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ДОСЛІДЖЕННЯ  «ВОЛЬОВОГО САМОКОНТРОЛЮ/ВОЛЬОВОЇ 
САМОРЕГУЛЯцІЇ» – ПОКАЗНИКА СФОРМОВАНОСТІ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАцІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ Й КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: 
ДІАГНОСТИЧНО-ІНТЕРПРЕТАцІЙНИЙ КОМПОНЕНТ

ІІ частина, початок № 12 (43) 2015, продовження у наступному номері.

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

В публикации представлены диагностический и интерпретационный компоненты исследования «волевого 
самоконтроля», составляющей интегральной характеристики «индивидуально-психологические особенности и 
эмоционально-волевая сфера личности», что является критерием сформированности психологической готовности к 
инновационной деятельности и конкурентоспособности личности.
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The publication presents diagnostic and interpretive components of the study "strong-willed self-control" integral part of the 
characteristics of "individual psychological characteristics and emotional and volitional personality", which is the criterion of 
formation of psychological readiness for innovation and competitiveness of the individual.
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нами здійснено опис комплексної системи науково-
методичного забезпечення їх впровадження [3–8]. 
Пропонуємо здійснити короткий екскурс сторінками 
публікацій, у яких подано:

 – Майстер-клас «Коучинг як засіб розвитку обда-
рованої особистості та формування успішних життє-
вих стратегій», що опубліковано у № 2, 2012 р.;

Продовжуємо висвітлювати досвід впроваджен-
ня у практику діяльності освітніх організацій різних 
типів моделей «психолого-організаційної технології 
формування готовності персоналу освітніх органі-
зацій до інноваційної діяльності. У попередніх ви-
пусках журналу «Освіта і розвиток обдарованої осо-
бистості» у рубриці «Наукові семінари-практикуми» 
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У цьому номері пропонуємо публікацію, де роз-
глянемо інформаційно-смисловий компонент дослі-
дження «вольового самоконтролю», що є однією зі 
складових інтегральної характеристики «індиві- 
дуально-психологічні особливості та емоційно-вольо-
ва сфера особистості» сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкуренто-
здатності особистості у швидкозмінних умовах.
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№ 1 (44) /01/2015Освіта та розвиток обдарованої особистості

 – Програму спецкурсу (семінару-тренінгу) «Управ-
лінська компетентність керівника з формування готов-
ності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освіт-
нього середовища ЗНЗ», що подано у № 4 (11), 2013 р.;

 – Загальну характеристику науково-методичного 
забезпечення психолого-організаційної технології фор-
мування готовності персоналу освітніх організацій 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 сформованості 
готовності до інноваційної діяльності, що подано у  
№ 8–9 (15–16), 2013 р.;

 – 2. Моделі експертизи та корекції психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до іннова-
ційної 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 професійно-важливих 
якостей, 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 прагнення 
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), 2015р.; 

 – Дослідження «порогу активності» – представ-
лення інформаційно-смислового, діагностично-інтер-
претаційного та прогностичного компонентів дослі-
дження «порогу активності», що подано у № 10 (41); 
11 (42) 2015 р.;

 – Дослідження інформаційно-смислового компо-
ненту «вольового самоконтролю» у 12 (43) 2015 р.

Метою цієї публікації є представлення діагностич-
но-інтерпретаційного компоненту дослідження «во-
льового самоконтролю», що є складовою інтегральної 
характеристики «індивідуально-психологічні особли-
вості та емоційно-вольова сфера особистості» сфор-
мованості психологічної готовності до інноваційної 
діяльності та конкурентоздатності особистості.

Для реалізації поставленої мети використовува-
лись такі методи наукового дослідження, як: аналіз 
літератури з проблеми, теоретичний аналіз пробле-
ми; проведення пілотажного дослідження; психоло-
го-педагогічний експеримент; психолого-педагогічні 
діагностичні методики; метод експертних оцінок; 
методи математичної статистики; метод актив-
ного соціально-психологічного навчання та коучингу. 
Математичне оброблення даних здійснювалось за до-
помогою комп’ютерного пакету статистичних програм  
SPSS (версія 20).

Дослідження здійснювалося у межах виконання 
науково-дослідних тем Інституту педагогіки НАПН 
України: «Технологія формування готовності педа-
гогів до інноваційної діяльності в загальноосвітніх 
навчальних закладах»; «Науково-методичне забезпе-
чення формування готовності педагогів до діяльності 
в умовах освітнього середовища навчального закла-
ду»; «Науково-методичне забезпечення формування 
конкурентоздатності особистості в умовах швидко-
змінного середовища: соціально-профорієнтаційний 
аспект» [6–14]. 

За результатами дослідження нами розроблена 
«Психолого-організаційна технологія формування 
готовності персоналу організацій до інноваційної  
діяльності» (далі – «Технологія»). Її впровадження 
уможливило надання психологічної допомоги пси-
хологам, персоналу освітніх організацій, управлін-
цям всіх рівнів, спрямовану на розв’язання певних 
психологічних і організаційних проблем в умовах 
здійснення інноваційної діяльності. За основу взято 
технологічний підхід, головне призначення якого по-
лягає у розробленні (проектуванні) та впровадженні 
спеціальних гуманітарних (людинознавчих) техноло-
гій, різновидом якої є психолого-організаційна техно-
логія, спрямована на вирішення конкретних проблем 
в організації (Л. Карамушка, В. Панок) [2]. 

«Технологія» складається із двох взаємо-
пов’язаних і взаємодоповнюючих частин [4;5]: 

І. Модель експертизи й корекції організа-
ційно-інноваційного середовища освітніх ор-
ганізацій (зовнішні умови), складовими якої є:  
1.1. Модель експертизи організаційно-інноваційного 
середовища освітніх організацій; 1.2. Модель ство-
рення сприятливого організаційно-інноваційного се-
редовища освітніх організацій. Результати їх впрова-
дження представлено у авторських публікаціях [3–5]. 

ІІ. Модель експертизи й корекції психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до інно-
ваційної діяльності (внутрішні умови), складовими 
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якої є: 2.1. Модель експертизи психологічної готов-
ності персоналу освітніх організацій до інноваційної 
діяльності; 2.2. Модель багаторівневого рефлексивно- 
інноваційного тренінгу, коучингу «Психологічні  
засоби самовдосконалення і розвитку творчого потен-
ціалу особистості». Результати їх впровадження пред-
ставлено у авторських публікаціях [3; 6; 7; 8]. 

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.

У цій публікації продовжуємо розгляд однієї зі 
складових авторської «Технології» – «2.1. Модель 
експертизи психологічної готовності персоналу освіт-
ніх організацій до інноваційної діяльності» [4; 5; 6].  
Предметом обговорення є висвітлення діагностично- 
інтерпретаційного компоненту дослідження «во-
льового самоконтролю, вольової саморегуляції», що 
є складовою інтегральної характеристики «індиві- 
дуально-психологічні особливостей та емоційно-во-
льова сфера особистості» є одним із критеріїв сфор-
мованості психологічної готовності до інноваційної 
діяльності та конкурентоздатності особистості.

Діагностичний компонент дослідження 
Прикладні аспекти дослідження «вольового 
самоконтролю», як компонента «вольової 

саморегуляції», їх вплив на інноваційну діяльність
Самоконтроль вважають умовою адекватного та 

психічного відображення людиною внутрішнього 
світу та його навколишньої об’єктивної реальності. 
Він містить форми психічних явищ (процеси, стани, 
властивості). Самоконтроль є обов’язковою ознакою 
свідомості та самосвідомості людини. З’ясовано, що 
самоконтроль є також компонентом процесів управ-
ління – саморегулювання, систем якості різної при-
роди, де людина є найвищою складною системою. 
«Самоконтроль» розглядаємо як свідомий контроль, 
здійснюваний людиною над власною поведінкою, 
думками і почуттями, а також регулювання і плану-
вання діяльності. Особливої уваги це набуває у про-
цесі інноваційної діяльності. Самоконтроль дозволяє 
людині свідомо змінювати напрямок думок, утриму-
ватися від небажаних дій. Отже, самоконтроль – це 
усвідомлення та оцінювання суб’єктом власних дій, 
психічних процесів та станів [1; 7]. Поява і розвиток 
самоконтролю визначається вимогами суспільства 
до поведінки людини. Формування довільної само-
регуляції надає людині можливість усвідомлювати 
та контролювати ситуацію, процес, а також наявність 
еталону та можливості отримання відомостей про 
контрольовані дії та стани. 

Згадуючи вольовий самоконтроль, мається на 
увазі взаємне проникнення волі та самоконтролю. 
Оскільки чіткого визначення вольового самоконтролю 
не існує, а є поняття «вольовий контроль» та «вольо-
ва регуляція». З’ясовано, що вольовий самоконтроль 
у процесі діяльності людини може виступати певним 
маркером, що характеризує особистість, відображає 

здатність виконувати поставлені перед нею завдан-
ня у швидкозмінних умовах стресу [1; 7; 11]. Цьому 
сприяє така визначальна риса характеру як самоовла-
дання. Його висока вираженість сприяє збалансованій 
роботі основних психологічних механізмів: самокон-
тролю і корекції, унаслідок чого розвивається стре-
состійкість та здатність до швидкої адаптації. Отже, 
вольовий самоконтроль відіграє важливу роль в адап-
тації та саморегуляції особистості у швидкозмінних 
умовах інноваційних перетворень [7].

Під рівнем вольової саморегуляції розуміється ово-
лодіння власною поведінкою в різних ситуаціях, здат-
ність свідомо керувати діями, станами та спонукання-
ми. Зазначені особливості визначають індивідуальний 
стиль та конкретні прояви активності людини [1; 7; 9; 
11]. Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути 
охарактеризовано в цілому та окремо за такими влас-
тивостями характеру, як наполегливість і самовладан-
ня. Під час здійснення інноваційної діяльності може 
виявитися, що привабливість справи та важливість цілі 
набагато нижче, ніж зусилля, які затрачаються на по-
долання труднощів, а людина, якщо вона не застосовує 
його, не має розвиненої відповідальності, може при-
пинити діяльність. Тому психологічна готовність пер-
соналу освітніх організацій до інноваційної діяльності 
має базуватися на розвитку особистісних рис, власти-
востей, а також розвитку вольової саморегуляції осо-
бистості та формування активної суб’єктної позиції.

Опис методів дослідження 
Основоположним методом дослідження «вольової 

саморегуляції» є тестування. Існує декілька версій тес-
ту-опитувальника – «відкрита» та «базова (закрита)».

«Відкрита» версія опитувальника (у нашому до-
слідженні) містить 3 шкали: 1) Шкала ВСК – уза-
гальнений індекс вольового самоконтролю; 2) Шка-
ла «Н» – сила намірів («наполегливість»); 3) Шкала 
«С» – самоконтроль емоцій («самовладання»). 

«Базова (закрита)» версія опитувальника має 
більш складну структуру діагностичних конструк-
тів – 7 первинних шкал: 1) вольова регуляція емоцій; 
2) цілеспрямованість; 3) енергійність; 4) раціональ-
ність; 5) самовладання, 6) стратегічність, 7) локус ре-
гулятивної мотивації. Сьогодні створено «відкритий» 
інтерпретатор і для цієї версії ВСК.

Процедура дослідження. Діагностична процеду-
ра дослідження «вольової саморегуляції» здійснюєть-
ся за стандартних умов освітніх організацій з одним 
респондентом (індивідуальна форма тестування) або 
з групою (групова форма тестування). Щоб забезпе-
чити незалежність відповідей респондентів, кожен 
отримує текст опитувальника (на окремому бланку), 
бланк для відповідей (бланк збору емпіричної інфор-
мації індивідуальних показників респондента (див. 
табл. 1), на якому надруковано номери питань, а по-
ряд з ними графа для відповіді.

Опитувальник існує у двох версіях:
 • «дослідницька версія» передбачає звіт на кожен пункт  

за 7-бальною шкалою (від -3 до +3) з градацією ступе-
ня впевненості у позитивній або негативній відповіді;
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 • версія для «практичних завдань» використовується  
«серійна» версія з вимушеним дихотомічним вибором: 
респондент має два варіанти відповіді («так» або «ні»). 
Цю версію ми використали у нашому дослідженні.

Сфери застосування. Тест-опитувальник ВСК 
можна використовувати у психологічній, педагогіч-
ній, спортивній та HR-практиці; у процесі проведення 
науково-дослідної діяльності та експерименту. Його 
доцільно використовувати у діяльності за різними 
психологічними напрямами, а саме у організаційній 
та економічній, загальній, педагогічній та віковій, 
юридичній, інженерній психології та психології пра-
ці тощо. Опитувальник орієнтовано на індивідуаль-
не психологічне, психотерапевтичне консультування 
та корекцію, що дозволяє отримати інформацію про 
усвідомлювані особливості саморегуляції.

Дослідження вольової саморегуляції у на-
шому дослідженні здійснено за допомогою тест-
опитувальника «Дослідження вольової саморегуля-
ції» (ВСК), автори – А. Звєрькова, Є. Ейдмана [4]. 
Опитувальник ВСК містить 30 пунктів, з яких 24 ро-
бочих і 6 маскувальних.  

Тест-опитувальник ВСК спрямовано на визна-
чення узагальненого оцінювання індивідуального 
рівня вольової регуляції, розвиток вольової сфери 
особистості – здатності свідомо керувати власними 
діями, емоціями та станами. Окрім загального рівня 
«володіння собою», тест оцінює ступінь активності 
та емоційної зрілості людини, її впевненість у собі, 
самостійність, реалістичність поглядів та стійкість 
намірів, а також дозволяє прогнозувати поведінку лю-
дини під час стикання з труднощами.

Спочатку опитувальник ВСК розробляється в од-
новимірному варіанті – загальна шкала «вольовий са-
моконтроль», проте в результаті емпіричного аналізу 
його «факторної структури» було виділено дві стійкі 
субшкали. У термінах традиційних вольових рис осо-
бистості субшкали отримали такі назви:

1) перша субшкала – «наполегливість», що харак-
теризує доступний свідомої мобілізації енергетичний 
потенціал завершення дії;

2) друга субшкала – «самовладання», що відобра-
жає рівень довільного контролю емоційних реакцій та 
станів. 

У тест-опитувальник ВСК введено субшкалу 
«соціальної бажаності» (СБ), що відображає рівень  
прояву нещирості (неправди, брехні), коли людина 
хоче себе показати краще ніж є насправді.  

Текст методів дослідження
Нижче наведемо текст методики – тесту-опи-

тувальника «Дослідження вольової саморегуляції» 
(ВСК) [9–11].

Увага!!! Текст особистісного опитувальника 
«Дослідження вольової саморегуляції» подано в 

оригіналі − російською мовою, оскільки саме такий 
варіант пройшов валідизацію і перевірку надійності, 

тому переклад тексту опитувальника на іншу мову 
призведе до спотворення результатів дослідження

Тест-опитувальник 
«Исследование волевой саморегуляции» 

(А. Зверькова и Е. Эйдмана) 
Инструкция. Вам предлагается тест, содержащий 

30 утверждений. Внимательно прочитайте каждое и 
решите, «верно» или «неверно» данное утверждение 
по отношению к Вам. Если верно, то в листе для от-
ветов напротив номера этого утверждения поставьте 
знак «плюс» (+), а если считаете, что оно по отноше-
нию к Вам неверно, то «минус» (-). Отвечать на во-
просы необходимо быстро, долго не задумываясь. 

Тест-опросник 
1. Если что-то не клеится, у меня нередко появ-

ляется желание бросить это дело. 
2. Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже 

если приходится выбирать между ними и приятной 
компанией. 

3. При необходимости мне нетрудно сдержать 
вспышку гнева. 

4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании 
опаздывающего к назначенному времени приятеля. 

5. Меня трудно отвлечь от начатой работы. 
6. Меня сильно выбивает из колеи физическая 

боль. 
7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не 

перебивая, даже если не терпится ему возразить. 
8. Я всегда «гну» свою линию. 
9. Если надо, я могу не спать ночь напролет (на-

пример, работа, дежурстве) и весь следующий день 
быть в «хорошей форме». 

10. Мои планы слишком часто перечеркиваются 
внешними обстоятельствами. 

11. Я считаю себя терпеливым человеком. 
12. Не так-то просто мне заставить себя хладно-

кровно наблюдать волнующее зрелище. 
13. Мне редко удается заставить себя продолжать 

работу после серии обидных неудач. 
14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно 

скрывать свою неприязнь к нему. 
15. При необходимости я могу заниматься своим 

делом в неудобной и неподходящей обстановке. 
16. Мне сильно осложняет работу сознание того, 

что ее необходимо во что бы то ни стало сделать к 
определенному сроку. 

17. Считаю себя решительным человеком. 
18. С физической усталостью я справляюсь лег-

че, чем другие. 
19. Лучше подождать только что ушедший лифт, 

чем подниматься по лестнице. 
20. Испортить мне настроение не так-то просто. 
21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими 

мыслями, не дает покоя, и я никак не могу от него от-
делаться. 

22. Мне труднее сосредоточиться на задании или 
работе, чем другим. 

23. Переспорить меня трудно. 
24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до 

конца. 
25. Меня легко отвлечь от дел. 
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26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться  
своего наперекор объективным обстоятельствам. 

27. Люди порой завидуют моему терпению и  
дотошности. 

28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрес-
совой ситуации. 

29. Я замечаю, что во время монотонной работы 
невольно начинаю изменять способ действия, даже 
если это порой приводит к ухудшению результатов. 

30. Меня обычно сильно раздражает, когда «пе-
ред носом» захлопываются двери уходящего транс-
порта или лифта. 

Алгоритм проведення, аналіз, обробка 
результатів дослідження 

Процедура проведення дослідження 
Тест-опитувальник «Дослідження вольової са-

морегуляції» (ВСК) містить 30 пунктів (тверджень),  
з яких: 6 маскувальних пунктів, що відповідають  шка-
лі «соціальної небажаності»; 24 робочих пункти, із 
них, 24 пункти, відповідають – загальній шкалі (ВСК); 
16 пунктів – субшкалі «наполегливість» (Н); 13 пунк-
тів – субшкалі «самовладання» (С). Для практичних  
завдань використовується «серійна» версія з виму-
шеним дихотомічним вибором: респондент має два 
варіанти відповіді («так» або «ні»), за невпевненості 
у відповіді він може вибирати будь-яку альтернативу. 
Відповідаючи на питання опитувальника респонден-
ти можуть погоджуватись або не погоджуватись з від-
повідним твердженням, необхідно вибрати відповідь 
«так» (+) чи «ні» (-). Якщо вони вагаються з відповід-
дю, то нагадайте, що «так» об’єднує як явне «так», 
так і «скоріше так, аніж ні». Теж ж стосується до від-
повіді «ні», вона об’єднує як явне «ні», так і «скорі-
ше ні, аніж так». Відповідати на питання необхідно 
швидко, не замислюючись. Відповідь, що приходить 
першою, зазвичай є більш точною.

Результати вносимо до бланку збору емпіричної 
інформації індивідуальних показників респондента 
дослідження «вольового самоконтролю/вольової са-
морегуляції» за методикою ВСК, приклад оформлен-
ня якого наведено у таблиці 1.

Ключ до тесту-опитувальника
Ключ для підрахунку індексів самоконтролю/во-

льової саморегуляції показано у таблиці 2. 
Обробка результатів та критерії оцінок
Мета обробки результатів – визначення величин 

індексів вольової саморегуляції/вольового самокон-
тролю за пунктами «загальної шкали» (ВСК) та індек-
сів за субшкалами «наполегливість» (Н) та «самовла-
дання» (С). Кожен індекс – це сума оцінок, отримана 
за підрахунку збігів відповідей респондента з ключем 
загальної шкали або субшкал. В опитувальнику 6 мас-
кувальних тверджень (М). Загальна сумарна оцінка 
величини індексів: за шкалою ВСК – загальна шка-
ла ВСК повинна знаходитися в діапазоні від 0 до 24;  
за субшкалою «наполегливість» (Н) – від 0 до 16; за 
субшкалою «самовладання» (С) – від 0 до 13.

За кожний збіг відповіді з ключем респонденту 
дається 1 бал. Під час підрахунку сумарних оцінок 
враховуються лише збіги з ключем (кожний такий збіг 
збільшує сумарний бал на одиницю). Ті позиції про-
токолу, що не збігаються з ключем, ігноруються і не 
впливають на величину сумарного балу (не приносять 
негативних очок). 

Підрахуємо загальну кількість набраних балів за 
кожною зі субшкал. Первинні оцінки переводимо у 
бали АДГІД, таблиця переводу показана у таблиці 3.

Оформлення «трафаретів-ключів» 
для обробки та інтерпретації результатів 

дослідження
Для швидкої обробки результатів дослідження та 

зручності інтерпретації отриманих емпіричні даних 

Таблиця 1
Бланк збору емпіричної інформації індивідуальних показників респондента № _ 

дослідження «вольового самоконтролю/вольової саморегуляції»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Шкали: «ВСК» _____ ;  «Н» ______ ; «С» _______; «СБ» ______.

Таблиця 2
Ключ до тесту-опитувальника дослідження ВСК

Шкали та субшкали індексу ВСК Кількість 
пунктів Ключ

Загальний індекс ВСК (загальна 
шкала) 24 1-, 2+, 3+, 4+, 5+, 6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+, 20+, 

21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30-
«Наполегливість» (Н) 16 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+, 25-, 27+
«Самовладання» (С) 13 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27-, 28-, 29-, 30-
«Соціальної бажаності» (СБ) 6 8, 12, 15, 19, 23, 26 (Маскувальні пункти)
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оформляємо, «трафарети-ключі», що дадуть мож-
ливість визначити оцінки за кожним із параметрів 
відповідних шкал дослідження ВСК Оформлення 
здійснюємо у відповідності до збігів з «ключами» 
окремих шкал (субшкал) тесту-опитувальника ВСК  
(табл. 2). 

Клітинки «збігів із ключем» – Х  (у табл. 3; 4; 
5; 6), можна вирізати у «трафареті-ключа», а потім 
при накладенні його на «бланк збору емпіричної ін-
формації індивідуальних показників респондента № 
дослідження «вольового самоконтролю/вольової са-
морегуляції» (див. табл. 1), можна легко порахувати  
і швидко отримати результати обробки за відповід-
ною шкалою.

Інтерпретаційно-прогностичний компонент 
дослідження

Опис критеріїв оцінок параметрів за методикою ВСК
Інтерпретація результатів здійснюється відповідно 

до ключа оцінювання та результатів обробки даних до-
слідження. Рівні вольової саморегуляції визначаються 
за допомогою порівняння зі середніми значеннями кож-
ної зі шкал. Якщо вони становлять більше половини 
максимально можливої суми збігів, то певний показник 
відображає високий рівень розвитку загальної саморе-
гуляції, наполегливості або самовладання. Для шкали 
ВСК ця величина дорівнює 12, для шкали «Н» – 8, для 
шкали «С» – 6. У таблиці наведено критерії шкали оці-
нок дослідження ВСК (за первинними оцінками).

Таблиця 3
Трафарет «ВСК»:  Загальна шкала  − загальний індекс ВСК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
– + + + + – + + – + – –
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
– + + + – – + – + – – –

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Таблиця 4
Трафарет «Н»: Субшкала «наполегливість»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
– + + – + – + –
Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х
– + + + – + – +

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Таблиця 5
Трафарет «С»: Субшкала «самовладання»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
+ + + + – –
Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х
– – + – – – –

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Таблиця 6
Трафарет «СБ»: Субшкала «соціальна бажаність»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
М М М
Х Х Х

Х Х Х
М М М

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Опис критеріїв оцінок параметрів ВСК та ключ 
переводу їх у бал АДГІД

Для зручності аналізу та інтерпретації результа-
тів дослідження «вольового самоконтролю/вольової 
саморегуляції» та можливості порівняння результатів 
дослідження з іншими оцінювальними параметрами 
і критеріями дослідження психологічної готовності 
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяль-
ності, пропонуємо перевести первинні оцінки цього 
дослідження у бал «алгоритму дослідження готовнос-
ті до інноваційної діяльності» – АДГІД. Ключ перево-
ду значень оцінювання дослідження «вольового само-
контролю» у бал АДГІД наведено у таблиці 8.

Інтерпретація результатів дослідження 
Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути 

охарактеризовано в цілому як загальна шкала ВСК 
або окремо за такими властивостями характеру, як 
наполегливість «Н» та самовладання «С». За резуль-
татами дослідження залежно від значень показника 
«вольового вольової саморегуляції/емоційно-вольо-
вого самоконтролю», респонденти поділилися за рів-
нем прояву характеристик на групи: високий, вкрай 
високий, середній, низький, вкрай низький. Розглянемо 
інтерпретацію результатів дослідження за кожною із 
субшкал та рівнів.

Загальна шкала ВСК – узагальнений індекс во-
льового самоконтролю.

Висока оцінка за шкалою ВСК характерна для осіб 
емоційно зрілих, активних, незалежних, самостійних. 
Їх відрізняє спокій, упевненість у собі, стійкість намі-
рів, реалістичність поглядів, розвинене почуття влас-
ної гідності. Зазвичай вони добре рефлексують осо-
бисті мотиви, планомірно реалізують наміри, вміють 
розподіляти зусилля та здатні контролювати власні 
вчинки, володіють вираженою соціально-позитивною 

спрямованістю. У граничних випадках у них можли-
ве зростання внутрішньої напруженості, пов’язаної з 
прагненням проконтролювати власну поведінку і три-
вогу з приводу найменшої спонтанності.

Низька оцінка спостерігається у людей чутливих, 
емоційно нестійких, вразливих, невпевнених у собі. 
Рефлексивність у них невисока. Загальний фон актив-
ності знижено. Їм властива імпульсивність та нестій-
кість намірів. Це може бути пов’язано як з незрілістю, 
так і з вираженою витонченістю натури, не підкріпле-
ною здатністю до рефлексії та самоконтролю.

Субшкала «наполегливість» – характеристика  
сили намірів людини, її прагнення до завершення роз-
початої справи.

На позитивному полюсі – працездатні люди, актив-
но прагнуть до виконання наміченого, їх мобілізують 
перепони на шляху до мети, але відволікають альтер-
нативи та спокуси, їхня головна цінність – розпочата 
справа. Таким людям властиві повага соціальним нор-
мам, прагнення повністю підпорядкувати власну по-
ведінку. У крайньому вираженні можлива втрата гнуч-
кості поведінки, поява маніакальних тенденцій. 

Низька оцінка за цією шкалою засвідчує підви-
щену лабільність, невпевненість, імпульсивність, що 
може призводити до непослідовності поведінки. Зни-
жений фон активності та працездатності компенсу-
ється у таких осіб підвищеною чутливістю, гнучкіс-
тю, винахідливістю, а також тенденцією до вільного 
трактування соціальних норм.

Субшкала «самовладання» – відображення рів-
нів довільного контролю емоційних реакцій та станів. 

Високий бал за субшкалою набирають люди емо-
ційно стійкі, які добре володіють собою у різних си-
туаціях. Їм властиві внутрішній спокій, упевненість 
у собі, що позбавляє від страху перед невідомим,  

Таблиця 7
Критерії шкали оцінок дослідження ВСК (за первинними оцінками)

ВСК −  загальна 
шкала   

(min 0, max 24)

Н − субшкала  
Наполегливість 
(min 0, max 16)

С − субшкала 
Самовладання 
(min 0, max 13)

Рівень за первинні оцінками

1–6 1–4 1–3 Вкрай низький 
7–12 5–8 4–6 Низький
13–18 9–12 7–10 Високий
19–24 13–16 11–13 Вкрай високий 

Таблиця 8
Критерії шкали оцінки дослідження «вольового самоконтролю»

 та ключ переводу їх у бал АДГІД

ВСК –  
загальна шкала  
(min 0, max 24)

Н – субшкала 
Наполегливість 
(min 0, max 16)

С – субшкала 
Самовладання 
(min 0, max 13)

Рівень АДГІД Бал АДГІД

1–5 1–3 1–2 Вкрай низький 1
6–10 4–7 3–6 Низький 2
11–14 8–11 7–8 Середній 3
15–19 12–15 9–11 Високий 4
20–24 14–16 12–13 Вкрай високий 5
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підвищує готовність до сприйняття нового, несподіва-
ного і поєднується зі свободою поглядів, тенденцією 
до новаторства і радикалізму. Разом із тим, прагнення 
до постійного самоконтролю, надмірне свідоме обме-
ження спонтанності може призводити до підвищення 
внутрішньої напруженості, переважання постійної за-
клопотаності та стомлюваності.

На негативному полюсі цієї субшкали – спонтан-
ність та імпульсивність у поєднанні з уразливістю та 
перевагою традиційних поглядів огороджують люди-
ну від інтенсивних переживань та внутрішніх кон-
фліктів, сприяють позитивному фону настрою.

Субшкала «соціальна бажаність» – неоднознач-
ність високих показників за шкалою. 

Високі рівні розвитку вольової саморегуляції мо-
жуть бути пов’язані з проблемами в організації жит-
тєдіяльності та відносинах з людьми. Вони часто відо-
бражають появу дезадаптивних рис та форм поведінки. 

Низькі рівні «наполегливості» та «самовладання» 
у деяких випадках виконують компенсаторні функції, 
але також засвідчують порушення розвитку власти-
востей особистості та її вміння будувати відносини 
з іншими людьми та адекватно реагувати на ті чи  
інші ситуації.

Таким чином, соціальна бажаність шкал опитуваль-
ника ВСК є неоднозначною. Можливою виявляється  

поява дезадаптивних рис та форм поведінки на пози-
тивних шкалах полюсів і позитивно-компенсаторних 
форм – на негативних полюсах.

Узагальнення результатів дослідження 
вольової саморегуляції

У ході діагностичного етапу здійснено узагаль-
нення результатів дослідження вольової саморегуля-
ції за різними субшкалами, у респондентів різних ка-
тегорій персоналу освітніх організацій, які показано 
у таблиці 9. 

Пропонуємо розглянути узагальнені результати 
дослідження ВСК у респондентів з позитивною і не-
гативною інноваційністю, представлених у вигляді 
гістограми (рис. 1) де на осі ординат (Y) відображено 
бал АДГІД, а на осі абсцис (Х) – параметри «загальна 
шкала вольового самоконтролю» та субшкал «напо-
легливість» та «самовладання».

Аналізуючи результати дослідження (рис. 1) 
з’ясувалося, що оцінювальні параметри у респон-
дентів з позитивною та негативною інноваційність, 
мають різні рівні. Респонденти з позитивною інно-
ваційністю мають високий та вкрай високий рівень, 
зокрема, загальна шкала вольового самоконтролю 
(ВСК) – 5, наполегливості (Н) та самовладання (С) – 4.  
Респонденти з негативною інноваційністю мають 
середній рівень, зокрема, загальна шкала вольового  

Таблиця 9

Рівень інноваційності у респондентів ВСК 
(min 0, max 24)

Н 
(min 0, max 16) 

С 
(min 0, max 13) 

Первинні оцінки 
Позитивна інноваційність 20 12,3 9,6
Негативна інноваційність 13,6 9,5 7,3

Бал АДГІД
Позитивна інноваційність 5 4 4
Негативна інноваційність 3 3 3

Вольова саморегуляція 5
4 4

3 3 3

0
1
2
3
4
5

Позитивна інноваційність 5 4 4

Негативна інноваційність 3 3 3

ВСК − Загальний емоційно-
вольовий самоконтроль 

Н − Наполегливість С − Самовладання 

Рис. 1. Узагальнені результати дослідження вольової саморегуляції (за балами АДГІД)
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самоконтролю (ВСК) – 3, наполегливості (Н) – 3,  
самовладання (С) – 3.

Отримавши інформацію про усвідомлені особли-
вості саморегуляції в учасників дослідження, виявле-
но сильні та слабкі сторони в особистості, що потре-
бують розвитку або корекції. Для цього розроблено 
програму рефлексивно-інноваційного тренінгу [3; 8].

У наступній публікації ми продовжимо розкриття 
оцінювальних параметрів індивідуально-психологіч-
них особливості особистості.

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

Продовження наступному номері.

Використані літературні джерела
1. Моросанова В. И. Развитие теории осознанной 

саморегуляции: дифференциальный подход [Текст] // 
Вопросы психологии. – 2011. – № 3. – С. 132–144.

2. Технології роботи організаційних психологів 
[Текст]: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. 
та слухачів ін-тів післядипломної освіти / Л. М. Ка-
рамушка, Т. В. Зайчикова, О. В. Винославська та ін.; 
за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 
2005. – 366 c.

3. Чудакова В. П. Управлінська компетентність ке-
рівників з формування готовності педагогів до інно-
ваційної діяльності в умовах освітнього середовища 
профільної школи [Текст] / В. П. Чудакова // Управ-
ління школою. Видавнича група ОСНОВА. – 2012. – 
№ 19–21 (355–357) липень. – С. 10–20.

4. Чудакова В. П. Психолого-организационная 
технология формирования готовности к инновацион-
ной деятельности как средство развития конкурентос-
пособности личности [Текст] / В. П. Чудакова // Меж-
дународна научна школа «Парадигма». Лято-2015. – В 
8 т. – Т. 4: Психология: сборник научни статии / под 
ред. А. В. Берлов, Л. Ф. Чупров. – Варна: «Центр за на-
учни изследвания и информация «Парадигма» ЕООД 
БЪЛГАРИЯ. ЦНИИ «Парадигма», 2015. – 414 с. –  
С. 393–401.

5. Чудакова В. П. Психологическая готовность к 
инновационной деятельности как фактор конкурен-
тоспособности личности в быстро изменяющихся 

условиях [Текст] / В. П. Чудакова // Вестник по пе-
дагогике и психологии Южной Сибири. – 2015. –  
№ 2. – С. 1–13.

6. Чудакова В. П. Інтегральна характеристика 
«індивідуально-психологічні особливості та емоцій-
но-вольової сфери особистості» – критерій сформо-
ваності психологічної готовності до інноваційної ді-
яльності й конкурентоздатності особистості [Текст] / 
В. П. Чудакова // Освіта і розвиток обдарованої осо-
бистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 
2015. – №  9 (40) (вересень). – С. 38–44.

7. Чудакова В. П. Інформаційно-смисловий ком-
понент дослідження «Вольового самоконтролю» –  
показник сформованості психологічної готовності до 
інноваційної діяльності й конкурентоздатності осо-
бистості [Текст] / В. П. Чудакова // Освіта і розвиток 
обдарованої особистості: Щомісячний науково-ме-
тодичний журнал. – 2015. – № 12 (43) (грудень). –  
С. 45–53.

8. Чудакова В. П. Рефлексивно-інноваційний 
тренінг – засіб формування психологічно готової до 
інноваційної діяльності й конкурентоздатної особис-
тості у швидкозмінних умовах [Текст] / В. П. Чуда-
кова // Актуальні проблеми психології: збірн. наук. 
праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – 
К., 2013. – Т. 2. «Психологія особистості. Психо-
логічна допомога особистості». – Вип. 8. – Ч. 2. –  
С. 488–496.

9. Тест-опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдма-
на «Исследование волевой саморегуляции». – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylist.net/
praktikum/00417.htm 

10. Диагностика эмоциональной и личност-
ной сферы. Диагностика волевого самоконтроля 
(опросник ВСК). – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-
school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-
personal-sphere/549-diagnostics-of-volitional-self-
control-vsc-questionnaire

11. Исследование волевой саморегуляции 
субъекта спортивной деятельности. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://moyuniver.net/
issledovanie-volevoj-regulyacii-subekta-sportivnoj-
deyatelnosti1-2/


