка загального дизайну реалізації діагностичної 
моделі експертизи окремих компонентів сформованості 
компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах 
інноваційної діяльності

Теоретичний аналіз, синтез і узагальнення, 
порівняльний аналіз, систематизація, 
моделювання, проєктування, прогнозування

– Проведення експертизи наявного стану сформованості 
компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах 
інноваційної діяльності

Емпіричні методи: тестування, анкетування, 
опитування; експеримент
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3. Узагальнювально- контрольний підетап емпіричного дослідження
– Обробка, аналіз та інтерпретація результатів емпіричних 
даних. 
– Графічне відображення результатів.
– Здійснення емпіричної перевірки для вимірювання чинників, 
факторів, властивостей об’єкту дослідження

Емпіричні методи: тестування, анкетування, 
опитування; експеримент; порівняльний 
аналіз; електронні таблиці MS Excel 16

– Здійснення статистичного аналізу для оцінки фактичного 
впливу факторів і умов, на які вказує теорія

Аналіз даних з використання ком програми 
SPSS (версія 20)

– Розробка та апробація авторської експериментальної 
Діагностичної моделі експертизи стану сформованості 
компетентностей конкурентоздатності особистості, що 
сприяють перебігу їх формування

Теоретичний аналіз, синтез і узагальнення, 
систематизація, моделювання, проєктування, 
прогнозування; емпіричні методи; 
експеримент

– Виявлення можливих внутрішніх факторів та психологічних 
закономірностей, що зумовлюють (детермінують чи 
впливають) стан сформованості компетентностей 
конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної 
діяльності

Системний аналіз і синтез; 
електронні таблиці MS Excel 16; пакет 
статистичних програм (SPSS версія 20)

– Здійснення кореляційного аналізу взаємозв’язків внутрішніх 
особистісних психологічних факторів стану сформованості 
компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах 
інноваційної діяльності

Обрахування критерію х в квадраті  
узгодженості розподілів К. Пірсон а з 
використанням комп’ютерної  програми 
SPSS (версія 20) кореляційний аналіз

– Проведення математично- статистичної обробки емпіричних 
даних: 
1) масиву цільового (інтегрального) показника 
«конкутентоздатності» особистості; 
2) загального масиву цільового показника 
«конкутентоздатності» особистості та прогностичних 
показників сформованості компетентностей 
конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної 
діяльності організацій

Пакет статистичних програм (SPSS версія 
20): факторний, регресивний, кореляційний 
аналіз

– Здійснення першого зрізу констатувального етапу 
емпіричного дослідження, який спрямований на дослідження 
покомпонентного та загального рівня в експериментальній та 
контрольній групах

Порівняльний аналіз, системний аналіз і 
синтез, узагальнення, прогнозування;
пакет статистичних програм (SPSS версія 
20): факторний, кореляційний, кластерний 
аналіз– Узагальнення результатів емпіричного дослідження. 

Оформлення експериментальної документації

Продовження табл. 1

Розглянемо особливості кожного етапу кон-
статувального дослідження. 

Перший етап – пошуково- теоретичний 
підетап, здійснено нами з метою визначення 
актуальності проблеми дослідження. Здійсне-
но теоретичний і емпіричний аналіз наукових 
джерел і стану освітньої практики досліджу-
ваної проблеми; з’ясовано термінологічний і 
науковий апарат дослідження, здійснено пошук 
валідних і надійних психодіагностичних мето-
дів оцінювання та експертизи.

Окрім того, на цьому етапі було здійснено: 
розробку програми та методики дослідження, 
пілотажне дослідження з метою перевірки ме-
тодів емпіричної інформації. Результати пошу-
кового дослідження використано під час здійс-
нення констатувального та формувального ета-
пів дослідження. 

Другий – власне констатувальний підетап, 
здійснено з метою: уточнення та використан-
ня психолого- діагностичного інструментарію; 

емпіричної перевірки діагностичної моделі 
технології, здійснення статистичного аналізу. 
Головна логічна лінія здійснення цього етапу 
базується на тому, що пріоритетом практико- 
орієнтованої цінності його має бути виявлення 
чинників, що забезпечили б сформованість ком-
петентностей конкурентоздатності особистості 
в умовах інноваційної діяльності організацій. 
З цією метою нами булоздійснено експеримен-
тальну перевірку першої складової «Техноло-
гії», а саме – «Діагностичної моделі експерти-
зи компетентностей конкурентоздатності 
особистості», що відповідає констатуваль-
ному етапу дослідження. З метою забезпечен-
ня реалізації названої діагностичної моделі, 
нами підібрано валідний і надійний психолого- 
діагностичний інструментарій. Це надало мож-
ливість дослідити чинники – компоненти та їх 
оцінні показники, що впливають на стан сфор-
мованості компетентностей конкурентоздат-
ності особистості. Визначено перелік зазначе-
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них компонентів. Кожен із них є інтегральним 
утворенням (метапрофесійними якостями осо-
бистості). За результатами констатувального 
підетапу емпіричного дослідження нами роз-
роблено, науково обґрунтовано, апробовано та 
впроваджено діагностичну модель авторської 
«Технології», що дало змогу: з’ясувати стан 
компетентностей конкурентоздатності особи-
стості; виокремити психологічні детермінанти, 
що містяться в основі особистісного профілю 
та впливають на формування компетентностей 
конкурентоздатності особистості. 

Третій підетап – узагальнювально- 
контрольний, здійснено з метою: обробки, 
аналізу та інтерпретації емпіричних даних; 
узагальнення результатів дослідження; аналіз 
зрізів даних результатів емпіричного дослі-
дження в експериментальній групі (ЕГ) та кон-
трольній групі (КГ); здійснення математично- 
статистичної обробки емпіричних даних (коре-
ляційний, факторний аналіз тощо) з викорис-
танням комп’ютерних програм SPSS (версія 
20). Здійснено структурно- змістовий аналіз 
латентних факторів. Визначено систему пси-
хологічних чинників (компонентів та їх оцін-
них показників), що впливають на формування 
компетентностей конкурентоздатності особи-
стості; виявлено факторну структуру їх взає-
мозв’язків; встановлено механізми особистіс-
ної детермінації формування компетентностей 
конкурентоздатності особистості. 

Порівняння отриманих латентних фактор-
них структур надало важливу інформацію 
щодо з’ясування специфічних особливостей, 
які сприяють/заважають ефективності форму-
вання компетентностей конкурентоздатності 
особистості

Отже, у межах констатувального етапу до-
слідження, здійснено перший зріз даних резуль-
татів комплексного емпіричного дослідження в 
ЕГ та КГ.  

Загальний дизайн та організація 
формувального експерименту формування 

компетентностей конкурентоздатності 
особистості

Логічним етапом продовження дослідження 
проблеми «психології формування компетентно-
стей конкурентоздатності особистості в умовах 
інноваційної діяльності організації», є здійснен-
ня формувального й узагальнювального етапів. 
Ефективне їх здійснення зумовлює необхідність 
конкретизації та уточнення наукового апарату: ок-
реслення мети, розроблення гіпотези та завдань 
їх реалізації. Для цього здійснено експеримен-
тальну перевірку другого складника «Технолгії» – 
«Корекційно- розвивальної моделі рефлексивно- 
інноваційного тренінгу, коучингу. “Сучасні психо-
логічні технології формування компетентностей 
конкурентоздатної особистості у швидко мінли-
вих умовах інноваційної діяльності організацій”». 

Після завершення констатувального етапу ем-
піричного дослідження проблеми «психологія 
формування компетентностей конкурентоздатно-
сті особистості в умовах інноваційної діяльності 
організацій» логічним кроком було проведення 
формувального й узагальнювального етапів дослі-
дження і їх підетапів.  

Для забезпечення досягнення мети та розв’я-
зання завдань емпіричного дослідження здійсне-
но формувальий і узагальнювальний етапи дослі-
дження емпіричного дослідження, що реалізовано 
нами в підетапах: 

4) формувальний етап дослідження:
4.1) підготовчий підетап;
4.2) корекційно- формувальний підетап;
4.3) підсумковий (контрольний) підетап;
5) узагальнювальний етап дослідження.
Розглянемо загальний дизайн та особливості 

формувального й узагальнювального етапів експе-
рименту з метою забезпечення досягнення постав-
леної мети та розв’язання завдань емпіричного до-
слідження (табл. 2). 

Таблиця 2
Співвідношення мети етапів та методів формувального дослідження

Мета етапів дослідження Методи дослідження
4. Формувальний етап дослідження

4.1. Підготовчий підетап дослідження:
– Розроблення загального дизайну формувального етапу 
експерименту.
– Розроблення і апробація «Технології» та її моделей.
– Підбір та розробка корекційних методів.
– Розроблення змісту та структури спецкурсів спеціальної 
психологічної підготовки

Теоретичний аналіз, синтез, систематизація, 
порівняльний аналіз, проєктування, 
моделювання, прогнозування.
Інтерактивні корекційно- розвивальні методи.

– Здійснення першого діагностичного зрізу в 
експериментальних та контрольних групах з метою з’ясування 
стану сформованості компетентностей конкурентоздатності 
особистості. 
– Математично- статистична обробка даних

Обробка, аналіз, інтерпретація, оформлення 
результатів. 
Системний аналіз та синтез; електронні 
таблиці MS Excel 16; пакет статистичних 
програм (SPSS версія  20)

4.2. Корекційно-  формувальний підетап дослідження:
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– Експериментальна перевірка та впровадження «Корекційно- 
розвивальної моделі рефлексивно- інноваційного тренінгу, 
коучингу “Сучасні психологічні технології формування 
компетентностей конкурентоздатної особистості в швидко 
змінних умовах інноваційної діяльності організацій”»

Технологічний підхід. Інтерактивні 
корекційно- розвивальні методи; 
рефлексивно- інноваційний тренінг, коучинг, 
консультування.
Обробка, аналіз, інтерпретація, оформлення 
результатів

4.3. Підсумковий (контрольний) підетап дослідження:
– Здійснення контрольного діагностичного зрізу в 
експериментальних та контрольних групах з метою з’ясування 
динаміки змін стану сформованості компетентностей 
конкурентоздатності особистості.
– Математично- статистична обробка даних

Обробка, аналіз, інтерпретація, оформлення 
результатів; системний аналіз і синтез; 
електронні таблиці MS Excel 16; пакет 
статистичних програм (SPSS версія 20)

5. Узагальнювальний етап дослідження
– Виявлення  психологічних відмінностей особистості з 
високим і низьким рівнем конкурентоздатності
– Визначення системи ключових факторів, психологічних 
компонентів, структури їх взаємозв’язків, особистісних 
детермінант та умов, що сприяють або заважають формуванню 
компетентностей конкурентоздатності особистості умовах 
інноваційної діяльності організацій.
– З’ясування динаміки сформованості компетентностей 
конкурентоздатності особистості на різних етапах 
дослідження

Обробка, узагальнення, порівняльний аналіз, 
систематизація, прогнозування. 
системний аналіз та синтез; електронні 
таблиці MS Excel 16; пакет статистичних 
програм (SPSS версія 20)

продовження табл. 2

Розглянемо особливості кожного етапу фор-
мувального  експерименту:

1. У межах підготовчого етапу: уточнено 
концептуальні засади дослідження; розроблено 
й апробовано психолого- організаційну техно-
логію, уточнено складові та компоненти її мо-
делей; розроблено загальний дизайн і методику 
формувального експерименту; розроблено зміст 
і структуру спецкурсів спеціальної психологіч-
ної підготовки. Здійснено обробку та оформле-
но результати першого діагностичного зрізу з 
метою з’ясування наявної сформованості ком-
петентностей конкурентоздатності особистості 
в умовах інноваційної діяльності ЕГ та КГ.

2. Наступним кроком дослідження є здійснен-
ня корекційно- формувального етапу експе-
рименту. На цьому етапі розроблено, експери-
ментально перевірено і впроваджено корекцій-
ну модель «Технології», а саме – «Корекційно- 
розвивальну модель рефлексивно- інноваційного 
тренінгу, коучингу “Сучасні психологічні тех-
нології формування компетентностей конку-
рентоздатної особистості в швидко мінливих 
умовах інноваційної діяльності організацій”». 
Для її впровадження використано інтерактив-
ні корекційно- розвивальні креативні методи, 
коучинг, консультування.

3. На підсумково- контрольному етапі 
формувального експерименту здійснено кон-
трольний зріз, обробку, аналіз, інтерпретацію 
та оформлення результатів дослідження в ЕГ та 
КГ. Застосовано методи математичної статисти-
ки (кореляційний, факторний, кластерний ана-
ліз) з використанням сучасних програм обробки 
даних; здійснено математично- статистичну об-
робку емпіричних даних; здійснено порівняль-

ний аналіз зрізів емпіричних даних з метою 
оцінки впливу на окремі чинники в процесі спе-
ціальної психологічної підготовки, формування 
компетентностей конкурентоздатної особисто-
сті в швидко мінливих умовах інноваційної дія-
льності організацій.

4. На четвертому етапі здійснено узагаль-
нення результатів дослідження, проведено 
контрольний експеримент з метою здійснення 
порівняльного аналізу зрізів емпіричних да-
них на різних етапах експерименту, проведено 
математично- статистичну обробку емпіричних 
даних: масиву емпіричних даних особистості з 
високим і низьким рівнем «конкурентоздатно-
сті»; з’ясовано психологічні відмінності осо-
бистості з високим і низьким рівнем «конку-
рентоздатності»; визначено систему ключових 
факторів, психологічних компонентів, структу-
ри їх взаємозв’язків, особистісних детермінант 
та умов, що сприяють або заважають форму-
ванню компетентноствй конкурентоздатності 
особистості в умовах інноваційної діяльності; 
з’ясовано динаміку сформованості компетент-
ностей конкурентоздатності особистості в умо-
вах інноваційної діяльності на різних етапах 
експериментального дослідження. Здійснено 
публікацію програм, навчально- методичних по-
сібників, статей за даною темою та впроваджено 
результати дослідження у практику діяльності 
організацій різних типів.

Таким чином, розроблена, апробована, 
експериментально перевірена «Психолого- 
організаційна технологія формування компе-
тентностей конкурентоздатності особистості 
в умовах інноваційної діяльності організації» 
(«Технології») впроваджується в умовах реалі-
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зації експериментально- дослідної роботи в за-
кладах освіти різного типу України та успішно 
здійснюються в рамках міжнародних проєктів 
співдружності освітніх програм Віри Чудакової: 
в Україні (2016–2021); в Республіці Узбекистані 
(2018–2021) і Республіці Казахстан (2021). Її реа-
лізація сприяла розв’язанню суспільно значущої 
проблеми, а саме – «психології формування ком-
петентностей конкурентоздатної особистості в 
умовах інноваційної діяльності організацій.

Продовження у наступному номері.
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Chudakova Vira. General Design and Program for 
Organizing a Comprehensive Empirical Study “Psy-
chology of the Formation of Competencies of a Per-
son's Competitiveness in the Context of an Organiza-
tion's Innovative Activities” (Part 3).

Summary.
The publication presents a general design and a program 

for organizing a comprehensive empirical research for 
experimental verification and implementation of the author's 
“Psychological and organizational technology for the 
formation of competencies of an individual's competitiveness 
in the context of innovative activities of organizations” 
(V. Chudakova) and models for its implementation. “1) The 
diagnostic model of the examination of the formation of 
the competencies of the competitiveness of an individual 
in the conditions of innovative activity of organizations”, 
which corresponds to the diagnostic stage of the study. 
The experimental verification of this model was carried 
out at the ascertaining stage, which was implemented in 
three sub-stages: search-theoretical, actually ascertaining, 
generalizing-control stages. “2) Correctional and 
developmental model of reflexive and innovative training, 
coaching “Modern psychological technologies for the 
formation of competencies of a competitive person in the 
rapidly changing conditions of innovative activities of 
organizations”. It corresponds to the correctional and 
developmental stage and the generalizing stage of the study. 
Experimental verification of this model was carried out 
at the formative and generalizing stages of the study and 
their substages: preparatory substage, correction molding 
substage, final (control) substage; generalizing stage of the 
study. The correlation of the tasks of the above stages and the 
methods of empirical research is highlighted and presented. 
The essence of the concept “design” is revealed. (Part 3).
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technology; diagnostic model of the examination of the 
formation of the competencies of a person's competitiveness; 
correctional and developmental model of the formation of 
competencies of a person's competitiveness; innovation; 
organization; design; examination; correction; reflexively 
innovative training; coaching.  
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