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ДІАГНОСТИЧНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ 
ТА ПРОГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

«ПОРОГУ АКТИВНОСТІ» – ПОКАЗНИК СФОРМОВАНОСТІ 
ПСИхОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ Й КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ІІ частина, початок №9 (40), 10 (41), продовження у наступному номері.

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

В публикации представлены диагностический, интерпретационный и прогностический компоненты исследования 
«порога активности», составляющей интегральной характеристики «индивидуально-психологические особенности и 
эмоционально-волевая сфера личности», что является критерием сформированности психологической готовности к ин-
новационной деятельности и конкурентоспособности личности в быстро изменяющихся условиях.

Ключевые слова: инновационная деятельность, психологическая готовность к инновационной деятельности, модель, пси-
холого-организационная технология, индивидуально-психологические особенности личности, активность, порог активности.

The publication presents diagnostic, interpretive and predictive components of the study "threshold activity" component of the inte-
grated characteristics of the "individual psychological characteristics and emotional and volitional personality," which is the criterion 
of formation of psychological readiness for innovation and competitiveness of the individual in a rapidly changing environment.

Key words: innovative activity, psychological readiness to innovate, model, psychological and organizational technology, indi-
vidual psychological characteristics of personality, activity, threshold activity.

комплексної системи науково-методичного забезпе-
чення їх впровадження [11–15]. Пропонуємо здій-
снити короткий екскурс по сторінкам публікацій,  
в яких подано:

 – Майстер-клас «Коучинг, як засіб розвитку об-
дарованої особистості та формування успішних жит-
тєвих стратегій», що опубліковано у № 2, 2012 р.;

Продовжуємо висвітлювати досвід впроваджен-
ня у практику діяльності освітніх організацій різних 
типів моделей та технології формування готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль- 
ності. У попередніх випусках журналу «Освіта та 
розвиток обдарованої особистості» у розділі «Нау-
кові семінари-практикуми» нами здійснено опис  
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У цьому номері пропонуємо публікацію, де роз-
глянемо інформаційно-смисловий компонент дослі-
дження «порогу активності», що є однією зі скла- 
дових інтегральної характеристики «індивідуально- 
психологічні особливості та емоційно-вольова сфе-
ра особистості» сформованості психологічної го-
товності до інноваційної діяльності та конкуренто- 
здатності особистості у швидкозмінних умовах.
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 – Програму спецкурсу (семінару-тренінгу) 
«Управлінська компетентність керівника з форму-
вання готовності педагогів до інноваційної діяльнос-
ті в умовах освітнього середовища ЗНЗ», що подано  
у № 4 (11), 2013 р.;

 – Загальну характеристику науково-методич-
ного забезпечення психолого-організаційної техно-
логії формування готовності персоналу освітніх ор-
ганізацій до інноваційної діяльності, що висвітлено  
у № 3–4, 2012 р.;

 – 1.1. Модель експертизи організаційно-іннова-
ційного середовища освітньої організації, описано 
дослідження «Рівня розвитку педагогічного колекти-
ву» та його соціально-психологічні характеристики, 
що подано у № 5; 6; 7, 2012 р.;

 – Загальну характеристику експертизи організа-
ційно-інноваційного середовища освітньої організа-
ції. Описано алгоритм проведення та інтерпретацію 
результатів експертизи: за методикою «Оцінювання 
характеристик колективу», у № 1 (8), 2013 р.; за ме-
тодикою «Оцінювання мотиваційного середовища»,  
у № 2 (9), 2013 р.; за методикою «Оцінювання функ-
ції керівництва», у № 3 (10), 2013 р. Також було по-
дано узагальнені результати експертизи організацій-
но-інноваційного середовища освітньої організації,  
у № 6 (13), 2013 р.;

 – 1.2. Корекційну модель створення сприятливо-
го організаційно-інноваційного середовища освітньої 
організації, що висвітлено у № 7 (14), 2013 р.;

 – Дослідження «інноваційності» персоналу 
освітніх організацій як показника сформованос-
ті готовності до інноваційної діяльності, що подано  
у № 8–9 (15–16), 2013 р.;

 – Моделі експертизи та корекції психологічної го-
товності персоналу освітніх організацій до інновацій-
ної діяльності, що опубліковано у № 10 (17), 2013 р.;

 – Дослідження інтегральної характеристики 
«ставлення особистості до своєї професійної діяль-
ності», що висвітлено у № 11 (18); 12 (19), 2013 р.;

 – Дослідження інтегральної характеристики 
«ставлення особистості до себе як професіонала», 
у № 1 (20), 2014 р.; самооцінки у № 2 (20), 2014 р.; 
суб’єктивного «локусу контролю», № 3 (22); 4 (23); 
5 (24); 6 (25); 7 (26); 8 (27), 2014 р.;

 – Дослідження інтегральної характеристики «мо-
тиваційних показників» сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності; направленості 
мотивації у № 9–10 (28–29) 2014 р; рівня прагнен-
ня до самоактуалізації, у № 11 (30); 12 (31), 2014 р; 
№ 1 (32); 2 (33); 3 (34), 2015 р.; прагнення (ставлення) 
до самовдосконалення, у № 4 (35); 5 (36), 2015 р.; мо-
тиваційного профілю, у № 6 (37); 7 (38); 8 (39) 2015 р.;

 – Дослідження інтегральної характеристики «ін-
дивідуально-психологічні особливості та емоційно-
вольова сфера особистості», у № 9 (40), 2015 р.;

 – Дослідження «порогу активності»: представ-
лення інформаційно-смислового компоненту до-
слідження «порогу активності», що опубліковано у 
№ 10 (41), 2015 р.

Метою цієї публікації є представлення діагнос-
тично-інтерпретаційний та прогностичний компонен-
ти дослідження «порогу активності», що є однією 
зі складових інтегральної характеристики «індиві- 
дуально-психологічні особливості та емоційно-вольо-
ва сфера особистості», що є одним із критеріїв сфор-
мованості психологічної готовності до інноваційної 
діяльності та конкурентоздатності особистості.

Для реалізації поставленої мети використовува-
лись такі методи наукового дослідження, як: аналіз лі-
тератури з проблеми, теоретичний аналіз проблеми; 
проведення пілотажного дослідження; психолого- 
педагогічний експеримент; психолого-педагогічні діа-
гностичні методики; метод експертних оцінок; ме-
тоди математичної статистики; метод активного 
соціально-психологічного навчання та коучингу. Ма-
тематичне оброблення даних здійснювалось за допо-
могою комп’ютерного пакету статистичних програм 
SPSS (версія 20).

Дослідження здійснювалось 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»; «Науково- 
методичне забезпечення формування конкурентоздат-
ності особистості в умовах швидкозмінного середови-
ща: соціально-профорієнтаційний аспект» [6–15].

Апробація та впровадження 
«Психолого-організаційної технології»

Розроблена нами «Психолого-організаційна тех-
нологія формування готовності персоналу організа-
цій до інноваційної діяльності» (далі «Технологія»)  
є комплексною системою науково-методичного забез-
печення впровадження в освітню практику іннова-
ційних перетворень, що створює можливість нада-
вати психологічну допомогу психологам, педагогам, 
управлінцям всіх рівнів, спрямовану на розв’язання 
певних психологічних та організаційних проблем, 
пов’язаних як з інноваційними змінами, діяльніс-
тю й розвитком організації в цілому, так і функціо-
нуванням управлінців та персоналу організації. Для 
розроблення її науково-методичного забезпечення і 
впровадження у практику діяльності освітніх органі-
зацій різних типів, за основу взято технологічний під-
хід, головне призначення якого полягає у розробленні 
(проектуванні) та впровадженні спеціальних гумані-
тарних (людинознавчих) технологій, різновидом яких 
є психолого-організаційна технологія, спрямована на 
розв’язання конкретних проблем в організації.

«Технологія» складається з двох взаємопов’язаних 
та взаємодоповнюючих частин [7; 8–15]: 

І. Модель експертизи й корекції організаційно-
інноваційного середовища освітніх організацій (зов-
нішні умови): 1.1. Модель експертизи організацій-
но-інноваційного середовища освітніх організацій;  
1.2. Модель створення сприятливого організаційно-
інноваційного середовища освітніх організацій;
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ІІ. Модель експертизи й корекції психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до іннова-
ційної діяльності (внутрішні умови): 2.1. Модель екс-
пертизи психологічної готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності; 2.2. Модель 
багаторівневого рефлексивно-інноваційного тренінгу, 
коучингу «Психологічні засоби самовдосконалення  
і розвитку творчого потенціалу особистості». 

Кожна з моделей «Технології» відповідає дослі-
дженню внутрішніх та зовнішніх умов упровадження 
інновацій і містить такі основні компоненти, як: ін-
формаційно-смисловий, діагностично-інтерпретацій-
ний, прогностичний, корекційно-розвивальний.

«Технологія» є професійно містким, універсаль-
ним інструментом, що призначається для психологів, 
які мають базову підготовку, але з економічних при-
чин не всі освітні організації змогли ввести у свій 
штат психологів. З’ясовано, що за певних причин не 
всі психологи готові до роботи з керівниками і пер-
соналом організацій [5]. Враховуючи такі обставини, 
нами розроблено «Технологію», якою можуть ско-
ристатись та успішно засвоїти в умовах відповідної 
спеціальної підготовки та консультацій (тренінгів- 
семінарів, коучингів) за допомогою та підтримки фа-
хівців управлінці та спеціалісти по роботі з персона-
лом організацій, менеджери, педагоги, методисти, ви-
кладачі, консультанти і всі, хто цікавиться питаннями 
організаційного розвитку та особистої ефективності, 
а також ті, у діяльності яких зміни і розвиток окремих 
людей і груп відіграють суттєву роль. 

Говорячи про перспективність та можливість ма-
сової реалізації технології можна зазначити, що вона 
є придатною для відтворення не лише автором, але 
й іншими фахівцями з гарантією досягнення запла-
нованих результатів. Для цього доцільно використа-
ти розроблену автором програму семінару-тренінгу 
«Управлінська компетентність керівника з форму-
вання готовності персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності в умовах освітнього середо-
вища» [14]. Перспективність подальшого розроблен-
ня і розвиток можливостей масової реалізації тех-
нології полягає у гарантії досягнення запланованих 
результатів якісної освіти, професійного та мораль-
ного задоволення від творчого процесу, самодостат-
ності реалізації особистісного потенціалу в освіт- 
ньому процесі. 

У цій публікації продовжуємо розглядати одну зі 
складових авторської «Технології» – «2.1. Моделі екс-
пертизи психологічної готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності» [6]. Пред-
метом докладного обговорення є висвітлення діаг- 
ностично-інтерпретаційного та прогностичних ком-
понентів дослідження «порогу активності», як скла-
дової інтегральної характеристики «індивідуально- 
психологічні особливості та емоційно-вольова сфе-
ра особистості», що є одним із критеріїв сформо-
ваності психологічної готовності до інноваційної  
діяльності та конкурентоздатності особистості у 
швидкозмінних умовах [6; 11; 12].

Діагностично-інтерпретаційний компонент 
дослідження «порогу активності»

Методи дослідження оцінки рівня 
«Порогу активності»

Практичні завдання підвищення активності пер-
соналу освітніх організацій гостро висувають пробле-
му розроблення методів діагностики таких якостей, 
як: швидкість прийняття рішень, готовність здійснен-
ня реальних дій. 

Для визначення стану рівня «порогу активності» 
особистості використовуємо особистісний опитуваль-
ник з однойменною назвою «Поріг активності» (ПА), 
автором якої є Т. Романова (розроблено та впровадже-
но у 1991 р.) [1; 4]. Автор методики ввела поняття 
«поріг активності», під яким розуміється ступінь 
важкості/легкості здійснення вчинків: рішучість у 
діях, прагнення до постійної активності або, навпа-
ки, до пасивності, замкнутого способу життя. Вияв-
лено зворотну залежність між рівнем переживання та 
реальною активністю. Іншими словами, чим сильні-
ше людина переймається власними проблемами, тим 
важче їй зважитися на будь-які вчинки і, тим більше, 
вона є пасивною та інертною, і, навпаки, чим більш 
активно діє суб’єкт у зовнішньому плані, тим менше 
він схильний до внутрішніх переживань [1–4; 10–11].

У попередній публікації нами розкрито інфор-
маційно-смисловий компонент дослідження «порогу 
активності» [10; 11]. У цій публікації зупинимося на 
вивченні діагностично-інтерпретаційного та прогнос-
тичних компонентів.

Методика ПА є однофакторним тестом-опиту-
вальником, що відповідає основним вимогам експрес-
діагностики:

 – дозволяє зібрати діагностичну інформацію за 
10 хвилин;

 – можливе здійснення якісного та кількісного 
порівняння результатів цього субтесту з іншими.

Вона може бути використана як самостійна пси-
ходіагностична методика, а також за комплексного 
обстеження у складі батареї тестів. У нашому дослі-
дження вона використовується для розв’язання прак-
тичних завдань у процесі констатувального етапу екс-
перименту, для індивідуальної психодіагностики.

Текст методів дослідження
Нижче наведено текст методики «Поріг активнос-

ті» (ПА) [4; 11].

Методика «Порог активности» 
ИНСТРУКЦИЯ: Вам будет предложен ряд утвер-

ждений. Внимательно прочитайте каждое утвержде-
ние. Если вы согласны поставьте в бланке сбора ин-
формации знак «плюс» (или «да»). Если не согласны, 
то знак «минус» или «нет».

Увага!!! Текст особистісного опитувальника «Поріг 
активності» подано в оригіналі – російською мовою, 

тому що такий варіант пройшов валідизацію  
і перевірку надійності, переклад тексту 

опитувальника на іншу мову призведе до 
спотворення результатів дослідження.
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1. Прежде, чем сделать что-то важное, я долго на-
страиваюсь, «собираюсь с духом».

2. Если передо мной встает сложная проблема,  
я не успокаиваюсь, пока не испробую все способы ее 
решения.

3. Мне кажется, что мои знакомые легче решают-
ся на какие-то поступки, чем я.

4. Я предпочитаю работать один, чтобы помень-
ше взаимодействовать с другими людьми. 

5. Иногда мне кажется, что я могу «горы свернуть».
6. По-моему, если размышления не заканчивают-

ся реальным делом, то это пустая трата времени.
7. Я часто отказываюсь от интересных и полез-

ных дел, если это связано с организационными труд-
ностями (доставание билетов, сбор справок, стояние 
в очереди и т. д.).

8. Я редко чувствую в себе бодрость, прилив сил, 
желание активно действовать.

9. Я не боюсь ошибиться, когда что-либо делаю, 
так как ошибки неизбежны, если хочешь двигаться 
вперед. 

10. Когда я долго нахожусь среди людей, я физи-
чески ощущаю необходимость побыть одному.

11. Я не люблю людей, которые постоянно сомне-
ваются, вместо того, чтобы действовать. 

12. Мне кажется, что если я сделаю что-то не так, 
то это сразу все заметят, и я буду выглядеть глупо.

13. Я предпочел бы такую работу, где надо боль-
ше думать, чем делать.

14. Если я принял решение что-либо сделать, то 
обязательно его выполню. 

15. Я хорошо себя чувствую лишь тогда, когда 
активно действую.

16. Я предпочитаю отдыхать за чтением книги 
или у телевизора, чем ехать в гости или на загород-
ную прогулку.

17. Я готов встать не свет, ни заря и весь день про-
стоять в очереди, чтобы попасть на интересный спек-
такль или выставку.

18. Я часто откладываю свои дела «на потом». 
Алгоритм проведення, аналіз, обробка 

та інтерпретація результатів дослідження 
Процедура проведення дослідження 
Опитувальник «Поріг активності» містить 

18 тверджень, що сформульовано від першої особи. 
Відповідаючи на запитання опитувальника респон-
денти можуть погоджуватись або не погоджуватись 
з відповідним твердженням. Їм необхідно обрати від-
повідь «так» (+) чи «ні» (-). Якщо вони вагаються з 
відповіддю, то нагадайте, що «так» об’єднує відпо-
відь типу «так» і «скоріше так, аніж ні». Те ж сто-
сується і відповіді «ні», що об’єднує як впевнене «ні», 
так і «скоріше ні, ніж так». Відповідати на запитання 
необхідно швидко, не замислюючись. Відповідь, що 
приходить першою і є більш точною.

Результати вносимо до бланку збору емпіричної 
інформації індивідуальних показників респонден-
та дослідження «порогу активності» за методикою 
«ПА», приклад оформлення якого наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Бланк збору емпіричної інформації 

індивідуальних показників респондента № __ 
дослідження «порогу активності»

№ Оцінка № Оцінка № Оцінка
1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10 16
5 11 17
6 12 18

Обробка результатів і критерії оцінок
За відповідь, що співпадає з ключем, нарахову-

ється 1 бал. Підрахуємо загальну кількість набраних 
балів [4].

Якщо за результатами дослідження кількість 
набраних балів:

 – від 0 до 5 характеризує низький поріг 
активності;

 – від 6 до 10 характеризує середній поріг 
активності;

 – від 11 до 18 характеризує високий поріг 
активності. 

Опис критеріїв оцінних параметрів та ключ 
переводу їх у бал АДГІД

Для зручності аналізу та інтерпретації результа-
тів дослідження «порогу активності» та можливості 
їх порівняння з іншими оцінними параметрами та кри-
теріями дослідження психологічної готовності персо-
налу освітніх організацій до інноваційної діяльності 
пропонуємо перевести первинні оцінки цього дослі-
дження у бал «алгоритму дослідження готовності 
до інноваційної діяльності» – АДГІД. Ключ переводу 
значень оцінки «порогу активності» у бал АДГІД на-
ведено у таблиці 2.

Таблиця 2
Критерії шкали оцінки «порогу активності»

УВАГА! Обернена шкала оцінювання

Оцінка Показник рівня порогу 
активності Бал АДГІД

0–5 Високий рівень порогу 
активності 5

6–10 Середній рівень порогу 
активності 3

11–18 Низький рівень порогу 
активності 1

Інтерпретація результатів дослідження 
«порогу активності»

За результатами дослідження, залежно від 
показника «порогу активності», респонденти 
поділилися на три групи: низький, середній, високий. 

Низький поріг активності. Суб’єкт характери-
зується активною життєвою позицією, діяльний, не 
схильний обмірковувати власні вчинки та їхні наслід-
ки, не боїться зробити помилку. Впевнено відчуває 
себе, коли активно діє. Наполегливий у досягненні 
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власних цілей. Не схильний до рефлексії, визнання 
власних помилок, а також важко піддається корекції. 

Середній поріг активності. З одного боку, відоб-
ражає збалансоване, гармонійне поєднання реальної 
діяльності, а з іншого – поєднання внутрішніх пере-
живань та роздумів. 

Високий поріг активності. Характеризує суб’єкта 
як інертного, «важкого на підйом», більш схильного 
до «внутрішнього життя», ніж до зовнішньої актив-
ності. Необхідні дії він відкладає до останнього мо-
менту. Він не любить взаємодіяти з іншими людьми, 
полюбляє працювати та відпочивати на самоті або у 
вузькому оточенні. Подовгу переживає власні пробле-
ми, любить «копатися» в собі [1; 4; 10–11].

Оформлення загальних (колективних) 
протоколів дослідження

Для аналізу та інтерпретації загальних резуль-
татів дослідження «порогу активності» оформляємо 
загальний (колективний) протокол результатів оціню-
вання, для цього переносимо емпіричні дані з індиві-
дуальних протоколів респондентів (табл. 1) у загаль-
ний (колективний) протокол дослідження, приклад 
оформлення якого наведено у таблиці 3.

Увага! Оформляючи документацію результатів 
діагностики, для дотримання етичних норм та 

конфіденційності інформації у загальні протоколи 
не вносимо прізвища респондентів, а лише номер 

(під яким його зареєстровано).

На основі загального (колективного) протоколу 
(табл. 3) ви зможете визначити, за рахунок яких по-
казників (тверджень) створюються несприятливі умо-
ви щодо формування рівня активності особистості. 
Це ті питання, що не співпадають з ключем. Для зруч-
ності інтерпретації їх доцільно виділити у протоколі, 
будь-яким кольором (у нашому випадку – сірим).

Наступним кроком дослідження «порогу актив-
ності» є узагальнення результатів емпіричних даних. 
Доцільно здійснити аналіз за оцінками рівня порогу 
активності у різних категорій персоналу освітніх орга-
нізацій (адміністрація, вчителі профільної та початкової 
школи, загально колективний), як показано у таблиці 4.

У ході діагностичного етапу здійснено узагаль-
нення результатів дослідження ПА, що дозволило 
говорити про те, що у респондентів різних категорій 
персоналу освітніх організацій вони відрізняються:

•• в адміністрації – 4,5 (низький рівень);
•• у вчителів профільної школи – 6,6 (середній  

рівень);
•• у вчителів початкової школи 7,1 (середній  

рівень) «порогу активності».
Графічно узагальнені результати дослідження 

«порогу активності» представлено на рисунку 1. 
Також у процесі дослідження нами здійснено ви-

значення рівня «порогу активності» у респондентів 
з «позитивною» та «негативною» інноваційністю 
(рис. 2). При цьому рівень «порогу активності» у рес-
пондентів з позитивною інноваційністю – 5, що відпо-
відає низькому рівню ПА, а у респондентів з негатив-
ною інноваційністю – 7,2, що говорить про середній 
рівень ПА. Отримані результати нами використано 
під час корекційно-розвивального етапу.

Таким чином, було з’ясовано: чим нижче поріг ак-
тивності, тим суб’єкт більш рішучий та впевнений у 
собі. У такому разі можна припустити, що рівень ін-
новаційності буде вищим. За високого порогу актив-
ності суб’єкт більш інертний, пасивний та замкне-
ний, схильний до переживань і тривоги, що знижує 
можливість формування психологічної готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності. Стосовно психологічної готовності персоналу 
освітніх організацій можна припустити, що успішний  

Таблиця 3
Форма загального (колективного) протоколу показників дослідження «порогу активності»

№
 р

ес
п.

Твердження за методикою «Поріг активності»

За
га

ль
на

 
оц

ін
ка

 П
А

Ба
л 

А
ГІ

Д Рівень порогу 
активності1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 + + + + - + - + - + + + + + + + + + 15 5 Дуже високий
2 + - - + - - - + - + - + + + + - - + 7 3 Середній
3 - + - - + + - + + - + + - + + - + + 11 4 Високий
4 - - + + - - - - - + + + - - - - - - 5 1 Низький

… …
п

Таблиця 4
Протокол узагальнених результатів дослідження «порогу активності» 

Категорія персоналу освітніх організацій Оцінка ПА Бал АГІД Рівень ПА
Адміністрація 4,5 5 Високий 
Вчителі профільної школи 6,6 3 Середній 
Вчителі початкової школи 11,0 1 Низький 
Загальноколективна оцінка 7,4 3 Середній
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інноватор у власній діяльності повинен володіти  
активною життєвою позицією.

У наступних публікаціях пропонуємо розглянути 
дослідження «вольової саморегуляції», яке є однією зі 
складових інтегральної характеристики «індивідуаль-
но-психологічні особливості та емоційно-вольова сфера 
особистості», що описує рівень сформованості психо-
логічної готовності до інноваційної діяльності та кон-
курентоздатності особистості у швидкозмінних умовах.

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

Продовження у наступному номері.

Використані літературні джерела
1. Бурлачук Л. Ф. Личностной ориентации опро-

сник [Текст] // Словарь-справочник по психодиагнос-
тике. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с. – (Серия: 
«Мастера психологии»).

2. Крупнов А. И. Комплексное изучение свойств 
личности: системно функциональный подход [Текст] / 
А. И. Крупнов, С. М. Зиньковская. – Екатеринбург, 
2010. – 417 с. 

3. Практикум по психодиагностике. Психодиаг-
ностика мотивации и саморегуляции [Текст] / ред. 
Т. М. Прошина. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 159 с.

Дослідження "Порігу активності" 

4,5

6,6

11,0

7,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

АДМІНІСТРАЦІЯ

ВЧИТЕЛІ 
ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

КОЛЕКТИВ
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Дослідження "порогу активності" у персоналу з "позитивною" та 
"негативною"  інноваційністю

5,0

7,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Персонал  з
"позитивною

інноваційнітю"

Персонал  з
"негативною

інноваційнітю"

Рис. 2. Узагальнені результати дослідження «порогу активності» (зворотна шкала) у персоналу з «позитивною» та 
«негативною» інноваційністю
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