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ПОРІВНЯЛЬНИЙ  АНАЛІЗ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ДОСЛІДЖЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО  СЕРЕДОВИЩА – КОМПОНЕНТА

СФОРМОВАНОСТІ  ІННОВАЦІЙНОСТІ  КЛЮЧОВОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ОСОБИСТОСТІ

Анотація.
У публікації представлені порівняльний аналіз результатів дослідження «організаційно-

інноваційного середовища організації», компонента технології формування психологічної го-
товності до інноваційної діяльності – умови конкурентоспроможності особистості. У цій 
статті предметом детального обговорення є динаміка порівняльного аналізу діагностичних 
зрізів, в експериментальній і контрольній групах, за результатами констатуючого та фор-
муючого етапів експерименту під час дослідженні «організаційно-інноваційного середовища». 
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В Україні за сучасних умов відбуваються кардинальні зміни в усіх галузях життя сус-
пільства, держава перейшла до моделі інноваційного розвитку. Особливої значущості набуває 
реформування освіти. Актуальним є питання створення сприятливих організаційно-іннова-
ційних умов організацій для запровадження інноваційних перетворень. Це надасть можли-
вість «сформувати інноваційну особистість, здатну до творення змін і сприйняття зміннос-
ті, стати конкурентоспроможною нацією. Українське суспільство загалом і освіта зокрема  
мають підготувати людину до життя за нових умов, сформувати людину інноваційну» 
(В. Г. Кремень) [1; 6, с. 126–130; 8; 11; 12]. 

Нами розглядається «інноваційність» персоналу організацій як інтегральний показ-
ник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності [7–9; 11; 12]. Для 
розв’язання названої соціально значущої проблеми нами вивчено і визначено систему відповід-
них ключових чинників і психологічних компонентів, структуру їх взаємозв’язків, особистісних 
детермінант і умов, що сприяють або заважають інноваційній діяльності персоналу організацій. 
Для цього в освітню практику нами впроваджено комплексну систему науково-методичного за-
безпечення реалізації «Психолого-організаційної технології формування готовності персоналу 
організацій до інноваційної діяльності» (далі – «Технологія»). За основу взято технологічний 
підхід, головне призначення якого полягає в розробленні (проектуванні) та впровадженні спе-
ціальних гуманітарних (людинознавчих) технологій, різновидом якої є психолого-організацій-
на технологія, що спрямована на розв’язання конкретних проблем в організації. Результати 
впровадження «Технології» надали можливість здійснити психологічну допомогу психологам, 
педагогічним працівникам, управлінцям всіх рівнів, спрямовану на вирішення певних психоло-
гічних і організаційних проблем, пов’язаних як з інноваційними змінами, діяльністю й розви-
тком організації в цілому, так і функціонуванням управлінців і персоналу організації. 

«Технологія» охоплює дві взаємопов’язані та взаємодоповнювальні частини:
І. Модель експертизи й корекції організаційно-інноваційного середовища освітніх ор-

ганізацій (зовнішні умови), складовими якої є: 1.1. Модель експертизи організаційно-іннова-
ційного середовища освітніх організацій; 1.2. Модель створення сприятливого організаційно-
інноваційного середовища освітніх організацій;

ІІ. Модель експертизи й корекції психологічної готовності персоналу освітніх органі-
зацій до інноваційної діяльності (внутрішні умови), складовими якої є: 2.1. Модель експер-
тизи психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності;  
2.2. Корекційна модель формування внутрішньої психологічної готовності персоналу освіт-
ньої організації до інноваційної діяльності».

Кожна з моделей «Технології» відповідає дослідженню внутрішніх і зовнішніх умов 
упровадження інновацій і містить такі основні компоненти: інформаційно-смисловий, діа-
гностично-інтерпретаційний, прогностичний, корекційно-розвивальний [7; 8; 9; 11; 12].

«Технологія» є професійно містким, універсальним інструментом, що призначається 
для психологів, які мають базову підготовку, але з економічних причин не всі освітні органі-
зації змогли ввести у штат психологів. Було з’ясовано, що за певних причин не всі психологи 
готові до діяльності з керівниками та персоналом організацій. З урахуванням таких обста-
вин нами було розроблено «Технологію», якою можуть скористатись та успішно засвоїти в 
умовах відповідної спеціальної підготовки і консультацій (тренінгів-семінарів, коучингів) за  
допомогою та підтримки фахівців управлінці та спеціалісти по роботі з персоналом органі-

Розглянуто «організаційно-інноваційне середовище організації» як комплекс зовнішніх умов, 
що сприяють формуванню інноваційної компетентності – важливого фактора конкуренто-
спроможності особистості для ефективного здійснення інноваційних перетворень.

Ключові слова: компетентність; конкурентоспроможність особистості; інноваційна 
діяльність; інноваційність; психолого-організаційна технологія; модель експертизи і корекції; 
організаційно-інноваційне середовище; психологічна готовність до інноваційної діяльності.
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зацій, менеджери, вчителі, методисти, науково-педагогічні працівники, консультанти і ті, хто 
цікавиться питаннями організаційного розвитку і особистої ефективності, а також ті, у діяль-
ності яких зміни та розвиток окремих людей і груп відіграють суттєву роль [8].

У цій публікації здійснено порівняльний аналіз результатів дослідження організаційно-
інноваційного середовища організації – компоненту сформованості інноваційності ключової 
компетентності конкурентоздатності особистості. З метою реалізації цього завдання нами було 
впроваджено «модель експертизи й корекції організаційно-інноваційного середовища освітніх 
організацій (зовнішні умови)» [7–9; 11; 12]. Предметом детального обговорення є: висвітлення 
загального дизайну структурно-функціональних моделей «Технології»; окреслення особливос-
тей здійснення експериментальної перевірки та їх впровадження; визначення динаміки змін в 
експериментальній і контрольній групах (ЕГ і КГ) в умовах констатувального та формувально-
го експериментів; висвітлення результатів порівняльного аналізу поточного дослідження.

Розглянемо особливості експериментальної перевірки впровадження корекційної «моде-
лі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища». На етапі інноваційно-
го розвитку oсвіти керівникам освітніх організацій у співпраці з педагогічними колективами 
необхідно докласти чимало зусиль для створення сприятливого організаційно-інноваційного 
середовища – компонента. Організаційно-інноваційне середовище організації визначено нами 
як комплекс зовнішніх умов повсякденної професійної діяльності, що спонукає персонал до 
самовдосконалення та сприяє створенню в організації сприятливого психологічного клімату, 
атмосфери творчої активності, формуванню інноваційності – ключової компетентності конку-
рентоздатності особистості для ефективного здійснення інноваційних перетворень. З метою 
створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища нами було здійснено експер-
тизу (діагностику, оцінювання та прогнозування). Для її реалізації нами розроблено, апробо-
вано і впроваджено «Модель експертизи організаційно-інноваційного середовища організації»  
(«1.1. Модель експертизи») [8], її функціональну модель представлено на рисунку 1.
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Рис. 1. Функціональна модель експертизи організаційно-інноваційного середовища організації
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За результатами експертизи організаційно-інноваційного середовища організації, яку 
здійснено під час констатувального етапу дослідження, було з’ясовано за рахунок чого ство-
рюється несприятливе організаційно-інноваційне середовище, та які з умов необхідно зміни-
ти передусім. Зокрема узагальненні результати здійснення експертизи зовнішніх умов органі-
заційно-інноваційного середовища освітніх організацій надали можливість [8; 11]:

 – визначити переваги та недоліки (сильні/слабкі сторони) організаційно-інноваційного 
середовища, які зумовлюють ефективність діяльності колективу, а які призупиняють або вза-
галі блокують її;

 – оцінити стан мотиваційного середовища організації; 
 – з’ясувати те, за рахунок чого найбільше створюється несприятливе середовище, які 

з мотиваційних умов необхідно змінити;
 – визначити які саме умови створено для спонукання колективу до професійного само-

вдосконалення, саморозвитку;
 – визначити те, чи якісно реалізується функція керівництва і як її виконання потребує 

удосконалення; 
 – визначити суперечності в експертній оцінці стану справ у колективі представниками 

адміністрації (управлінцями) і персоналом; 
 – визначити загальний рівень розвитку колективу (РРК) та наскільки він відрізняється 

від «ідеалу», де резерв у досягненні найкращих результатів; 
–– виявити компоненти рівня розвитку колективу – соціально-психологічні характерис-

тики колективу, що забезпечують ефективність його діяльності та формування готовності до 
інноваційної діяльності, а саме: «А» – ціннісно-орієнтаційна зрілість колективу (а1 – орієн- 
тованість на досягнення у поточній діяльності, а2 – орієнтованість на розвиток діяльності,  
а3 – орієнтованість на саморозвиток); «Б» – організованість колективу (б1 – відповідальність, 
б2 – спрацьованість, б3 – включення в управління). «В» – згуртованість (об’єднаність) колек-
тиву (в1 – єдність орієнтацій, в2 – сумісність, в2 – потенційна стабільність) [3; 5; 8; 11].

За результатами констатувального етапу підготовлено необхідні матеріали (документа-
ція) для здійснення формувального етапу дослідження, який буде реалізовано за рахунок впро-
вадження у практику діяльності «1.2. Корекційної моделі», що є складником «Технології».

Розглянемо особливості реалізації формувального експерименту. У процесі реалізації 
формувального експерименту здійснено: проектування, розробку, апробацію та перевірку ефек-
тивності експериментальних освітніх програм, що впроваджено у практику діяльності освітніх 
організацій різних типів і регіонів України. За результатами формувального експерименту [8]:

–– розроблено зміст психологічної підготовки персоналу освітніх організацій щодо пси-
хологічної готовності до інноваційної діяльності; 

–– визначено організаційні форми та методи навчання, що уможливило забезпечення 
формування базових інноваційних вмінь; 

–– здійснено моніторинг, відстежено динаміку зростання психологічної готовності пер-
соналу освітніх організацій до інноваційної діяльності. 

Також було розроблено та апробовано систему організації й технології спеціального 
психологічного навчання, що спрямована на підвищення рівня інноваційності персоналу ор-
ганізацій та їх конкурентоздатність.

З метою ефективності здійснення формувального етапу дослідження нами було роз-
роблено моделі, що є корекційним компонентом авторської «Технологія», зокрема: «1.2. Ко-
рекційна модель створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища освітніх 
організацій (зовнішні умови)» («1.2. Корекційна модель») [7–9; 11; 12]. У процесі її упрова-
дження нами використано сучасні інтерактивні корекційно-розвивальні методи, що широко 
застосовують у науковій та освітній практиці. 

Розглянемо особливості здійснення експериментальної перевірки і впровадження 
корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища.  
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З метою забезпечення ефективності здійснення формувального етапу поточного дослідження 
зовнішніх умов формування психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності 
нами розроблено «1.2. Корекційну модель» [7−9; 11; 12]. У процесі її упровадження нами 
було використано сучасні інтерактивні корекційно-розвивальні методи, що підтвердили нашу 
гіпотезу та широко використовуються у науковій та освітній практиці. Розглянемо експери-
ментальну перевірку та умови впровадження названих вище моделей.

За результатами констатувального етапу дослідження експертизи організаційно-інно-
ваційного середовища освітньої організації з’ясовано за рахунок чого створюється несприят-
ливе організаційно-інноваційне середовище, які з умов необхідно змінити передусім. 

Для розв’язання виявлених проблем на діагностичному етапі існує декілька шляхів. Од-
ним із варіантів є те, що керівник освітньої організації, отримавши результати нашого дослі-
дження, визначає напрями діяльності щодо ліквідації виявлених недоліків, призначає відпо-
відальних і термін реалізації розроблених планів дій. Але це думка лише декількох осіб, які 
зацікавлені у змінах ситуації в організації. 

Нами запропоновано варіант розв’язання проблем щодо формування сприятливого 
організаційно-інноваційного середовища освітньої організації за визначеним алгоритмом, 
що передбачає залучення до цієї діяльності колективу та прийняття колективного рішення. 
З цією метою розроблено «1.2. Корекційну модель» (рис. 2). Для успішної її реалізації та 
впровадження у практичну діяльність освітніх організацій здійснено підбір та розроблено 
інтерактивні креативні методи для творчого розв’язання проблем, що було виявлено на діа-
гностичному етапі експертизи організаційно-інноваційного середовища.

 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА» 

Педагогічна рада Наради  

3. Група експертів-
спеціалістів 

(5-7 чол.) 

2. Усі мікрогрупи 
колективу 
організації Презентація проектів ідей і підготовка загального протоколу результатів мозкового штурму 

 

6 

Оцінка важливості   
ідеї для учасників 

Оцінка можливості 
 реалізації ідеї 

Оцінка важливості  
ідеї для організації  

ОЦІНКА ЗАПРОПОНОВАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 
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1. Мовчазне 
генерування 

 ідей 

2.Неупорядковане 
перерахування 

 ідей 

3. З’ясування 
 ідей 

 
4. Голосування і 
ранранжування 

5. Упорядкування проекту 
конструктивних заходів 

 щодо впровадження 
запропонованих ідей 

Учасники проведення 
корекційної роботи 

Спеціальна підготовка модераторів  
мікрогруп і атрибутів для проведення «мозкового штурму» 

КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП.  Формування сприятливого організаційно-інноваційного середовища  

Проведення МОЗКОВОГО 
ШТУРМУ  

1. Робота у 
мікрогрупах 
колективу 
(7-10 чол.) 

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

 

Збори колективу 
4. Творчі проектні групи 

Виявлення першочергових завдань і вироблення моделі вирішення проблем 

 

8 

Рис. 2. Корекційна модель створення сприятливого організаційно-інноваційного 
середовища освітньої організації

Це надало можливість:
−– з’ясувати та виробити конструктивні заходи розв’язання виявлених проблем в орга-

нізаційно-інноваційному середовищі організації;
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−– визначити першочергові завдання створення сприятливого організаційно-інновацій-
ного середовища.

З метою науково-методичного забезпечення реалізації «1.2 Корекційної моделі» нами 
розроблено спецкурс «Використання інтерактивних креативних методів виявлення та твор-
чого розв’язання проблем організації». Для ефективного його проведення нами підготовлено 
однойменний навчально-методичний посібник, а також, авторські публікації, де описано осо-
бливості організації і проведення корекції організаційно-інноваційного середовища та мето-
дичну базу та особливості впровадження названої моделі [7; 8].

Отже, отримані результати дослідження експертизи та корекції організаційно-інно-
ваційного середовища освітньої організації (за представленими діагностичними та інтер-
активними корекційно-розвивальними методами) сприятимуть: виробленню і визначенню 
конструктивних заходів щодо ліквідації недоліків, виявлених на діагностичному етапі екс-
пертизи; проведенню експертизи альтернативних пропозицій (ідей) конструктивних заходів 
за результатами інтерактивних креативних методів; визначенню першочергових завдань і на-
прямів діяльності колективу освітньої організації з метою ліквідації недоліків, виявлених на 
діагностичному етапі дослідження, та створення сприятливого організаційно-інноваційного 
середовища, формування соціально-психологічних умов для самовдосконалення, самороз-
витку, самоактуалізації як основи формування психологічної готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності.

Порівняльний аналіз результатів дослідження організаційно-інноваційного середови-
ща компоненту сформованості конкурентоздатності особистості. У процесі формувального 
експерименту було отримано результати вивчення ефективності впровадження спеціальних пси-
хологічних програм, спрямованих на формування психологічної готовності персоналу організацій 
до інноваційної діяльності ЕГ і КГ. Результати експерименту оцінювались на основі визначених 
нами декількох груп критеріїв за результатами констатувального дослідження. 

Перша група – це критерії, що відображають стан організаційно-інноваційного серед-
овища освітніх організацій (зовнішні умови). 

Друга група – це критерії, що пов’язані безпосередньо з системами рис, особистісних 
конструктів, установок і ставленням персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності (внутрішні умови).

Третя група – критерії, що пов’язані з оцінюванням учасниками особистої значущості 
для них запропонованої системи і змісту програм експериментальних спецкурсів. 

Окремим показником для порівняння результатів ЕГ та КГ персоналу освітніх органі-
зацій був «інтегральний показник інноваційності», отриманий внаслідок факторного аналізу 
«до» і «після» циклу спеціальної психологічної підготовки [8].

Для здійснення формувального експерименту з-поміж сукупності освітніх організацій, 
які охоплено процесом впровадження моделей експертизи i корекції «технології», було сфор-
мовано ЕГ та КГ. Обидві групи персоналу освітніх організацій мали приблизно однакові соці-
ально-професійні характеристики: вік, стаж, ставлення й активність у впровадженні новацій, 
більшість із міських шкіл; більшість учасників – жінки. 

Розглянемо динаміку змін результатів дослідження стану організаційно-іннова-
ційного середовища освітньої організації (зовнішні умови). Ефективність впровадження 
«1.2. Корекційної моделі» вивчалася за допомогою того самого діагностичного інструмента-
рію, за допомогою якого здійснено експертизу стану організаційно-інноваційного середови-
ща під час констатувального етапу дослідження. Вхідне анкетування здійснювалося в межах 
констатувального експерименту на передодні здійснення корекційної діяльності, а вихідне –  
через два місяці після впровадження в практику діяльності освітньої організації проектів 
творчих груп щодо реалізації першочергових завдань, визначених під час використання ко-
рекційно-розвивальних креативних методів з метою створення сприятливого організаційно- 
інноваційного середовища.
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Розглянемо динаміку порівняльного aналізу діагностичних зрізів ЕГ та КГ за результатами 
констатувального етапу експерименту (впровадження моделі експертизи організаційно-іннова-
ційного середовища освітньої організації) та формувального етапу (впровадження корекційної 
моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища). Результати діагнос-
тики «до» та «після» впровадження формувального впливу подано у таблицях і рисунках.

Оцінювання значущості відмінностей отриманих результатів здійснювалося за допомогою 
t-критерія Ст’юдента. У зрізах «до» і «після» формувального експерименту використано одна-
кові критерії, щo дало змогу порівняти середні величини показників експерименту. У таблиці 1 
подано оцінки значущості відмінностей пріоритетності параметрів організаційно-інноваційного 
середовища для персоналу освітніх організацій «до» та «після» формувального експерименту [8]. 

 Таблиця 1
Максимально статистично значущі відмінності пріоритетності середніх показників  

дослідження організаційно-інноваційного середовища у формувальному експерименті 

№ Показники та параметри Зріз 1 
(N1 = 89)

Зріз 2 
(N2 = 66)

Різниця 
середніх

Критерій
оцінки

Статис-
тична 
значу-
щість

Хср. σ Хср. Σ Δ t Р<
на рівні р < 0,001

1 В.в2. Сумісність 6,7 1,1 7,9 1,2 -1,25 6,48 Р < 0,001
2 Стан організаційно-інноваційного 

середовища 7,08 1,0 8,1 1,02 -1,02 6,28 Р < 0,01
3 Мотиваційне середовище 7,2 0,9 8,0 0,8 -0,77 5,59 Р < 0,001
4 В. Згуртованість колективу 6,9 1,0 7,7 1,0 -0,81 4,93 Р < 0,001
5 А.а1. Орієнтованість колективу на 

досягнення у поточній діяльності 7,2 0,9 7,9 1,0 -0,68 4,38 Р < 0,001

6 ЗРРК Загальний рівень розвитку 
колективу 7,1 0,9 7,7 1,0 -0,66 4,31 Р < 0,001

7 Функція керівництва 6,9 1,0 7,5 1,0 -0,64 4,01 Р < 0,001
8 Б. Організованість колективу 7,0 0,9 7,6 1,2 -0,66 3,68 Р < 0,001
9 В.в3.  Потенційна стабільність 6,9 1,0 7,5 1,0 -0,62 3,61 Р < 0,001
10 Б.б1. Відповідальність 6,9 1,0 7,6 1,3 -0,67 3,51 Р < 0,001
11 Б.б3. Включення в управління 6,8 1,1 7,5 1,2 -0,67 3,46 Р < 0,001
12 А. Ціннісно-орієнтаційна зрілість 

колективу 7,4 0,9 7,9 1,0 -0,52 3,37 Р < 0,001
на рівні р < 0,01

13 Б.б2. Спрацьованість 7,2 1,0 7,8 1,3 -0,64 3,29 Р < 0,01
14 В.в1. Єдність орієнтації 7,1 1,1 7,7 1,1 -0,58 3,27 Р < 0,01
15 А.а3. Орієнтованість на саморозвиток 7,4 0,9 7,9 1,1 -0,52 3,07 Р < 0,01

на рівні р < 0,005
16 А.а2. Організованість колективу на 

розвиток діяльності 7,5 1,0 7,9 1,0 -0,36 2,28 Р < 0,05

Аналіз результатів таблиці 1 дає підставу для висновку: більшість із статистично зна-
чущих змін пріоритетності параметрів організаційно-інноваційного середовища виявили їх 
збільшення; констатуємо наявність значної кількості статистично значущих відмінностей між 
показниками учасників «до» і «після» корекційного етапу дoслідження на рівні [8]:

 p < 0,001 у наступних параметрах та показниках: – В.в2. Сумісність («до»: Хср.  = 6,7; σ  =  
1; «після»: 7,9; σ  = 1,2); – Стан організаційно-інноваційного середовища («до»:: Хср.   = 7,08; 
σ  = 1; «після»: 8,1; σ  = 1,02); – Загальний показник оцінки мотиваційного середовища («до»: 
Хср.  = 7,2; σ  = 0,9; «після»: 8,0; σ  = 0,8), – В. Згуртованість колективу («до»: Хср.   = 6,9; σ  = 
1,0; «після»: 7,7; σ  = 1,0); – А.а1. Орієнтованість колективу нa досягнення у поточній діяльності 
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(«до»: Хср.   = 7,2; σ  = 0,9; «після»: 7,9; σ  = 1,0); – ЗРРК Загальний рівень розвитку колективу 
(«до»: Хср.   = 7,1; σ  = 0,9; «після»: 7,7; σ  = 1,0); – Загальний показник оцінки якості реалізації 
функції керівництва («до»: Хср.  = 6,9; σ = 1,0; «після»: 7,5; σ  = 1,0); – Б. Організованість ко-
лективу (до: Хср.  = 7,0; σ = 0,9; після: 7,6; σ = 1,2); – В.в3. Потенційна стабільність («до»: Хср.  = 
6,9; σ = 1; «після»: 7,5; σ = 1,0); – Б.б1. Відповідальність («до»: Хср.  = 6,9; σ = 1,0; «після»: 7,6;  
σ = 1,3); – Б. б3. Включення в управління («до»: Хср.  = 6,8; σ = 1,1; «після»: 7,5; σ = 1,2); – 
А. Ціннісно-орієнтаційна зрілість колективу («до»: Хср.  = 7,4; σ = 0,9; «після»: 7,9; σ = 1,0).

 p < 0,01: – Б.б2. Спрацьованість («до»: Хср.  = 7,2; σ = 1,0; «після»: 7,8; σ = 1,3); – В.в1. 
Єднiсть орієнтації («до»: Хср.  = 7,1; σ = 1,1; «після»: 7,7; σ = 1,1); – А.а3. Орієнтованість на 
саморозвиток («до»: Хср.  = 6,9; σ = 1,0; «після»: 7,6; σ = 1,3).

 p < 0,05 у наступних параметрах та показниках: – А.а2. Організованість колективу на 
розвиток діяльності («до»: Хср. = 7,5; σ  = 1,0; «після»: 7,9; σ  = 1,0). 

З таблиці 1 зрозуміло, що всі статистично значущі зміни пріоритетності показників органі-
заційно-інноваційного середовища свідчать про їх збільшення. Це засвідчує, що підібрані та вико-
ристані під час формувального експерименту корекційно-розвивальні креативні методики суттєво 
сприяли підвищенню значущості організаційно-інноваційного середовища освітньої організації. 

Узагальнення результатів дослідження. За результатами формувального етапу дослі-
дження, в умовах якого впроваджено корекційну модель створення сприятливого організа- 
ційно-інноваційного середовища освітньої організації, здійснено порівняльний аналіз осно-
вних оцінних показників цього дослідження: 1) «рівня розвитку колективу» (РРК); 2) «мо-
тиваційного середовища»; 3) «реалізація функції керівництва»; 4) аналіз загальної оцінки 
організаційно-інноваційного середовища.

Здійснено узагальнення результатів дослідження «рівня розвитку колективу», у таб-
лиці 2 подано середні значення оцінювальних параметрів інтегральних та первинних харак-
теристик РРК кількісних показників вибірки ЕГ та КГ та oцінки значущості достовірності 
кожного з параметрів поточного дослідження. 

 Таблиця 2
Порівняльний аналіз оцінювальних параметрів інтегральних та первинних характе-

ристик рівня розвитку колективу в ЕГ та КГ «до» і «після» тренінгу
Показники та параметри ЕГ КГ

Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2
А.а1. Орієнтованість колективу на досягнення у поточній 
діяльності 7,2 8,1*** 7,2 7,2

А.а2. Організованість колективу на розвиток діяльності 7,5 8,5*** 7,4 7,5
А.а3. Орієнтованість на саморозвиток 7,4 8,3*** 7,5 7,4
А. Ціннісно-орієнтаційна зрілість колективу 7,4 8,3*** 7,4 7,4
Б.б1. Відповідальність 6,9 7,9*** 6,9 6,9
Б.б2. Спрацьованість 7,2 8,1*** 7,1 7,2
Б.б3. Включення в управління 6,8 8*** 6,7 6,9
Б. Організованість колективу 7 7,9*** 6,9 7
В.в1. Єдність орієнтації 7,1 8,2*** 7 7,1
В.в2. Сумісність 6,7 7,8*** 6,5 6,6
В.в3. Потенційна стабільність 6,9 8,1*** 6,8 6,8
В. Згуртованість колективу 6,9 7,9*** 6,8 6,9
Загальний рівень розвитку колективу (ЗРРК) 7,1 8*** 7 7,1
Загальний показник оцінки мотиваційного середовища 7,2 8,1*** 7,1 7,2
Загальний показник оцінки якості реалізації функції 
керівництва 6,9 7,9*** 6,8 6,9
Стан організаційно-інноваційного середовища 7,07 8,0*** 6,97 7,07

Примітка: статистична значущість на рівні: *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * – p < 0,05.
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У таблиці 3 подано порівняльний аналіз інтегральних та первинних характеристик РРК 
«до» і «після» тренінгу в ЕГ та КГ, на рисунку 3 графічно відображено динаміку змін цих 
параметрів «до» і «після» тренінгу в ЕГ та КГ.

Порівняльний аналіз (табл. 3; рис. 3) даних експерименту дає підставу для висновку, 
що після здійснення корекційної діяльності оцінювання параметрів загального РРК зрос-
ли в ЕГ («до»: Хср.  = 7,1; σ = 0,9; «після»: 8; σ = 0,9; р < 0,001), особливо підвищився рі-
вень: – «А. Ціннісно-орієнтаційної зрілості колективу («до»: Хср.  = 7,4; σ = 0,9; «після»: 8,3;  
σ = 0,9; р < 0,001), «Згуртованість колективу» («до»: Хср.  = 6,9; σ = 1,0; «після»: 7,7; σ = 1,0;  
р < 0,001), «Організованість колективу («до»: Хср.  = 7,0; σ = 0,9; «після»: 7,9; σ = 0,9;  
р < 0,001). Пpичому названі параметри у КГ залишились на тому самому рівні [8].

 Таблиця 3
Порівняльний аналіз параметрів «рівня розвитку колективу» 

в ЕГ та КГ «до» і «після» тренінгу

Показники ЕГ КГ
Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2

А. Ціннісно-орієнтаційна зрілість колективу 7,4 8,3*** 7,4 7,4
Б. Організованість колективу 7 7,9*** 6,9 7
В. Згуртованість колективу 6,9 7,9*** 6,8 6,9
Загальний рівень розвитку колективу 7,1 8*** 7 7,1

Графічне відображення результатів порівняльного аналізу параметрів «рівня розвитку 
колективу» в ЕГ та КГ «до» і «після» тренінгу представлено рисунку 3.

РРК. Порівняльний аналіз оцінок  Рівня розвитку колективу у КГ та ЕГ 
до та після тренінгу

7,1

8

7 7,17,2
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7,1 7,2
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реалізації функції
керівництва
ОІС. Стан
організаційно-
інноваційного
середовища

Примітка: статистична значущість на рівні: *** – p < 0,001.

Рис. 3. Динаміка змін параметрів «рівня розвитку колективу» 
в ЕГ та КГ «до» та «після» тренінгу

Нами узагальнено результати та здійснено порівняльний аналіз оцінювального показ-
ника «мотиваційного середовища» (МС), за результатами порівняльного аналізу (табл. 2), 
«до» і «після» тренінгу також є позитивні зміни в ЕГ, а у КГ показники залишилися майже на 
тому ж рівні («до»: Хср.  = 7,2; σ = 0,9; «після»: 8,2; σ = 0,9; р < 0,001). Графічне відображення 
динаміки змін МС представлено на рис. 4. Також можна констатувати, що після здійснення 
корекційної діяльності оцінювання параметрів загального МС зросли у ЕГ, а в КГ залишились 
без змін. Узагальнено результати та здійснено порівняльний аналіз оцінювального показника 
«функції керівництва» (ФК), дані порівняльного аналізу подано у тaблиці 2, графічне ві-
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дображення на рисунку 4. Зауважимо, що після корекційного втручання цей параметр у ЕГ 
значно підвищився («до»: Хср. = 6,9; σ = 1,0; «після»: 7,9; σ = 1,0; р < 0,001) у порівнянні з КГ. 
Здійснюючи порівняльний аналіз основних показників стану організаційно-інноваційного 
середовища освітньої організації (ОІС) «до» і «після» тренінгу з’ясовано, що у складі ОІС 
підвищилися, а у КГ залишилися майже на тому ж рівні (табл. 2; рис. 4) [8; 11].

 Таблиця 4
Порівняльний аналіз основних показників організаційно-інноваційного середовища 

в ЕГ та КГ «до» і «після» тренінгу

Показник ЕГ КГ
Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2

Рівень розвитку колективу (ЗРРК) 7,1 8*** 7 7,1
Мотиваційне середовище (МС) 7,2 8,1*** 7,1 7,2
Функція керівництва (ФК) 6,9 7,9*** 6,8 6,9
Організаційно-інноваційного середовища (ОІС) 7,07 8*** 6,97 7,07

Візуальне відображення динаміка змін основних показників «організаційно-інновацій-
ного середовища організації» в ЕГ та КГ «до» і «після» тренінгу було подано на рисунку 4. 

Динаміка змін показників організаційно-інноваційного середовища у 
КГ та ЕГ до та після тренінгу
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Примітка: статистична значущість на рівні: *** – p < 0,001.

Рис. 4. Динаміка змін показників організаційно-інноваційного середовища 
в ЕГ та КГ «до» і «після» тренінгу

На користь цього підтвердження свідчать емпіричні дані в таблиці 2, що наочно демон-
струють позитивну динаміку змін «до» і «після» впровадження корекційних методів у ЕГ за 
усіма оцінювальними параметрами дослідження організаційно-інноваційного середовища на 
рівні р < 0,001, а в КГ показники залишились майже на тому самому рівні [8; 11]. 

Таким чином, результати формувального експерименту дослідження зовнішніх умов і 
чинників організаційно-інноваційного середовища підтверджують ефективність запропонова-
них психолого-педагогічних заходів, діагностичних та корекційно-розвивальних креативних 
методів, запропонованих нами у «Моделі експертизи й корекції організаційно-інноваційного 
середовища освітніх організацій (зовнішні умови)», складової «Психолого-педагогічної техно-
логії формування готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності», що є засобом 
формування інноваційності ключовою компетентністю конкурентоздатності особистості.
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Chudakova V. Comparative Analysis of the Results оf the Study of the Organizational 
and Innovative Environment – a Component of the Formation of the Innovativeness of the 
Key Competence of a Person’s Competitiveness.

Summary.
The publication presents a comparative analysis of the results of the study of the «organiza-

tional and innovative environment of an organization», a component of the technology for the for-
mation of psychological readiness for innovative activity – conditions for the competitiveness of the 
individual. The technology consists of two interconnected and complementary parts corresponding 
to the study of the internal and external conditions for the implementation of innovation activities: 
1. Model of expertise and correction of organizational and innovative environment of organizations 
(external conditions); 2. Model of examination and correction of internal psychological readiness 
of personnel of organizations for innovation activity (internal conditions).

In this article, the subject of a detailed discussion is the dynamics of the comparative analysis 
of diagnostic sections, in the experimental and control groups, based on the results of the ascertain-
ing and forming stages of the experiment, studies of the organizational and innovative environment 
of the organization. 

The organizational and innovative environment of the organization we consider as a set of 
external conditions for daily professional activity, contribute to the creation of a favorable psy-
chological climate in the organization, an atmosphere of creative activity, encourages staff to self-
improvement, and the formation of innovativeness, that are important factors in the development of 
individual competitiveness for effective implementation of innovative transformations.

Key words: competence; personality competitiveness; innovative activity; innovativeness; psy-
chological and organizational technology; the expertise and correction model; the organizational 
and innovative environment; the educational establishments’ personnel psychological readiness to 
the innovative activities.
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ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ІДЕЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Чудакова В. Сравнительный анализ результатов исследования организационно-
инновационной среды – компонента сформированности инновационности ключевой 
компетентности конкурентоспособности личности.

Аннотация. 
В публикации представлены сравнительный анализ результатов исследования «орга-

низационно-инновационной среды организации», компонента технологии формирования пси-
хологической готовности к инновационной деятельности, что является важным условием 
конкурентоспособности личности. В данной статье предметом детального обсуждения ди-
намика сравнительного анализа диагностических срезов, в экспериментальной и контроль-
ной группах, по результатам констатирующего и формирующего этапов эксперимента при 
исследовании «организационно-инновационной среды». Нами рассматривается «организа-
ционно-инновационная среда организации» как совокупность внешних условий способствуют 
формированию инновационной компетентности – важного фактора конкурентоспособно-
сти личности для эффективного осуществления инновационных преобразований.

Ключевые слова: компетентность; конкурентоспособность личности; инновационная 
деятельность; инновационность; психолого-организационная технология; модель эксперти-
зы и коррекции; организационно-инновационная среда; психологическая готовность к инно-
вационной деятельности.
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