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Анотація.
У публікації представлено авторське дослідження «Психолого-організаційна технологія формування компетентно-

стей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій» (В. Чудакова) та моделей 
її реалізації. Розглянуто «компетентність інноваційності»: розкривається актуальність, термінологічно-понятійний 
апарат, розкривається методика «Експрес діагностика інноваційності» (В. Чудакова, 2016). Представлено загальний 
дизайн і зміст «моделі психологічної структури процесу інноваційної діяльності» в дослідженні психологічної готовно-
сті до інноваційної діяльності, а також основи формування компетентності «інноваційності».

Ключові слова: психолого-організаційна технологія; діагностична модель; корекційно-розвиваюча модель; конкурен-
тоспроможність особистості; інноваційна діяльність; інноваційність; компетентність.
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− у 2 частині: ознайомлення з концептуаль-
ними засадами авторської «психолого-організа-
ційної технології формування компетентностей 
конкурентоздатності особистості в умовах інно-
ваційної діяльності організацій» (далі «техно-
логія»); представлення загального дизайну, діа-
гностичних і корекційно-розвивальних методів, і 
моделей експертизи і корекції авторської «техно-
логії», яку подано в № 1 (80) (Чудакова В., 2021) 
(DOI https://doi.org/10.32405/2309-3935-2021-
1(80)-55-62) [7];

− у 3 частині: ознайомлення з загальним ди-
зайном і програмою організації комплексного 
емпіричного дослідження щодо експерименталь-
ної перевірки і впровадження авторської «Пси-
холого-організаційної технології формування 
компетентностей конкурентоздатності особи-
стості в умовах інноваційної діяльності органі-
зацій» та моделей її реалізації, а саме: «1. Діа-
гностичної моделі експертизи сформованості  

© Чудакова В. П., 2021

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 журна-
лу «Освіта та розвиток обдарованої особисто-
сті» (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) (Чудакова В., 2020) 
(DOI https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-
4(79)-63-69) [6];

https://orcid.org/0000-0003-3801-6545
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компетентностей конкурентоздатності осо-
бистості в умовах інноваційної діяльності ор-
ганізацій» і «2. Корекційно-розвиваюча модель 
рефлексивно- інноваційного тренінгу, коучингу 
«Сучасні психологічні технології формуван-
ня компетентностей конкурентоздатної осо-
бистості в швидко мінливих умовах іннова-
ційної діяльності організацій», яку подано в 
№ 2 (81) (Чудакова В., 2021) [12] (DOI https://doi.
org/10.32405/2309-3935-2021-2(81)-57-66);

− у 4 частині: представлення «Психолого- 
організаційної технології формування компе-
тентностей конкурентоспроможності особисто-
сті в умовах інноваційної діяльності організа-
цій», діагностичної та корекційної моделі її реа-
лізації; розгляд «компетентності інноваційності», 
а саме: актуальність, термінологічно-понятійний 
апарат, методика «Експрес діагностика іннова-
ційності» (В. Чудакова, 2016); ознайомлення з 
загальним дизайном, змістом «Моделі психо-
логічної структури процесу інноваційної діяль-
ності» в дослідженні психологічної готовності 
до інноваційної діяльності, основи формування 
компетентності «інноваційності», які подано в 
№ 3 (82) (Чудакова В. П., 2021) [13] (DOI https://
doi.org/10.32405/2309-3935-2021-3(82)-67-75). 

Метою цієї публікації (частини 5) є: пред-
ставлення загального дизайну і змісту «Моделі 
ключових систем психологічно обумовлених 
факторів структури психологічної готовності 
до інноваційної діяльності», основи формуван-
ня «інноваційності», вагомої компетентності 
конкурентоздатності особистості. Ознайом-
лення зі структурою психологічної готовності 
персоналу освітніх організацій до інновацій-
ної діяльності на рівні теоретичного аналізу й 
узагальнення експертних суджень, яка охоплює 
такі системні компоненти: 1) фактори особи-
стості: «самоменеджменту процесів особи-
стої діяльності»; «розв’язання проблем інно-
ваційної діяльності»; «функціонального стану 
і працездатності»; «особистісних рис, їх струк-
тур і закономірностей змін»; «креативності 
особистості»; «самоактуалізації і саморозвит-
ку»; «особистісних цінностей»; «педагогічних 
технологій (знань і вмінь)»; «психологічних 
технологій (знань і вмінь)»; «психологічної го-
товності до інноваційної діяльності»; 2) фак-
тори організації: «психологічної атмосфери 
нововведень»; «менеджменту і підтримки ново-
введень»; «стратегій інноваційної дія льності»; 
«ефективної взаємодії»; «використання техніч-
них засобів»; «ситуаційно-динамічні та спе-
цифічні фактори»; «експертизи інноваційної 
діяльності»; «корекції інноваційної діяльно-
сті»; 3) фактори навчання і корекції: «теоре-
тичної підготовки до інноваційної діяльності»; 
«соціально- психологічного навчання»; «само-
стійної підготовки до інноваційної діяльності»; 

«психологічного консультування»; «психотера-
певтичної допомоги». 

Зв’язок теми дослідження з науковими про-
грамами, планами, темами. Наукове досліджен-
ня виконано в рамках комплексних науково-до-
слідних тем: 

− Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України, зокрема: лабораторії психології 
навчання імені І.О. Синиці «Діяльнісна саморе-
алізація особистості в освітньому просторі» (РК 
0114U000602, 2014–2017 рр.); «Психологічні ви-
міри особистісної взаємодії cуб’єктів освітнього 
простору в контексті гуманістичної парадигми» 
(РК 0118U003098, 2018–2020 рр.). 

− Інституту педагогіки НАПН України, зо-
крема: відділу профільного навчання: «Нау-
ково-методичне забезпечення допрофесійної 
підготовки старшокласників», (підтема) «На-
уково-методичне забезпечення формування 
конкурентоздатності особистості в умовах до-
професійної підготовки» (0116U003182, 2016–
2018 рр.); «Науково-методичне забезпечення 
підготовки вчителя до реалізації ідей компе-
тентнісно зорієнтованого навчання», (напрям) 
«Науково-методичне забезпечення формуван-
ня компетентностей конкурентоздатності осо-
бистості 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. Бафаэв), 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 
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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 ко-
лективами різних країн, на різних етапах науко-
во-дослідної експериментальної діяльності було: 
розроблено, апробовано і впроваджено комплек-
сну систему науково-методичного забезпечення, 
відпрацьовувався інтегративний діагностичний 
інструментарій; розроблено інформаційно-смис-
ловий, діагностичний, аналітично-інтерпретацій-
ний і прогностичний та корекційно-розвивальний 
блоки; відшліфовано окремі аспекти і компонен-
ти модулів «Технології», кожний заклад і освітня 
установа зробили важливий і цінний внесок. 

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

У цій публікації детально буде розглянуто 
такі питання.

1. Науково-методичне забезпечення «психоло-
гії формування компетентностей конкурентоз-
датної особистості в умовах інноваційної діяль-
ності».

2. Компетентність «інноваційності» – ваго-
мий показник забезпечення конкурентоздатно-
сті особистості.

3. Теоретична модель психологічної структу-
ри процесу інноваційної діяльності.

4. Ключові «внутрішні» та «зовнішні» умови 
формування психологічної готовності до інно-
ваційної діяльності, засади формування компе-
тентності «інноваційності» особистості. 

5. Загальний дизайн і зміст «Моделі ключо-
вих систем психологічно обумовлених факторів 
структури психологічної готовності до іннова-
ційної діяльності».

1. Науково-методичне забезпечення «психо-
логії формування компетентностей конкурен-
тоздатної особистості в умовах інноваційної 
діяльності».

Важливою є проблема дослідження психології 
формування компетентностей конкурентоздатної 
особистості в умовах інноваційної діяльності. Це 

підтверджується законодавчою базою України. 
Так, у Законі України «Про освіту» (2017) зазна-
чено, що метою професійної освіти є формуван-
ня і розвиток компетентностей особистості, 
необхідної для професійної діяльності за певною 
професією у відповідній галузі, забезпечення її 
конкурентоздатності на ринку праці та мобіль-
ності і перспектив кар’єрного зростання впро-
довж життя. Досягнення цієї мети забезпечу-
ється шляхом формування ключових компетент-
ностей, що необхідні кожній сучасній людині 
для успішної життєдіяльності [8]. Спільними для 
всіх компетентностей є такі вміння: читання з 
розумінням, уміння висловлювати власну думку 
усно і письмово, критичне та системне мислен-
ня, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
творчість, ініціативність, уміння конструктив-
но керувати емоціями, оцінювати ризики, при-
ймати рішення, розв’язувати проблеми, здат-
ність співпрацювати з іншими людьми. Однією 
з вагомих є компетентність інноваційності, яку 
нами досліджено [10; 11] і висвітлено в ряді ав-
торських публікацій [5–13; 14], про неї ми пого-
воримо нижче.

Перш ніж розкриємо загальний дизайн і 
зміст «Моделі ключових систем психологічно 
обумовлених факторів структури психологічної 
готовності до інноваційної діяльності», у цій 
публікації ми розглянемо питання дослідження 
проблеми «психології формування компетент-
ностей конкурентоздатності особистості в умо-
вах інноваційної діяльності», а також вагомої її 
детермінанти – показника «компетентності ін-
новаційності». 

Проблема «науково-методичного забезпе-
чення психології формування компетентностей 
конкурентоспроможності особистості в умовах 
інноваційної діяльності організацій» є актуаль-
ною і пріоритетною. З метою її розв’язання нами 
розроблено авторську інтегративну комплекс-
ну систему науково-методичного забезпечення 
формування компетентностей конкурентоздатної 
особистості в умовах інноваційної діяльності: 
психолого-організаційна технологія, діагнос-
тична та корекційно-розвивальні моделі, пси-
холого-діагностичні та корекційно-розвивальні 
методи, програмне забезпечення спеціальної 
психологічної підготовки, навчально-методичні 
посібники, інструктивно-методичні матеріали та 
рекомендації.

Для її реалізації нами було розроблено і впро-
ваджується авторська «Психолого-організаційна 
технологія формування компетентностей конку-
рентоздатності особистості в умовах інновацій-
ної діяльності організації» [5–14] (далі – «Техно-
логія»). Технологія охоплює дві взаємопов’язані 
моделі: 1) Діагностична модель експертизи ком-
петентностей конкурентоздатності особисто-
сті; 2) Корекційно-розвивальна модель рефлек-
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сивно-інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чу-
дакова) [5–14]. «Технологія» містить основні 
блоки: інформаційно-смисловий, діагностичний, 
аналітично-інтерпретаційний та прогностичний, 
і корекційно-розвивальний. 

У процесі реалізації «1) Діагностичної моде-
лі експертизи компетентностей конкурентоз-
датності особистості» нами було проведено 
констатувальний етап емпіричного дослідження, 
а саме: пошуково-теоретичний, власне констату-
вальний, узагальнювально-контрольний [5–13]. 
Досліджено фактори, умови і чинники – компо-
ненти та їхні оцінні показники, що впливають на 
стан сформованості компетентностей конкурен-
тоздатності особистості. Визначено перелік за-
значених компонентів. Кожен із них є інтеграль-
ним утворенням (метапрофесійними якостями 
особистості).

За результатами поточного дослідження зазна-
ченої моделі «технології» нами визначено стан 
сформованості компетентностей конкурентоз-
датності особистості, зокрема: компетентність 
інноваційності; особистісні якості; праксіоло-
гічні компетентності (психолого-професійний), 
когнітивні (пізнавальні) компетентності; кому-
нікативні компетентності; рефлективності та са-
моусвідомлення себе як професіонала; мотива-
ційної компетентності; самоактуалізації; компе-
тентностей психологічної стійкості, стресостій-
кості та здатності до швидкої адаптації; емоцій-
но-вольової саморегуляції; вирішення конфлік-
тів; цілепокладання тощо [6]. У ряді авторських 
публікацій нами було розглянуто: ключову «ком-
петентність інноваційності» як вагомий показ-
ник забезпечення конкурентоздатності особисто-
сті: розкрито актуальність її дослідження, термі-
нологічно-понятійний апарат «інноваційності», 
особливості дослідження «інноваційності» як ці-
льового показника, розкрито теоретико-методо-
логічну основу методики «Експрес діагностика 
інноваційності» (В. Чудакова, 2016)». За резуль-
татами її використання було визначено «рівень 
інноваційності» (позитивний, нульовий рівень і 
негативний) та «тенденція інноваційності» (емо-
ційно-практична; теоретично-інтелектуальна) 
персоналу освітніх організацій. Зазначено, що 
запропонований термін «інноваційність» став 
дієвим інструментом самостійної експертизи та 
коригування процесів інноваційної діяльності і 
водночас відображає психологічний зміст проті-
кання інноваційної дія льності та її детермінації 
на рівні особистості. 

У процесі реалізації «2) Корекційно-розвива-
юча модель рефлексивно-інноваційного тренінгу, 
коучингу» нами проведено формувальний етап 
дослідження. За результатами розроблено і впро-
ваджено дві освітні програми: 1) загальна про-
грама; 2) індивідуальна програма, які розглянуто 
у низці авторських публікацій [5–12; 14].

2. Компетентність «інноваційності» – ваго-
мий показник забезпечення конкурентоздат-
ності особистості.

Для забезпечення конкурентоздатності осо-
бистості на ринку праці та мобільності та пер-
спектив кар’єрного зростання впродовж життя, 
на сучасному етапі інноваційного розвитку акту-
альності набуває дослідження «компетентності 
інноваційності» – однієї з ключових компетент-
ностей необхідної для успішної самореалізації 
особистості. Про це свідчать положення та нор-
мативно-правові законодавчі документи прийняті 
в Україні [3]. 

Інтегральний показник «інноваційності» нами 
започатковано (розроблено, науково-обґрунтова-
но, впроваджено) як цільовий показник у процесі 
комплексного емпіричного дослідження «фор-
мування психологічної готовності персоналу ор-
ганізацій до інноваційної діяльності» [8–11; 13; 
14]. Нами було здійснено поєднання в єдиному 
контексті засобів теоретичного та емпіричного 
підходів у вивченні досліджуваної проблеми на 
базі системної методології, компонентно-струк-
турного і динамічного аналізу. Для цього в спеці-
альній психолого-педагогічній літературі вивча-
лися та пропонувалися до використання набори 
критеріїв ефективності педагогічної діяльності 
та критерії ефективності інноваційної діяльності. 
Узагальнюючи конкретний зміст таких критеріїв 
із метою наступного здійснення емпіричного до-
слідження, нами введено робочий термін «інно-
ваційність» –інтегральний показник сформова-
ності психологічної готовності до інноваційної 
діяльності. На якісному, теоретичному рівні – це 
перелік можливих критеріїв ефективності інно-
ваційної діяльності. На емпіричному рівні – це 
окремий вектор у багатомірному просторі умов і 
чинників сформованості психологічної готовно-
сті персоналу освітніх організацій до інновацій-
ної діяльності [8–9; 10, с. 20; 11–13]. 

Ми розглядаємо «інноваційність» як окремий 
вектор, що інтегрує зміст сукупності показни-
ків ефективності інноваційної діяльності та ви-
користано нами як цільовий показник, що має 
бути максимізований використанням емпірично 
виявлених його зв’язків з іншими складовими 
особистості та закономірностями його функціо-
нування в ході інноваційної діяльності. Показник 
«інноваційність» – це оцінка першого загального 
фактору в наборі емпіричних корелятів рівня та 
тенденції інноваційної діяльності, що дає змогу 
виявити персонал освітніх організацій з підви-
щеним рівнем і тенденцією «інноваційності», 
а також вивчити особливості латентної структури 
особистісних факторів та рис, що детермінують 
інноваційність. Процес формування психологіч-
ної готовності до інноваційної діяльності – це 
кероване та цілеспрямоване, багатомірне зміщен-
ня особистості в просторі рис і властивостей до 
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кластеру персоналу освітніх організацій з підви-
щеним рівнем інноваційності [8–10, с. 20; 11–13]. 

Розглянемо особливості дослідження «іннова-
ційності». З метою з’ясування взаємозв’язків та 
впливу системи «зовнішніх» і «внутрішніх» умов 
і факторів на цільовий показник – інтегральний 
показник «інноваційності». Усі інші показники 
розглядалися нами як фактори, чинники й умови 
рівня «інноваційності» особистості. Термін «ін-
новаційність» нами розглядається як позначен-
ня інтегрального рівня тенденції, інтенсивності 
й активності персоналу освітніх організацій у 
здійсненні інноваційної діяльності, що розгля-
дається як окрема риса особистості, потенціал 
успішності нововведень, а на емпіричному рівні 
як вектор у багатомірному просторі властивос-
тей особистості. Використання цього робочого 
терміна став проміжним, допоміжним, кроком 
до інтеграції теоретичних й емпіричних скла-
дових дослідження. Це було зумовлено тим, що 
більшість теоретичних конструктів, унаслідок їх 
абстрактності та високого рівня узагальненості, 
неможливо виміряти безпосередньо. «Інновацій-
ність» персоналу організацій – це інтегральна ха-
рактеристика особливостей його індивідуальної 
діяльності з впровадження новацій, яка значною 
мірою охоплює зміст визначеного раніше терміна 
«інтегральний показник ефективності інновацій-
ної діяльності» (теоретично можлива сукупність 
об’єктивних показників ефективності інновацій-
ної діяльності). Певне звуження змісту «іннова-
ційність» надало можливість його виміру (подіб-
но до інших рис особистості) в умовах освітніх 
організацій самими учасниками психолого-педа-
гогічного процесу [8–13].

Запропонований термін «інноваційність» став 
дієвим інструментом самостійної експертизи та 
коригування процесів інноваційної діяльності і 
водночас відображає психологічний зміст проті-
кання інноваційної діяльності та її детермінації 
на рівні особистості. Отже, «інноваційність» – це 
окремий вектор, інтегральний зміст сукупності 
показників ефективності впровадження нововве-
день і використаний нами як цільовий показник, 
який максимізований використанням емпірично 
виявлених його зв’язків з іншими складовими 
особистості та закономірностями її функціону-
вання в ході інноваційної діяльності [8–13]. 

Першим кроком дослідження була побудова ці-
льового показника «інноваційності» за оцінками екс-
пертів (керівників) та самооцінки. Другим кроком є 
безпосередньо експертиза стану сформованості «ін-
новаційності» особистості, яку здійснено за допо-
могою методики опитувального типу, авторської 
анкети-опитувальника «Експрес діагностика іннова-
ційності» (В. Чудакова), у її валідизації нами було за-
діяно 1677 респондентів. За результатами визначено 
«рівень інноваційності» (позитивний, нульовий рі-
вень і негативний) та «тенденцію інноваційності» 

(емоційно-практична; теоретично-інтелектуаль-
на) персоналу освітніх організацій. В основу її за-
кладено оцінні судження респондентів, її апробо-
вано і описано в публікаціях автора [8–13].

Теоретико-методологічною основою методи-
ки є факт того, що в психолого-педагогічній лі-
тературі [5; 6; 8–13] вивчалися і запропоновані 
до використання набори критеріїв ефективності 
інноваційної педагогічної діяльності та критерії 
ефективності інноваційної діяльності. Нами було 
узагальнено конкретний зміст таких критеріїв з 
метою наступного здійснення емпіричного до-
слідження. З цією метою на початку нами запро-
поновано до використання термін «інтегральний 
показник ефективності інноваційної діяльно-
сті». На якісному рівні – це контрольний перелік 
складових ефективності інноваційної діяльно-
сті (темп, якість, доцільність тощо), а на емпі-
ричному (статистичному) – це оцінка першого 
загального фактору з масиву оцінок складових 
ефективності процесу здійснення інноваційної 
діяльності. Ця методика не мала чітко визначе-
них і психометрично доведених алгоритмів фор-
малізації первісних суджень персоналу [10; 11]. 
Тому в необхідних і допустимих з позицій психо-
діагностики випадках ми використали процедуру 
факторного аналізу й оцінки латентних факторів 
для побудови інтегрального показника «іннова-
ційності». Отримані вектори розглядаються в 
ролі допоміжних характеристик базового про-
стору рис особистості, який використано в до-
слідженні. Їх призначення – це індивідуалізація 
психологічної корекційної роботи з персоналом 
освітніх організацій у ході спеціальної психоло-
гічної підготовки [8; 10–13].

3. Теоретична модель психологічної струк-
тури процесу інноваційної діяльності.

Представлення на рівні теоретичного аналізу 
й узагальнення експертних суджень, загального 
дизайну і змісту «Моделі ключових систем пси-
хологічно обумовлених факторів структури пси-
хологічної готовності персоналу освітніх органі-
зацій до інноваційної діяльності», за основу візь-
мемо «модель психологічної структури процесу 
інноваційної діяльності» нами було здійснено в 
попередній публікації даного видання [13; 14]. 

Дослідження особистісної детермінації інно-
ваційної діяльності в просторі конституційних 
й особистісних рис, складових самоактуалізації 
та інших подібних показників (які вивчалися в 
поточному дослідженні) є вивченням в площи-
ні психології лише статичної сторони процесі 
здійснення інноваційної діяльності) [10–12]. Та-
кий ракурс аналізу доцільно доповнити вивчен-
ням динамічних аспектів інноваційної діяльності 
персоналу освітніх організацій. 

На нашу думку, однією з продуктивних мо-
делей дослідження психологічних аспектів ін-
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новаційної діяльності є модель психологічної 
структури діяльності людини, яку ми уявляємо у 
формі послідовності її складових: ціль → мотив 
→ спосіб → результат → контроль → корекція 
(рис. 1). Розглядаємо її як ітераційний цикл по-
ступового досягнення задовільного результату 
діяльності. Інноваційна діяльність – це цикліч-
ний процес, що розгорнутий у часі. 

Загальний дизайн і зміст названих вище 
складників «Теоретичної моделі психологічної 
структури процесу інноваційної діяльності»: ціль 
→ мотив → спосіб → результат → контроль → 
корекція, нами розкрито в низці авторських пу-
блікацій  [10; 11; 13].

Динамічний аспект процесу інноваційної дія-
льності особистості містить певну кількість пси-
хологічних умов і чинників, які нами вивчено в 
процесі дослідження «формування психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до ін-
новаційної діяльності» [10; 11]. Частина із них 
допускає вимір у межах констатувального експе-
рименту з вивчення особистісної детермінації ін-
новаційної діяльності, а інша − передбачає мож-
ливість виявлення на якісному рівні лише в ході 
спеціальної психологічної підготовки персоналу 
освітніх організацій до інноваційної діяльності 
(у формі рефлексивно-інноваційного тренінгу, 
коучингу, консультуванні тощо).

4. Ключові «внутрішні» і «зовнішні» умови 
формування психологічної готовності до інно-
ваційної діяльності, основи формування ком-
петентності «інноваційності» особистості. 

У системі освіти поряд із важливими 
матеріально- технічними, організаційно-управлін-
ськими чинників процесу впровадження нововве-
день існують (посідаючи чільне місце) і суттєво 
детермінують інноваційні комплекси психологічних 
умов педагогічних інновацій − це системи психо-
логічно зумовлених зовнішніх і внутрішніх факто-
рів, умов і чинників, які підвищують або знижу-
ють імовірність ефективного здійснення іннова-
ційної діяльності персоналу освітніх організацій.

На відміну від організаційно-управлінських і 
навчально-методичних аспектів інноваційної дія-
льності персоналу освітніх організацій, психоло-
гічні аспекти проблеми процесів впровадження 
інновацій вивчені недостатньо та потребують 
поглибленого дослідження. З-поміж головних 
напрямів такого дослідження мають бути насам-
перед психологічні закономірності та механізми 
самозміни, самовдосконалення і самоактуаліза-
ції особистості, які забезпечують використання 
нових форм діяльності та її організації в ході 
здійснення інноваційних проектів, внутрішня й 
зовнішня мотивація особистісних змін, емоцій-
но-почуттєвий, психологічний і функціональний 
стан людини в ході інноваційної діяльності, що 
потребують значної додаткової енергії [11].

До найважливіших зовнішніх умов інновацій-
ної діяльності ми зараховуємо: загальну психоло-
гічну культуру керівників і співробітників освіт-
ньої організації; рівень розвитку колективу і його 
соціально-психологічні характеристики; органі-
заційну етику і домінантну систему цінностей; 
організаційно-управлінські фактори (системи 
офіційних і неофіційних відносин) і особливос-
ті освітньої організації; участь організації в ін-
новаційних проєктах; мотиваційне середовище і 
систему стимулювання інноваційної діяльності 
тощо.

До ключових внутрішніх умов, що забезпечу-
ють ефективність інноваційної діяльності зарахо-
вуємо: систему конституційних, індивідуальних 
та особистісних рис; рівень загальної психологіч-
ної культури персоналу освітніх організацій; ха-
рактер особистої мотивації до інноваційної діяль-
ності; широту і якість репертуару педагогічних 
прийомів і засобів; рівень особистої педагогічної 
майстерності; спрямованість персоналу освітніх 
організацій на саморозвиток, самореалізацію та 
самоактуалізацію; готовність до змін змісту, ал-
горитмів і прийомів власної діяльності тощо [11]. 

Внутрішні та зовнішні чинники інноваційної 
діяльності з огляду психології мають принципову 
відмінність. 

Внутрішні умови та фактори (риси, властиво-
сті, процеси) утворюють цілісну систему психо-
логічних параметрів, які сприяють або заважають 
ефективності інноваційної діяльності персоналу 
освітніх організацій. Вплив на окремі складові 
такої системи ускладнюється системним «опо-
ром» усієї сукупності зв’язків компонентів осо-
бистості (тенденція до збереження структури), а 
отже, розвивальний вплив на особистість нова-
тора (інноватора) має бути цілісним, системним, 
спрямованим на системотвірні фактори, що іс-
тотно впливають на ефективність впровадження 
педагогічних новацій [11].

Зовнішні умови та фактори (керівник, орга-
нізаційно-інноваційне середовище, характерис-
тичні особливості колективу, мотиваційне сере-
довище, атмосфера школи, фінансування тощо) 
виступають як окремі самодостатні та взаємо-
незалежні чинники, що підвищують або змен-
шують імовірність впровадження нововведень. 
Така особливість надає можливість послідовного 
в часі створення умов у зовнішньому середовищі 
інноваційної діяльності та водночас дослідження 
впливу окремих зовнішніх факторів на її ефек-
тивність [11].

Аналіз змісту різноманітних факторів інно-
ваційної діяльності доводить, що досить не-
значна їх частина не пов’язана з психологією –  
фінансування, забезпечення навчальним об-
ладнанням, побудова й ремонт приміщень 
тощо. Більшість із них стосується спеціальних 
психолого- педагогічних професійних якостей 
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персоналу освітніх організацій, особливостей 
психологічної атмосфери, що має сприяти ін-
новаціям, системам відносин у колективі, пси-
хологічно правильної поведінки керівника в 
ході впровадження нововведень, психологічно 
й психотерапевтично коректної взаємодії персо-
налу освітніх організацій між собою, та з учня-
ми, психологічним обґрунтуванням нових мето-
дів навчання тощо. Таким чином, психологічні 
аспекти організаційних і педагогічних проблем 
інноваційної діяльності можуть розглядатися як 
ключові чинники загальної ефективності проце-
сів впровадження.

Ключові «внутрішні» особистісні фактори 
формування психологічної готовності до іннова-
ційної діяльності нами представлено у результа-
тах дисертаційного дослідження [11] і ряді автор-
ських публікаціях [5–14]. 

У цій публікації зосереджено увагу на «зов-
нішніх» умовах.

5. Загальний дизайн і зміст «Моделі ключо-
вих систем психологічно обумовлених факто-
рів структури психологічної готовності до ін-
новаційної діяльності».

Фактори й умови зовнішнього типу мають 
суттєву відмінність від системи внутрішніх осо-
бистісних чинників, які тісно пов’язанні в систе-
му (нематеріальні, латентні) й функціонують як 
інтегральний системний ефект в особистості. 
Більшість зовнішніх факторів взаємно незалежні 
та впливають на процес інноваційної діяльності 
як такі, що розділені за часом фактори, що підви-
щують чи знижують ймовірність її ефективності. 
Особливість зовнішніх факторів, з точки зору ке-
рівництва й оптимізації особистісних інновацій-
них дій персоналу освітніх організацій, полягає 
в можливості їх створення на управлінському 
рівні, активізації, підсилення тощо. Щодо вну-
трішніх факторів, то їх можна використати лише 
з ініціативи особистості персоналу освітньої ор-
ганізації [11].

Наявну ієрархію впливовості різних зовніш-
ніх психологічних факторів на інноваційну ді-
яльність можна побудувати лише за допомогою 
емпіричного дослідження, тому розгляд їх у на-
шому дослідженні здійснюється в довільному 
порядку. 

Вивчення і теоретичний аналіз педагогічної, 
психологічної та управлінської літератури з пи-
тань здійснення організаційних змін і впрова-
дження нововведень (інновацій) дав змогу виді-
лити впливові фактори інноваційної діяльності, 
що мають значні психологічні складові [11]. 

З огляду на те, що фактори інноваційної дія-
льності частково перетинаються та створюють 
системні ефекти як окремі фактори, виділення 
перерахованих далі факторів має теоретичний 
характер і зорієнтоване на визначення змісту на-

вчальних програм підготовки персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності. 

З метою побудови теоретичної моделі форму-
вання психологічної готовності персоналу освіт-
ніх організуй до інноваційної діяльності розгля-
немо її в контексті динамічного аспекту.

Відповідно до психологічної структури діяль-
ності людини [11; 13] і теоретичної моделі пси-
хологічної структури процесу інноваційної діяль-
ності особистості (представлену нами раніше на 
рис. 1). На нашу думку, ключовими компонентами 
системи психологічно обумовлених факторів, які 
впливають на зовнішні умови і чинники ефектив-
ності процесу інноваційної діяльності персоналу 
освітніх організацій, є фактори: 1) особистості, 
2) організації, 3) навчання і корекції. Представи-
мо їх взаємозв’язок у вигляді теоретичної моделі
(рис. 2).

Рис. 2. Теоретична модель ключових систем  
психологічно обумовлених факторів процесу іннова-

ційної діяльності персоналу освітніх організацій

Структура психологічної готовності персо-
налу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності на рівні теоретичного аналізу й узагаль-
нення експертних суджень охоплює такі ключові 
системні компоненти [11].

− Фактори особистості: «самоменеджмен-
ту процесів особистої діяльності»; «розв’язання 
проблем інноваційної діяльності»; «функціо-
нального стану і працездатності»; «особистісних 
рис, їх структур і закономірностей змін»; «креа-
тивності особистості»; «самоактуалізації та са-
морозвитку»; «особистісних цінностей»; «педа-
гогічних технологій (знань і вмінь)»; «психоло-
гічних технологій (знань і вмінь)»; «психологіч-
ної готовності до інноваційної діяльності» [11].

− Фактори організації: «психологічної атмос-
фери нововведень»; «менеджменту і підтримки 
нововведень»; «стратегій інноваційної  діяль-
ності»; «ефективної взаємодії»; «використання 
технічних засобів»; «ситуаційно-динамічні та 
специфічні фактори»; «експертизи інноваційної 
діяльності»; «корекції інноваційної діяльності» 
[11].

− Фактори навчання і корекції: «теоретич-
ної підготовки до інноваційної діяльності»; 
«соціально- психологічного навчання»; «само-
стійної підготовки до інноваційної діяльності»; 
«психологічного консультування»; «психотера-
певтичної допомоги» [11].

У подальших публікаціях у наступних номерах 
цього видання буде ретельно розглянемо названі 
вище ключові системні компоненти, розкриємо  
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їх загальний дизайн і зміст складників «Моде-
лі ключових систем психологічно обумовлених 
факторів структури психологічної готовності до 
інноваційної діяльності». 

У наступних публікаціях розглянемо:
– частина 6: «Загальний дизайн і зміст «осо-

бистісних факторів» ключових системних ком-
понентів структури психологічної готовності 
до інноваційної діяльності, основи формування 
«“інноваційності”,  вагомої компетентності кон-
курентоздатності особистості».

– частина 7: «Загальний дизайн і зміст «орга-
нізаційних факторів» ключових системних ком-
понентів структури психологічної готовності до 
інноваційної діяльності, основи формування “ін-
новаційності”, вагомої компетентності конкурен-
тоздатності особистості».

– частина 8: «Загальний дизайн і зміст «фак-
торів навчання (підготовки) і корекції» ключо-
вих системних компонентів структури психоло-
гічної готовності до інноваційної діяльності, ос-
нови формування “інноваційності”, вагомої ком-
петентності конкурентоздатності особистості».

Продовження у наступному номері.
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GENERAL DESIGN AND CONTENT 
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Summary.
The publication presents general design and content 

of “Models of key systems of psychologically determined 
factors of the structure of psychological readiness 
for innovative activity”, the basis for the formation 
of “innovativeness”, an important competence of 
competitiveness of personality. The author introduces the 
structure of the psychological readiness of the personnel 
of educational organizations for innovative activities at 
the level of theoretical analysis and generalization of 

expert judgments, including the following key system 
components: 1) Personality factors: “Self-management 
of the processes of personal activity”; “Solving the 
problems of innovation”; “Functional state and work 
capacity”; “Personality traits, their structures and 
patterns of change"; "Personality creativity"; "Self-
actualization and self-development”; “Personal values”; 
“Pedagogical technologies (knowledge and skills)”; 
“Psychological technologies (knowledge and skills)”; 
“Psychological readiness for innovative activities”; 
2) Organizational factors: “Psychological atmosphere of 
innovation”; “Management and support of innovations”; 
“Innovation strategies”; “Effective interaction”; “Use 
of technical means”; “Situational-dynamic and specific 
factors”; “Expertise of innovation activity”; “Correction 
of innovation activity”; 3) Factors of learning and 
correction: “Theoretical preparation for innovation”; 
“Social and psychological training”; “Self-preparation 
for innovative activities”; “Psychological counseling”; 
“Psychotherapeutic assistance”.
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