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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПЕРЕХРЕСНОЇ СОЦІОМЕТРИЧНОЇ
ОЦІНКИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ КОМАНДИ
ПРОЕКТУ
В статті розглянуті та проаналізовані методи оцінки креативності членів команди освітнього
проекту; запропонований варіант методу перехресної соціометричної оцінки, адаптований до
кількісного розрахунку рівня креативності членів команди освітнього проекту; визначені
параметри креативності для оцінювання. Проведена оцінка креативності членів команди
освітнього проекту. Зроблено висновок, що чим менший розрахунковий бал, тим вища оцінка
креативності члена команди.
Ключові слова: освітній проект, оцінка креативності, команда проекту, параметри
креативності.
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Вступ. В управлінні освітніми проектами постійно зростає потреба в
таких трудових ресурсах, які здатні креативно підходити до будь-яких
завдань, нетрадиційно і якісно вирішувати існуючі проблеми. Все це
обумовлено прискоренням темпів розвитку суспільства та необхідністю жити
і працювати у швидкоплинних умовах. Креативність як процес пошуку та
застосування новаторських рішень стає одним з основних факторів розвитку
та джерелом створення конкурентних переваг сучасного навчального закладу
у довгостроковій перспективі.
Аналіз останніх досліджень та літератури. У світовій науковій
практиці склався неоднозначний підхід до проблеми діагностики
креативності. Початок розробки методів її дослідження деякі автори [1]
пов’язують із працями Ф. Гальтона, Л. Термена, М. Вертгеймера і К. Дункера.
У 50-х роках ХХ століття теоретичні дослідження в даній галузі продовжив
Дж. Гілфорд, а потім і Е. П. Торренс. Після робіт даних авторів розрізнення
інтелекту як загальної здібності до застосування знань і креативності як
загальної здібності до їх перетворення стало загальноприйнятим
(Дружинін В. М.) [2].
Мета статті. Метою статті є дослідження методу перехресної
соціометричної оцінки, його адаптація до кількісного розрахунку рівня
креативності членів команди освітнього проекту та визначенні параметрів
креативності для оцінювання.
Постановка проблеми. В процесі успішної реалізації освітніх проектів
дуже важливо враховувати не лише ризики, а і креативність членів команди
проекту [3]. В попередніх дослідженнях був запропонований новий метод
управління трудовими ресурсами освітніх проектів з врахуванням їх
креативності та ризиків [4]. Практичне підтвердження цього методу, в першу
чергу, потребує визначення параметрів та рівня креативності членів команди
проекту.
Креативність – це рівень творчого обдарування, який є стійкою
характеристикою особистості, що дозволяє знаходити оригінальні, нові
шляхи виконання завдання, породжувати ідеї, рішення і створювати унікальні
і незвичні форми [5].
Виділяють такі критерії оцінки креативності: швидкість, гнучкість,
оригінальність, вміння використовувати інформацію і об’єднувати її
головною ідеєю, легкість асоціювання, спроможність до оцінки, легкість
генерування ідей, рівень уяви і фантазії, вольове зусилля, напруженість
попередньої діяльності, рівень патологічних станів, несподіванка [6].
Для визначення рівня креативності4 використовуються такі методи, як
тестування, проблемні завдання й експеримент [7]. Найбільш інформативним
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з наведених даних методів є експеримент, оскільки він дозволяє людині
виявити свої здібності без інструкцій та обмежень у часі.
Соціометрична
процедура
використовується
для
вивчення
комунікативних властивостей, організаторських та інших соціальних
здібностей членів групи, виявити формальних та неформальних лідерів,
вивчити ступені впливу рівня згуртованості та ефективності групової
діяльності [8].
Засновником соціометрії є американський психіатр і соціальний
психолог Джекоб Леві Морено (1892-1974), який визначив основні правила
для користування соціометричним методом:
1. Необхідно чітко визначити межі соціальної групи, до якої відносяться
респонденти і в межах якої будуть робити свій вибір. Такою групою може
бути команда проекту.
2. Кожний член команди проекту має право робити будь-яку кількість
виборів.
3. Члени команди проекту повинні мати чітко визначені критерії
вибору.
4. Проведене соціометричне тестування має практичні результати, тобто
спричиняє реструктуризацію команди проекту.
5. Кожен член команди проекту не повинен знати про вибір, здійснений
іншим респондентом.
6. Попередньо потрібно перевірити, чи всі члени команди проекту
розуміють поставлені питання.
Метод перехресної соціометричної оцінки (ПСО) може вважатися
різновидом, часто згадуваного в літературі з управління персоналом методу
оцінки за принципом «360 градусів», заснований на зборі відомостей про
поведінку фахівця в реальних ситуаціях: від постійно взаємодіючих з
начальником підлеглих, клієнтів, колег.
На виході з’являється якісна і кількісна інформація, що представляє
ділові якості працівника і його відмінності від колег.
В якості об'єкта обстеження виступає група співробітників (до 20 осіб),
які добре знають один одного по спільній роботі. Кожен учасник отримує
анонімну анкету і список групи. Колонки цієї анкети відповідають номерам
учасників, а в рядках показуються оцінювані якості.
Опитуваний повинен обвести оцінки для кожного співробітника за
наступною шкалою:
1  якість виражено в сильному ступені, проявляється часто;
2  якість виражено в середній мірі, проявляється від випадку до
випадку;
3  якість виражено слабо, виявляється рідко або взагалі відсутня;
4  важко відповісти.
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Процедура соціометричного опитування має низку переваг: проста;
займає мало часу; викликає зацікавленість; легко піддається статистичній
обробці; доступна для всіх членів команди проекту; дає підстави і можливість
змінювати взаємини в команді.
Оскільки суть методу в тому, що людина ставиться в ситуацію вибору
членів команди проекту за тим чи іншим критерієм, залежно від мети
дослідження, застосуємо його до оцінювання рівня креативності.
Результати
досліджень.
Приступаючи
до
проведення
експериментальної роботи, до уваги були взяті основні параметри
креативного середовища, які спеціально розроблені для підвищення якості
тестування креативності. Це відсутність обмеження за часом, мінімізація
мотивації досягнення, відсутність мотивації змагання й критики дій [9].
В анкетуванні й тестуванні на даному етапі експерименту взяли участь
слухачі, викладачі та співробітники департаменту підвищення кваліфікації
Університету «КРОК» (6 осіб). Результати оцінки по цій системі надані в
таблицях 1, 2.
Таблиця 1 – Анкета для оцінювання креативності членів команди освітнього проекту

№

Оцінюваний параметр креативності

1

Ніколи не виступає з новими пропозиціями, відкидає
пропозиції інших
В роботі прагне дотримуватися перевірених підходів,
з обережністю ставиться до нових ідей, реалізує нові
методи тільки під тиском керівництва
З готовністю відгукується на пропозиції керівництва
подумати про нові методи і технології
Ініціативно пропонує керівництву нові підходи і
рішення
Завжди сповнений безліччю нових ідей, використовує
кожну можливість для того, щоб запропонувати нове
рішення
Не виступає з новими пропозиціями або його
пропозиції часто йдуть на шкоду загальній справі
Його ідеї та підходи часом дозволяють знизити деякі
витрати або уникнути витрат
Його
пропозиції
часто
приносять
відчутну
оптимізацію бізнес процесів, технологій, виробничих
процесів
Його підходи і рішення підвищують ефективність
діяльності Університету
Його пропозиції істотно розвивають бізнес
Університету

2

3
4
5

6
7
8

9
10
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Оцінка по членам
команди освітнього
проекту
1 2 3 4 5 6
1 1 2 1 2 3
2

1

3

2

1

2

1

1

2

3

2

4

1

3

3

2

2

4

1

3

2

1

2

3

1

2

3

2

2

4

1

1

4

2

3

2

2

1

1

3

2

1

2

1

2

3

1

2

1

1

1

1

2

2
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Таблиця 2 – Результати оцінювання
Члени команди проекту
1
2
3
4
5
6

Бали
19
21
34
27
29
36

Розрахунковий бал
1,3
1,4
2,3
1,8
1,9
2,4

Розраховані бали показують самих ефективних та перспективних членів
команди, так як чим менший розрахунковий бал, тим вища оцінка
креативності члена команди. Основною особливістю, про яку не потрібно
забувати, оцінюючи членів команди проекту даним методом, є те, що
звичайно добре мати креативних членів команди, але існують ризики того, що
в один момент вони своєю креативністю почнуть шкодити проекту.
Висновки. Подальші дослідження будуть стосуватися визначенню
інтегрального показника, який враховує і креативність, і ризик кожного члена
команди проекту.
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МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ
ПРОЕКТІВ В СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
У статті представлені результати аналізу особливостей управління проектами у сфері
альтернативної енергетики, визначення цінності та розробки концептуальної моделі
інтегрованого управління цінністю проектів альтернативної енергетики (ПАЕ). При оцінці
ефективності ПАЕ розглянуті соціально-економічний і комерційний аспекти. Концептуальна
модель інтегрованого управління цінністю ПАЕ була отримана шляхом об'єднання класичної
моделі цілей управління проектами з моделлю цінностей проекту «П'ять« Е »і два« А ». Класична
модель цілей управління проектами доповнена параметрами ризиків.
Ключові слова: управління проектами, альтернативна енергетика, цінність проекту,
трикутник цілей.

Вступ. Світова спільнота вже давно обговорює тему використання
альтернативних джерел енергії. Однак, хоча їх відомі десятки, проходять
роки, а масового переходу на них не спостерігається. Водночас деякі
експерти, підрахувавши витрати на нафту і газ, в самому найближчому
майбутньому обіцяють кардинальні зміни в цьому напрямку. Згідно з
оптимістичними прогнозами, до 2020 р «альтернативна» частка в
енергобалансі досягне 12,9% [1].
Альтернативна енергетика – система перспективних методів
генерування енергії, поширених не так широко, як традиційні, але вони
становлять інтерес через ефективність їх застосування при мінімальному
ризику заподіяння шкоди оточенню і екології. Альтернативне джерело енергії
– метод, споруда або пристрій, який дозволяє отримувати електроенергію
(інший тип енергії) і замінює собою традиційні джерела отримання енергії,
діючі на видобутому природному газі, нафті та вугіллі [2].
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