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КОНТРОЛЮ», ІНТЕГРАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

«САМОУСВІДОМЛЕННЯ СЕБЕ ЯК ПРОФЕСІОНАЛА» – 
КРИТЕРІЮ СФОРМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАцІйНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

V частина
початок № 3 (22), № 4 (23), № 5 (24), № 6 (25) за 2014 р.,

продовження у наступних номерах
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3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

В статье представлен общий дизайн, алгоритм, описание информационно-смыслового компонента исследо-
вания «уровня субъективного локуса контроля», который является составной интегральной характеристики 
«самосознания себя как профессионала», что в свою очередь является критерием сформированности психологи-
ческой готовности к инновационной деятельности и конкурентоспособности личности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, психологическая готовность к инновационной деятельнос-
ти, критерии, интегральная характеристика «самосознания себя как профессионала», «локус контроля», «уро-
вень субъективного локуса контроля».

The paper presents the overall design,   algorithm implementation,   description of the information and the semantic 
component of the study "level of subjective locus of control", which is an integral characteristic of "identity yourself as a 
professional," which, in turn, is the criterion of formation of psychological readiness for innovation and competitiveness 
of the individual.

Key words: innovation, psychological readiness for innovation, criteria integral characteristic of «self-awareness of 
yourself as a professional», «locus of control», «the level of subjective locus of control».
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у № 1 (20); № 2 (21); № 3 (22), № 4 (23), № 5 (24); № 6 (25) за 2014 рік. 

 � Діагностично-інтерпретаційний і прогнос-
тичний компоненти (блоки) дослідження рівня 
суб’єктивного локусу контролю за допомогою друго-
го варіанта методів психологічної діагностики, у якій 
ретельно описані та представлені:

•� алгоритм визначення локусу контролю за до-
помогою методики «Рівень суб’єктивного контролю» 
(2РСК) за 7 шкалами і його вплив на формування  

У цьому номері пропонуємо розглянути п’яту 
частину публікації де ретельно розглянемо:

 � Інформаційно-смисловий компонент дослід-
ження рівня суб’єктивного локусу контролю за допо-
могою другого варіанта методів психологічної діаг-
ностики «Рівень суб’єктивного контролю» (2РСК).

У наступному номері буде продовження публіка-
ції, де розкриємо:
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готовності до інноваційної діяльності й конкурентоз-
датності особистості;

•� опис тесту опитувальника;
•� аналіз, обробка та інтерпретація результатів 

дослідження.
 � Визначення загальної оцінки дослідження 

суб’єктивного локусу контролю і його переведення 
у бал АДГІД (бал алгоритму дослідження готовності 
до інноваційної діяльності).

 � Визначення загального результату досліджен-
ня інтегральної характеристики «самоусвідомлення 
себе як професіонала» як критерію сформованості 
готовності до інноваційної діяльності та конкурентоз-
датності особистості у швидкозмінних умовах.

Продовжуємо висвітлення досвіду впроваджен-
ня у практику діяльності освітніх організацій різних 
типів моделей і технологію формування готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності. У попередніх випусках журналу «Освіта і роз-
виток обдарованої особистості» виконано наступну 
роботу [14–21]:

1) у № 2, 2012 р., представлено майстер-клас «Коу- 
чинг, як засіб розвитку обдарованої особистості та 
формування успішних життєвих стратегій».

2) у № 3–4, 2012 р., висвітлено загальну харак-
теристику науково-методичного забезпечення пси-
холого-організаційної технології формування готов-
ності персоналу освітніх організацій до інноваційної 
діяльності;

3) у № 5; 6; 7, 2012 р., описано покроковий ал-
горитм дослідження експертизи рівня розвитку пе-
дагогічного колективу та його вплив на організацій-
но-інноваційне середовище освітньої організації; 
структуру, особливості та критерії оцінювання соці-
ально-психологічних характеристик рівня розвитку 
колективу, а також його інтегральні та первинні ха-
рактеристики: ціннісно-орієнтаційну зрілість колек-
тиву (А) – рівень орієнтованості колективу на поточні 
досягнення (а1), розвиток способів діяльності (а2) та 
саморозвиток членів педагогічного колективу (а3); ор-
ганізованість колективу (Б) – рівень відповідальнос-
ті (б1), спрацьованості (б2), включення членів педаго-
гічного колективу в управління (б3); згуртованість 
(об’єднаність) колективу (В) – рівень єдності (спіль-
ності) орієнтацій (в1), сумісності членів педагогічного 
колективу (в2), потенційної стабільності (в3);

4) у № 1 (8), 2013 р., подано загальну характерис-
тику експертизи організаційно-інноваційного середо-
вища освітньої організації; описано алгоритм про-
ведення та інтерпретацію результатів експертизи за 
методикою «Оцінювання характеристик колективу»;

5)  у № 2 (9), 2013 р., описано алгоритм прове-
дення та інтерпретацію результатів експертизи орга-
нізаційно-інноваційного середовища за методикою 
«Оцінювання мотиваційного середовища»;

6)  у № 3 (10), 2013 р., описано алгоритм прове-
дення та інтерпретацію результатів експертизи орга-
нізаційно-інноваційного середовища за методикою 
«Оцінювання функції керівництва»;

7) у № 4 (11), 2013 р., подано програму спецкурсу 
(семінару-тренінгу) «Управлінська компетентність ке-
рівника з формування готовності педагогів до інновацій-
ної діяльності в умовах освітнього середовища школи»;

8) у № 6 (13), 2013 р., представлено узагальнені 
результати експертизи організаційно-інноваційно-
го середовища освітньої організації (діагностичного 
етапу), запропоновано опис і приклади оформлення 
експертної документації для ефективного проведення 
корекційного етапу дослідження;

9) у № 7 (14), 2013 р., представлено загальний ди-
зайн моделей і технології формування психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до інно-
ваційної діяльності та розробку науково-методично-
го забезпечення її впровадження в практику роботи 
освітніх організацій різних типів; розкрито та ретель-
но описано методи й етапи організації проведення 
дослідження, інтерпретацію обробки результатів ем-
піричних даних і алгоритм впровадження «1.2. Корек-
ційної моделі створення сприятливого організаційно-
інноваційного середовища освітньої організації»;

10) у № 8–9 (15–16), 2013 р., детально представ-
лено алгоритм організації, проведення, обробки, ін-
терпретації результатів емпіричних даних досліджен-
ня «інноваційності» персоналу освітніх організацій 
як показника формування готовності до інноваційної 
діяльності та чинника формування конкурентоздатної 
особистості в швидкозмінних умовах; уперше опублі-
ковано діагностичний інструментарій для оцінювання 
«інноваційності» – авторська методика «Експрес-діаг- 
ностика інтегрального показника «інноваційність» 
(В. П. Чудакова); наведено приклади оформлення 
експериментальної документації – протоколи індиві-
дуальних показників і профіль оцінки (граф-схеми) 
рівня інноваційності (позитивна, нульового рівня, 
негативна), а також тенденції інноваційності (на-
правленості) (емоційно-практична та теоретико-ін-
телектуальна тенденції) за результатами факторного 
аналізу. Результати дослідження «інноваційності» за-
безпечили можливість визначити інноваційний по-
тенціал персоналу освітніх організацій та з’ясувати, 
кого із них насамперед варто залучати до інноваційної 
діяльності для досягнення найкращих результатів;

11) у № 10 (17), 2013 р., представлено покроко-
вий алгоритм і загальний дизайн моделі експертизи 
та корекції психологічної готовності персоналу освіт-
ніх організацій до інноваційної діяльності як чинника 
формування конкурентоздатної особистості;

12) у № 11 (18),2013 р., 1 частина – представлено 
загальний дизайн, алгоритм, опис методів, аналіз, об-
робку та інтерпретацію результатів дослідження став-
лення особистості до своєї професійної діяльності, 
що надає можливість з’ясувати складові інтегральної 
характеристики задоволеності своєю професійною  
діяльністю як критерію сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкуренто-
здатної особистості. Ретельно описано інформаційно-
смисловий компонент вивчення проблеми задоволе-
ності професійною діяльністю;
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13) № 12 (19), 2013 р., 2 частина – представ-
лено діагностично-інтерпретаційний компонент 
дослідження інтегральної характеристики задо-
воленості професійною діяльністю як критерій 
готовності до інноваційної діяльності й конку-
рентоздатної особистості. У публікації ретельно  
описані теми:

• Алгоритм і опис методів дослідження став-
лення особистості до своєї професійної діяльності;

• Аналіз, обробка та інтерпретація результа-
тів дослідження: визначення ступеню задоволеності  
своєю професією («Лк»), ставлення до службової пер-
спективи («Сп»), ставлення до роботи у нинішній час 
(«Нч»), ступеня задоволеності потреб особистості у 
процесі професійної діяльності («Сзп»);

• Алгоритм визначення сильних і слабких сторін 
мотиваційного середовища освітньої організації;

• Визначення загальної оцінки інтегральної ха-
рактеристики задоволеності своєю професійною  
діяльністю («Зпд»).

14) у № 1 (20), 2014 р., представлено загаль-
ний дизайн, алгоритм, опис методів, аналіз, об-
робку та інтерпретацію результатів дослідження 
ставлення особистості до себе як професіонала, 
що дає можливість з’ясувати складові інтегральної 
характеристики самоусвідомлення себе як профе- 
сіонала, що є критерієм сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкурентоз-
датної особистості.

15) у № 2 (21), 2014 р., представлено загальний 
дизайн, алгоритм, опис методів, аналізу, обробки та 
інтерпретації результатів експертизи та корекції до-
слідження «самооцінки» («Со»), що є складовою ін-
тегральної характеристики «самоусвідомлення себе 
як професіонала», що є критерієм сформованості 
психологічної готовності до інноваційної діяльності й 
конкурентоспроможної особистості.

16) у № 3 (22), 2014 р., 1 частина публікації – 
представлено загального дизайну, алгоритму, опису 
методів дослідження «суб’єктивного локусу контро- 
лю», що є складовою інтегральної характеристики 
«самоусвідомлення себе як професіонала», що у свою 
чергу є критерієм сформованості психологічної го-
товності до інноваційної діяльності й конкуренто-
спроможної особистості.

17) у № 4 (23), 2014 р., 2 частина публікації – 
представлено складові інформаційно-смислового 
компоненту (блоку) дослідження «суб’єктивного 
локусу контролю», а саме: термінологічний апарат; 
концептуальні основи «локус контролю» інтеграль-
ної характеристики «самоусвідомлення себе як про-
фесіонала» – критерію сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкуренто-
здатності особистості.

18) у № 5 (24), 2014 р., 3 частина публікації – 
представлено наступну частину інформаційно-смис-
лового компоненту (блоку) дослідження «локусу 
контролю» – відмінні характеристичні особливості 
особистості з «інтернальним» і «екстернальним» ти-

пом суб’єктивної локалізації контролю, як складової 
інтегральної характеристики «самоусвідомлення себе 
як професіонала» – критерію сформованості психоло-
гічної готовності до інноваційної діяльності та конку-
рентоздатності особистості.

19) у № 6 (25), 2014 р., 4 частина – представле-
но діагностично-інтерпретаційний та прогностич-
ний компоненти (блоки) дослідження, за допомогою 
першого варіанта методів психологічної діагнос-
тики, «Суб’єктивного локусу контролю» (методика 
«1Слк»), що є складовою інтегральної характеристи-
ки «самоусвідомлення себе як професіонала», що у 
свою чергу є критерієм сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності й конкуренто-
спроможної особистості.

Мета цієї публікації – оприлюднення загального 
дизайну, алгоритму, опису діагностичного, інтерпре-
таційного і прогностичного компонентів дослідження 
«рівня суб’єктивного локусу контролю» за допомогою 
другого варіанта методів психологічної діагностики 
«2РСК»; визначення загальної оцінки дослідження по-
казника «суб’єктивного локусу контролю» і результа-
тів дослідження інтегральної характеристики «самоус- 
відомлення себе як професіонала», що є критерієм 
сформованості психологічної готовності до інновацій-
ної діяльності та конкурентоспроможності особистості.

Для реалізації поставленої мети використовува-
лись такі методи наукового дослідження: аналіз літе-
ратури з проблеми; теоретичний аналіз проблеми; 
проведення пілотажного дослідження; психолого-пе-
дагогічний експеримент; психолого-педагогічні діаг-
ностичні методики; метод експертних оцінок; ме-
тоди математичної статистики; метод активного 
соціально-психологічного навчання, коучингу.

Математична обробка даних здійснювалась за 
допомогою комп’ютерного пакету статистичних про-
грам SPSS (версія 20).

Дослідження проводилось у межах виконання 
науково-дослідних тем Інституту педагогіки НАПН 
України: «Технологія формування готовності педагогів 
до інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчаль-
них закладах»; «Науково-методичне забезпечення фор-
мування готовності педагогів до діяльності в умовах 
освітнього середовища навчального закладу»; «Науко-
во-методичне забезпечення формування конкурентоз-
датності особистості в умовах швидкозмінного середо-
вища: соціально-профорієнтаційний аспект» [14–21].

КОМПОНЕНТИ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 
ІННОВАцІйНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Впровадження «Технології» у практику роботи 
освітніх організацій

Для вирішення проблеми науково-методичного 
забезпечення формування психологічної готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності нами вивчено та визначено систему відповід-
них ключових чинників, психологічних компонентів і  
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структури їх взаємозв’язків, особистісних детермі-
нант, зовнішніх і внутрішніх умов, що сприяють або 
заважають інноваційним процесам, розроблено моде-
лі та технологію формування готовності персоналу 
освітніх організацій до інноваційної діяльності. У та-
кому аспекті проблема недостатньо досліджувалась.

Розглянемо загальний дизайн та основні компо-
ненти «Психолого-організаційної технології фор-
мування готовності персоналу освітніх організацій 
до інноваційної діяльності» (далі «Технологія»), що 
складається з двох взаємопов’язаних і взаємодопов-
нюючих части:

І. Модель експертизи й корекції організаційно- 
інноваційного середовища освітніх організацій  
(зовнішні умови):

1.1. Модель експертизи організаційно-інновацій-
ного середовища освітніх організацій.

1.2. Модель створення сприятливого організацій-
но-інноваційного середовища освітніх організацій.

ІІ. Модель експертизи й корекції психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до інно-
ваційної діяльності (внутрішні умови):

2.1. Модель експертизи психологічної готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної 
діяльності.

2.2. Модель багаторівневого рефлексивно-інно-
ваційного тренінгу, коучингу «Психологічні засоби 
самовдосконалення і розвитку творчого потенціалу 
особистості».

Кожна з моделей «Технології» відповідає дослід-
женню внутрішніх і зовнішніх умов упровадження 
інновацій і містить такі основні компоненти: інфор-
маційно-смисловий, діагностично-інтерпретаційний, 
прогностичний, корекційно-розвивальний.

Для впровадження їх у практику діяльності освіт-
ніх організацій різних типів за основу взято техноло-
гічний підхід, головне призначення якого полягає у 
розробці (проектуванні) та впровадженні спеціальних 
гуманітарних (людинознавчих) технологій, різнови-
дом яких є психолого-організаційна технологія, що 
спрямована на розв’язання конкретних проблем в ор-
ганізації, запропонована Л. М. Карамушкою [10].

Розроблена «Технологія» є комплексною систе-
мою науково-методичного забезпечення упроваджен-
ня в освітню практику освітніх інновацій, що створює 
можливість надавати психологічну допомогу психо-
логам, педагогам, управлінцям всіх рівнів, спрямова-
на на розв’язання певних психологічних і організацій-
них проблем, пов’язаних як з інноваційними змінами, 
діяльністю й розвитком організації в цілому, так і 
функціонуванням управлінців і персоналу організації. 
Вона є професійно містким, універсальним інструмен-
том, що насамперед призначається для психологів, які 
мають базову підготовку, але з економічних причин не 
всі освітні організації змогли ввести у свій штат пси-
хологів. З’ясовано, що за певних причин не всі пси-
хологи готові до роботи з керівниками і персоналом  
організацій [10]. Враховуючи такі обставини, нами 
розроблено «Технологію», якою можуть скористатись 

та успішно засвоїти в умовах відповідної спеціальної 
підготовки і консультацій (тренінгів-семінарів, коу-
чингів) за допомогою та підтримки фахівців-управлін-
ців та спеціалістів по роботі з персоналом організацій, 
менеджери, педагоги, методисти, науково-педагогічні 
працівники, консультанти і ті, хто цікавиться питан-
нями організаційного розвитку і особистої ефектив-
ності, а також ті, у діяльності яких зміни та розвиток 
окремих людей і груп відіграють суттєву роль.

Говорячи про перспективність і можливість масо-
вої реалізації технології можна зазначити, що вона є 
придатною для відтворення не лише автором, але й ін-
шими фахівцями з гарантією досягнення запланованих 
результатів (психологами, а також за спеціальної під-
готовки у сфері контрольно-оцінної та корекційно-роз-
вивальної діяльності науково-педагогічними праівни-
ками, методистами, управлінцями, науковцями тощо). 
Для цього можна використати розроблену автором про-
граму семінару-тренінгу «Управлінська компетентність 
керівника з формування готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності в умовах освіт-
нього середовища» [15]. Перспективність подальшої 
розробки та можливості масової реалізації технології 
полягають у гарантії досягнення запланованих резуль-
татів якісної освіти, професійного і морального задо-
волення від творчого процесу, самодостатності реалі-
зації особистісного потенціалу у освітньому процесі.

Упровадження «Технології» в освітню практику 
передбачало взаємопов’язану діяльність наукового 
керівника експерименту (автора розробки) з керівни-
ками і педагогічними колективами ЗНЗ з урахуванням 
принципів спільної діяльності (індивідуалізації, дифе-
ренціації, оптимальної реалізації людських ресурсів, 
конструктивного спілкування тощо). Технологія про-
йшла апробацію і впроваджена у освітніх організаці-
ях різних типів України: м. Києва (гімназія № 153), 
Київської області (школи Броварського районну), 
м. Одеси (ЗОШ № 52; 53; 118; НВК «Гімназія № 7»; 
НВК № 49; Приватна школа «Гармонія»; Школа-інтер-
нат № 2), м. Херсону та області (ЗОШ № 12; 54; 41, 
Херсонська гімназія № 6) і Гімназії Новокаховської 
міської ради Херсонської області, м. Сімферополя 
(НВК «Школа-колегіум» № 14), м. Гурзуфа (МДЦ 
«Артек»). Завдяки науково-методичній співпраці з ке-
рівниками та педагогічними колективами вищеназва-
них освітніх організацій на різних етапах розробки та 
впровадження «Технології» відпрацьовувались пси-
холого-педагогічний діагностичний інструментарій, 
інтерпретаційний та корекційно-розвивальний блоки, 
відшліфовувались окремі аспекти і компоненти моду-
лів «Технології», а кожна освітня організація внесла 
свій важливий і цінний вклад.

Загальний дизайн і алгоритм дослідження 
експертизи психологічної готовності персоналу 
освітніх організацій до інноваційної діяльності

Детальніше ознайомимося зі змістом і структу-
рою «2.1. Моделі експертизи психологічної готов-
ності персоналу освітніх організацій до інновацій-
ної діяльності» як однієї із складових «Технології»,  
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розглянемо загальний дизайн, алгоритм організації та 
реалізації, а також оцінні параметри і послідовність 
проведення цього етапу дослідження (рис. 1).

Для проведення експертизи психологічної готов-
ності персоналу освітніх організацій до інноваційної 
діяльності застосовуємо валідний та надійний психо-
лого-діагностичний інструментарій, що надає змогу 
дослідити наступні оцінні показники та параметри:

1) інтегральний показник «Інноваційність» – за-
безпечує можливість визначити та оцінити: стан рівня 
інноваційності (позитивний, нульовий, негативний); 
рівень тенденції вчителів до здійснення інновацій 
(теоретико-інтелектуальний, емоційно-практичний);

2) інтегральна характеристика «задоволеності 
професійною діяльністю», складовими якої є: задо-
воленість професією; ставлення до діяльності в ни-
нішній час та у перспективі; задоволеність життєвих 
потреб у процесі професійної діяльності;

3) інтегральна характеристика «самоусвідом-
лення себе як професіонала (фахівця)», складови-
ми якої є: самооцінка професійно важливих якостей; 
локус контролю (два варіанта) – суб’єктивний локус 
контролю; рівень суб’єктивного локусу контролю, що 
буде розглянуто детально і в даній публікації.

4) інтегральна характеристика мотиваційних по-
казників, складовими якої є: мотиваційний профіль –  
мотиваційна тенденція особистості: споживча спря-
мованість мотивації; особистісно-розвивальна або 
виробнича спрямованість мотивації; самоактуалізація 
особистості; ставлення до самовдосконалення;

5) індивідуально-психологічні особливості та 
емоційно-вольовий контроль.

АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ «САМОУСВІДОМЛЕННЯ 

СЕБЕ ЯК ПРОФЕСІОНАЛА» ТА ЇЇ СКЛАДОВОЇ 
«РІВЕНЬ СУБ’єКТИВНОГО ЛОКУСУ 

КОНТРОЛЮ»

Загальний дизайн і алгоритм дослідження 
інтегральної характеристики «самоусвідомлення 
себе як професіонала»

Інтегральна характеристика «ставлення особис-
тості до себе як професіонала» («Сам») є критерієм 
внутрішньої психологічної готовності до інновацій-
ної діяльності й конкурентоздатності особистості у 
швидкозмінних умовах. Оцінюється вона («Сам») за 
величиною значущості для персоналу освітніх орга-
нізацій їхньої професійної діяльності та визначається 
за результатами діагностики «самооцінки» і «локусу 
контролю» – інтегральної характеристики самоусві-
домленості, що пов’язує почуття відповідальності, го-
товності до активності та самооцінку [1–7; 17; 18; 21].  
Алгоритм її дослідження можна показати у вигляді 
моделі (рис. 2).

Для формування внутрішньої психологічної го-
товності до інноваційної діяльності й конкурентоз-
датності особистості стимулюючими мотивами мо-
жуть бути фактори:

•� активно-позитивного ставлення особистості 
до вибраної професії, високого рівня ступеня задово-
леності власною професійною діяльністю;

•� усвідомлення професіонально важливих якос-
тей (ПВЯ) і необхідності їх розвитку, що висуває 
проблему ставлення до себе, «самооцінку»;
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Рис. 1. Модель експертизи психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності
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•� визначення відповідальності людини за власні 
вчинки та життя, а також готовності до активності.

Алгоритм дослідження «рівня суб’єктивного 
локусу контролю» – характеристики 

«самоусвідомлення себе як професіонала»
Характеристика «рівень суб’єктивного локусу 

контролю» є складовою інтегральної характеристики 

«самоусвідомлення себе як персоналу» («Сам»), що 
є критерієм сформованості психологічної готовнос-
ті до інноваційної діяльності й конкурентоздатності 
особистості [1–7; 17; 18]. На рисунку 3 показано мо-
дель алгоритму дослідження «суб’єктивного локусу 
контролю».

 
Загальна оцінка інтегральної характеристики  

«самоусвідомлення себе як професіонала» (Сам) 

Оцінка діагностики  
самооцінки професійно важливих 

якостей  

«Со» 

  

М Е Т О Д И    Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я 

Оцінка діагностики 
 суб’єктивного локусу контролю  

(1 і 2 варіант) 

«2РСК
» 

«1Слк» 

Методика «Визначення 
самооцінки професійно 

важливих якостей» 

1 варіант: тест 
«Суб’єктивний локус 

контролю» 

 

2 варіант: тест-опитувальник 
«Рівень суб’єктивного локусу 

контролю» 

Рис. 2. Модель дослідження ставлення особистості до себе як професіонала та алгоритм визначення інтегральної 
характеристики «самоусвідомлення себе як професіонала»

Рис. 3. Модель алгоритму дослідження «суб’єктивного локусу контролю»
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2 варіант: тест-опитувальник «Рівень 
суб’єктивного локусу контролю» 

1 варіант: тест 
«Суб’єктивний локус 

контролю» 

Ін – інтернальність у області невдач 

Із – інтернальність у області досягнень 
 
 

Іс – інтернальність у сімейних стосунках 

Ів – інтернальність у виробничих відношеннях 

Ім – інтернальність у міжособистісних відношеннях 

Із – інтернальність ставлення до здоров’я і хвороб 
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Предметом детального обговорення у цій публі-
кації є загальний дизайн, алгоритм проведення, опис 
другого варіанта («2Слк») діагностичних методів, 
аналізу, обробки та інтерпретації результатів дослід-
ження «рівня суб’єктивного локусу контролю».

Однією з важливих інтегральних характеристик 
самоусвідомлення, що пов’язує почуття відповідаль-
ності, готовності до активності та самооцінку, є локус 
контролю (від латин. locus – місце, місцезнаходження 
і франц. сontrole – перевірка). Поняття локусу конт-
ролю, у сучасному розумінні, було введено у психо-
логію американським психологом біхевіоріальної 
орієнтації Дж. Роттером. Говорячи про «локус контро- 
лю» особистості, зазвичай мають на увазі схиль-
ність людини бачити джерело управління власним 
життям або переважно у зовнішньому середовищі, 
або у самому собі, тобто визначення відповідаль-
ності людини за свої вчинки і власне життя. Люди 
розрізняються по тому, як вони пояснюють причини 
важливих для себе подій і де локалізується контроль 
над ними. Можливі два полярних типи такої локаліза-
ції: екстернальний (зовнішній локус) та інтернальний 
(внутрішній локус) [1–8; 17–19].

ІНФОРМАцІйНО-СМИСЛОВИй КОМПОНЕНТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ «РІВНЯ СУБ’єКТИВНОГО 

ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ»
(методика «2РСК» за 7 шкалами)

У цьому дослідженні пропонується визначен-
ня локусу контролю за допомогою другого варі-
анта методів психологічної діагностики «Рівень 
суб’єктивного контролю» (2РСК), автором якої є 
Є. Ф. Бажин, Е. А. Галинкіна, А. М. Еткінд (1984 р.), 
вона розроблена у НДІ ім. Бехтерева. Ця експери-
ментально-психологічна методика дозволяє порівня-
но швидко і ефективно оцінити сформований у рес-
пондентів (персоналу освітніх організацій) рівень 
суб’єктивного контролю над різноманітними жит-
тєвими ситуаціями.

Суб’єктивним контролем називається схильність 
людини брати на себе і покладати на інших людей від-
повідальність за те, що з ними відбувається.

На відміну від суб’єктивного може існувати так 
званий об’єктивний контроль подій, за якого вони 
відбуваються через обставини, випадок, незалежно 
від бажання людини.

В основі цієї методики міститься концепція ло-
кусу контролю, що є результатом теорії соціального 
научення Джуліана Роттера (J. B. Rotter ) [6; 18]. Він 
у власній теорії наголошував, що є необхідність ро-
зуміння поведінки у контексті соціальних ситуацій. 
Його теорія соціального научення – це спроба поясни-
ти, як научаються поведінці шляхом взаємодії з інши-
ми людьми та елементами оточення. Говорячи слова-
ми Роттера, «це теорія соціального научення, тому що 
вона підкреслює той факт, що головним або основним 
типам поведінки можна навчитися в соціальних ситуа- 
ціях, і ці типи поведінки складним чином пов’язані 

з потребами, що вимагають задоволення у посеред-
ництві з іншими людьми» (Rotter, 1954, 1984) [3; 21].

Уперше подібні методи були апробовані у 60-х ро-
ках ХХ ст. у США. Найбільш відомим з них є шкала 
локусу контролю Дж. Роттера [1–8; 12–21].

Ця шкала заснована на двох принципових поло-
женнях:

1. Люди розрізняються між собою за тим, як і де 
вони локалізують контроль над значними для себе по-
діями. Можливі два полярні типи такої локалізації: 
«екстернальний» та «інтернальний». У першому ви-
падку людина (екстернал) вважає, що події, які відбу-
ваються з нею, є результатом дії зовнішніх сил. Вона 
схильна приписувати відповідальність за всі події зов- 
нішнім чинникам (іншим людям, нагоді, долі, випад-
ку тощо), їм притаманний зовнішній (екстернальний) 
контроль. У другому випадку людина (інтернал) ін-
терпретує значущі події як результат своєї діяльності. 
Вона бере відповідальність за події власного життя на 
себе, пояснюючи їх своєю поведінкою, здібностями, 
рисами особистості, вона володіє внутрішнім (інтер-
нальним) контролем. Будь-якій людині властива пев-
на позиція на континуумі від інтернального до екс-
тернального типу локалізації контролю, при цьому це 
положення має емпіричне підтвердження.

2. «Локус контролю» (Роттера) характерний для 
індивіда, вважається універсальним по відношенню 
до будь-яких типів подій і ситуацій, з якими йому до-
водиться стикатися. Один і той же тип контролю ха-
рактеризує поведінку певної особи і у випадку невдач, 
і в сфері досягнень, причому це різною мірою сто- 
сується різних областей соціального життя.

При розробці методики «Рівень суб’єктивного 
контролю» (2РСК) автори розробки (Є. Ф. Бажин, 
Е. А. Галинкіна, А. М. Еткінд) основувались на тому, 
що інколи може бути не лише односпрямоване поєд-
нання локусу контролю у різних за типом ситуаціях. 
Тому вони розглядали «Рівень суб’єктивного контро-
лю» як узагальнену характеристику особистості, що 
здійснює регулюючий вплив на формування міжосо-
бистісних відносин, способи розв’язання кризових 
сімейних і виробничих ситуацій тощо.

Таким чином, опитувальник рівня суб’єктивного 
контролю є багатовимірної шкалою, що вимірює ін-
дивідуальні особливості суб’єктивного контролю у 
різних життєвих ситуаціях [1–3].

У зв’язку з цим автори тесту запропонували ви-
ділити у методиці діагностики «локусу контролю» 
субшкали контролю: у ситуаціях досягнення; ситуа- 
ціях невдачі; в області виробничих відносин; сімей-
них стосунків; в області здоров’я.

Мета цієї методики оцінювання полягає у визна-
ченні, якою мірою людина готова брати на себе відпо-
відальність за те, що відбувається з нею і навколо неї.

Випробуваному пропонуються 44 твердження, 
відповіді на які свідчать про те, який рівень суб’єк-
тивного контролю у цієї людини. Щодо кожного із 
цих суджень випробуваний, прочитавши його, пови-
нен висловити власну позицію (згоду/незгоду).
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Тест-опитувальник РСК складається з 7 шкал, 
містить у собі 44 пункти, вимірюючи локус контролю 
особистості у різних сферах життедіяльності:

•• «Ізаг» – субшкала загальної інтернальності;
•• «Ід» – субшкала інтернальності в області 

досягнень;
•• «Ін» – субшкала інтернальності в області невдач;
•• Ів» – субшкала інтернальності у виробничих 

відносинах;
•• «Ім» – субшкала інтернальності у міжособис-

тісних стосунках;
•• «Із» –  субшкала інтернальності ставлення до 

здоров’я і хвороб;
•• «Іс» – субшкала інтернальності у сімейних 

стосунках.
Для збільшення спектра можливих застосувань опи- 

тувальника він сконструйований в двох варіантах, що 
розрізняються за формами відповідей респондентів.

Варіант «А» призначений для психодіагности-
ки, вимагає відповідей за бінарною шкалою «згоден/
незгоден». Відповіді даються у традиційній для тес-
тових опитувальників формі: «Так» – «Ні».

Варіант «Б» призначений для дослідницьких 
цілей, вимагає відповіді за 6-бальною шкалою: «від 
-3 до +3» (-3, -2, -1, +1, +2, +3), де відповідь «-3» озна-
чає «повністю незгодний із пунктом твердження», 
а відповідь «+3» – повна згода з цим твердженням. 
Шкала оцінювання: «+3» – повністю згоден; «+2» – 
згоден; «+1» – скоріше згоден, ніж не згоден; «-1» – 
швидше не згоден, ніж згоден; «-2» – не згоден; «-3» –  
повністю не згоден. Відповідаючи на твердження 
опитувальника потрібно намагатися використовувати 
весь діапазон оцінок.

Обробку результатів відповідей потрібно здійс-
нювати за наведеними «ключами», підсумовуючи збі-
ги з «ключем» відповіді.

У наступній публікації розглянемо більш деталь-
но методи, алгоритм проведення, аналізу, оброб-
ки та інтерпретації результатів дослідження «рівня 
суб’єктивного контролю».

Зауважимо, що колектив авторів опитувальника 
РСК розробив його виходячи з принципу ієрархічної 
структури системи регуляції діяльності (Е. Ф. Бажин, 
Е. А. Голинкіна, А. М. Еткінд, 1984). Показники опи-
тувальника РСК організовані відповідно до принципу 
ієрархічної структури системи регуляції діяльності 
таким чином, що містяться в собі [1; 22]:

•• узагальнений показник індивідуального рівня 
суб’єктивного контролю (РСК);

•• інваріантний показник до приватних ситуацій 
діяльності (шкала загальної інтернальності «Ізаг»);

•• два показники середнього рівня спільності 
(шкала інтернальності в області досягнень «Ід» і шка-
ла інтернальності в області невдач «Ін»),

•• а також чотири ситуаційно специфічних показ-
ники, що характеризують РСК в таких сферах життє-
діяльності, як сімейна («Іс»), виробнича («Ів»), сфе-
ра міжособистісних відносин («Ім») і ставлення до 
здоров’я і хвороб («Из»).

Опитувальник РСК має достатнє психометричне 
обґрунтування за критеріями надійності та валідності. 
Автори РСК повідомляють про дуже високі показники 
його надійності. Валідність шкал РСК демонструється 
їх зв’язками з іншими характеристиками особистос-
ті, зокрема виміряними за допомогою особистісного 
опитувальника 16PF Кеттелла. Суб’єктивний контр-
оль над позитивними подіями (досягнення, успіхи) 
більшою мірою корелює з силою «Его» (фактор + С) 
опитувальника 16PF Кеттела, самоконтролю (фактор 
+ Q3), соціальною екстраверсією (фактори + А;- Q2), 
ніж суб’єктивний контроль над негативними подіями 
(неприємності, невдачі). З іншого боку, люди, які не 
відчувають відповідальності за невдачі, частіше вияв-
ляються більш практичними, діловими (фактор-М), 
ніж люди з сильним контролем в цій області, що не-
характерно для суб’єктивного контролю над пози-
тивними подіями. Людина з низьким суб’єктивним 
контролем (яка вважає, що вона мало впливає на те, 
що з нею відбувається, схильна вважати свої успіхи і 
невдачі наслідком зовнішніх обставин) – емоційно не-
стійка (фактор-С), схильна до неформальної поведін-
ки (фактор-G), малоспілкувальна (фактор + Q), у неї 
поганий самоконтроль (фактор-Q3) і висока напруже-
ність (фактор + Q4). Людина з високим показником 
суб’єктивного контролю володіє емоційною стабіль-
ністю (фактор + С), завзятістю, рішучістю (+ G), то-
вариськістю (фактор-Q2), хорошим самоконтролем 
(фактор + Q3) і стриманістю (фактор-Q4) [1].

Також автори цієї методики встановили елементи 
кореляції між параметрами особистості, обумовлені дві-
чі: за допомогою цієї методики та із застосуванням тес- 
ту Кеттелла. Це – яскравий приклад організації батарей 
тестів, коли одні й ті ж якості підтверджуються шля-
хом отримання та аналізу результатів, наданих різними 
тестами. Виходить ніби перехресна перевірка [1; 23]. 

У наступній 6 частині публікації продовжимо 
розкриття:

•� Діагностично-інтерпретаційного компонента до-
слідження за допомогою другого варіанта методів пси-
хологічної діагностики «Рівня суб’єктивного локусу 
контролю» (методика «2РСлк» за 7 шкалами), а саме:

 – Визначення локусу контролю за допомогою 
методики «Рівень суб’єктивного контролю» (2РСК) за  
7 шкалами.

 – Опис тесту опитувальника.
 – Аналіз, обробка та інтерпретація результатів 

дослідження.
 – Визначення загальної оцінки дослідження 

суб’єктивного локусу контролю і його переведення у 
бал АДГІД (бал алгоритму дослідження готовності до 
інноваційної діяльності).

•� Визначення загальних результатів дослідження 
інтегральної характеристики «самоусвідомлення себе 
як професіонала» – критерію сформованості психоло-
гічної готовності до інноваційної діяльності та конку-
рентоздатності особистості у швидкозмінних умовах.

Ми будемо Вам вдячні за зворотний зв’язок за 
адресою nika777vera@mail.ru
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