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П Е Р Е Д М О В А 
 

Професія соціального педагога впродовж останніх десятиліть набуває все 

більшої актуальності. За своїм призначенням його діяльність спрямована на 

комплексне вирішення соціальних проблем людини у суспільному середовищі,  

пошук оптимальних шляхів та засобів їх розв’язання, надання допомоги, підтримки 

й захисту всім, хто цього потребує. 

Соціальна значущість та складність діяльності соціального педагога в 

сучасних умовах висувають якісно нові вимоги до його фахової підготовки. 

Важлива роль у професійній підготовці соціального педагога належить формуванню 

професійних умінь, оскільки рівень фаховості визначається не тільки глибокими 

знаннями, а й уміннями й навичками щодо їх застосування, зокрема у нових 

професійних ситуаціях. Серед професійних умінь соціального педагога діагностичні 

уміння набувають особливого значення, оскільки їх сформованість значною мірою 

визначає якість соціально-педагогічної допомоги різним верствам населення.  

Підготовка фахівців соціальної сфери, враховуючи рівень сучасних вимог, 

вимагає включення до неї широкого спектру навчальних дисциплін, в тому числі і 

психодіагностики, знання якої сприяє оптимізації професійної діяльності соціальних 

педагогів, соціальних працівників. Крім того, соціальні педагоги, соціальні 

працівники – це ті фахівці, котрі мають широку галузь застосування 

психодіагностичних методик. 

Психодіагностика як галузь психологічної науки і практики розробляє 

методи виявлення та вимірювання індивідуально-психологічних особливостей 

особистості. Соціальним педагогом, соціальним працівником ці знання можуть бути 

використана на рівні зі спеціалістами-непсихологами – соціологами, педагогами та 

ін. Виконуючи свою гуманістичну місію, психодіагностика займає важливе місце в 

умовах освітніх закладів навчання, особливо в школі. Визначення рівня розумових 

здібностей, готовності до школи, формування і розвиток творчих задатків у дітей 

тощо − безперечно одні з найважливіших завдань соціальної практики.  

Робочий зошит складений відповідно до навчальної та робочої програм з 

курсу «Основи психодіагностики та психокорекції», за якими навчаються студенти 

напряму підготовки «Соціальна педагогіка». Вивчення курсу має на меті засвоєння 

студентами теоретичних знань з галузі психодіагностики; формування комплексних 

практичних умінь і навичок здійснення психодіагностичної діяльності; підвищення 

рівня професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Він дає 

можливість студентам навчитися своєчасно діагностувати рівень розвитку дитини, 

вивчати індивідуальні особливості особистості, вивчати та впливати на стосунки у 

соціумі тощо. 
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Метою використання робочого зошита у процесі навчання є вироблення у 

майбутніх соціальних педагогів практичних навиків проведення основних 

психодіагностичних методик та уміння їх застосовувати у соціально-педагогічній 

практиці. Студентам пропонується підбірка психологічних методик, які пройшли 

перевірку в роботі психологів і доказали свою практичну цінність. Вони 

зорієнтовані на виявлення індивідуальних особливостей дітей різного віку, що 

допоможе у вирішенні різноманітних проблем, які постають перед спеціалістами зі 

соціальної сфери. Робочий зошит також передбачає проведення кожної із 

запропонованих психодіагностичних методик і заповнення відповідних аркушів. Він 

обов’язковий для заповнення кожним студентом і є умовою допуску до складання 

підсумкового іспиту. 

Робочий зошит сприятиме якіснішій фаховій підготовці майбутніх соціальних 

педагогів, забезпечуючи їхню професійну діяльність необхідним 

психодіагностичним інструментарієм.  
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МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ПСИХОДІАГНОСТИКИ 

Тема. Непараметричні методи психодіагностики. 

ЗРАЗОК АНКЕТИ. 

Анкета «Сім’я та шлюб очима юнаків та дівчат» 

Шановні друзі! 

З метою визначення уявлень молодих людей про шлюб та сім’ю, просимо 

Вас взяти участь в анкетуванні. Усі отримані дані будуть використані виключно у 

наукових цілях. Нижче наведено перелік запитань та варіантів відповідей на них. 

Просимо уважно їх прочитати та вибрати одну з них – ту, яка для Вас найбільше 

характерна. Очікуємо від Вас щирості та відвертості. 

1. Цінність життя для Вас полягає у (виберіть не більше 3 варіантів): 

a) вищій освіті; 

b) громадській роботі; 

c) спілкуванні з коханою людиною; 

d) створенні сім’ї, родинному житті; 

e) вихованні дітей; 

f) матеріальному добробуті; 

g) визнанні рідних, колег, друзів. 

2. Що Ви думаєте про шлюб? 

a) думаю про шлюб і створення сім’ї, але не поспішатиму з цим; 

b) прагну вийти заміж (одружитися) якнайшвидше після закінчення 

університету; 

c) вважаю, що шлюб та сім’я є гальмом в особистому розвитку, тому не думаю 

про створення сім’ї; 

d) не задумувався (не задумувалась) над цим запитанням; 

e) Ваш варіант……………………………………………. 

3. Які умови необхідні для щасливого подружнього життя?......……. 

4. Які мотиви вступу до шлюбу є актуальними для Вас (виберіть не більше 3 

варіантів): 

a) кохання; 

b) спільність інтересів і поглядів; 

c) самотність; 

d) привабливі риси характеру, зовнішності; 

e) випадковість; 

f) вигода, розрахунок; 

g) матеріальна забезпеченість майбутнього чоловіка (дружини); 

h) вік. 

5. Якими, на Вашу думку, повинні бути стосунки подружжя? 

a) жінка підкоряється чоловікові; 

b) чоловік поступається жінці; 

c) рівноправність та взаємні поступки. 
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6. Визначте важливість функцій сім’ї (від найбільш до найменш важливої): 

a) можливість жити з коханою людиною; 

b) мати і виховувати дітей; 

c) впорядковує статеві стосунки; 

d) допомагає організувати побут та вирішує економічні питання. 

7. Яким Ви уявляєте свого чоловіка (дружину): зовнішні риси, освіта, духовні 

риси, забезпеченість тощо?.............………………... 

8. Чи важливою для Вас є національна приналежність чоловіка (дружини)? 

a) так; 

b) ні; 

c) не задумувався (не задумувалась) над цим запитанням. 

9. Я вважаю, що для щасливої сім’ї характерні……..……………….... 

10. Яким Ви уявляєте своє ідеальне майбутнє? 

a) велика сім’я, кохана (ий) дружина (чоловік), середній матеріальний рівень; 

b) багатство, сім’я, високий соціальний статус у суспільстві; 

c) багатство, без сім’ї, високий соціальний статус; 

d) Ваша відповідь…………………………………………………… 

 

Вкажіть: 

Стать                      –   чоловіча / жіноча ; 

Вік                            –      _________ р; 

Освіта                      –     загальна середня освіта, вища; 

Місце проживання  –     село, місто, СМТ. 

 

Дякуємо за співпрацю! 

 

(Анкета складена студенткою Педагогічного коледжу Доскоч М., 2014 р) 
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Запропонуйте самостійно складено анкету. 
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МОДУЛЬ 2. ВІКОВІ АСПЕКТИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ 

Тема. Діагностика готовності дітей до школи. 

Методика Керна-Їрасека 

Мета: виявити рівень функціональної зрілості дитини перед вступом до школи. 

Вік досліджуваного: 6 – 7 років. 

Тест складається з 4-х частин:  

 тест «Малюнок людини» (чоловічої фігури); 

 копіювання фрази з письмових букв; 

 змальовування точок. 

 опитувальник 

Приготуйте аркуші чистого білого паперу без ліній і клітинок. Під час 

виконання дитиною всіх трьох завдань зверніть увагу на те, якою рукою вона 

працює; чи крутиться на місці; чи губить олівець і шукає його довго під столом; 

почала малювати в тому місці, де ви їй показали чи просто обводить контур зразка; 

чи бажає переконатися, що малює добре.  

ЗАВДАННЯ  1. Малюємо чоловічу фігуру  

Завдання:  «Тут (показується де)намалюй  хлопчика,так як ти вмієш».  

Зверніть увагу! Під час малювання неприпустимо поправляти дитину («ти 

забув намалювати вуха»). Намагайтесь не давати ніяких додаткових роз’яснень, не 

допомагати і не звертати її увагу на помилки та недоліки. На запитання дитини 

відповідайте: «Малюй, як зможеш, у тебе все вийде!» Якщо дитина намалювала 

дівчинку попросіть її намалювати хлопчика. 

ЗАВДАННЯ 2. Наслідування писаних літер 

На  карточці (розмір 7-8 см х 13-14 см): фломастером пишеться фраза «Я хочу 

чай» (або «Він їв суп», або «Син і тато», або «Вона читала книгу»). Розмір букв – 

1 см, перша буква – 1,5 см. 

Син і тато 

Якщо дитина уже вміє писати букви, то для даного завдання напишіть 

речення латинськими буквами. 

Sun i tato 

Завдання: «Подивися, тут щось написано. Спробуй переписати так само тут 

(показати нижче написаної фрази),  як зможеш». 

ЗАВДАННЯ  3. Змальовування крапок  

На карточці (розмір 7-8 см х 13-14 см): фломастером малюємо крапочки, як 

на зразку. Діаметр кожної крапочки 2 мм, відстань між крапками 10 мм. 

Завдання: «Тут намальовані крапки. Спробуй намалювати поруч такі ж». 
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Оцінювання результатів 
ЗАВДАННЯ 1. 

1 бал. Намальована фігура має голову, тулуб, кінцівки. Голова не більша за тулуб і 

з’єднана з ним шиєю. На голові є волосся (можливо, під головним убором). Є вуха, 

очі, ніс, рот. На руках – кисті з п'ятьма пальцями. Ноги внизу «зігнуті» (є ступні). На 

фігурі – чоловічий одяг і намальована вона як єдине ціле, а не складена з окремих 

частин. На малюнку видно, що ноги й руки ростуть із тулуба, а не кріпляться до 

нього. При такому способі малювання, яке називають синтетичним (контурним), 

фігуру можна обвести одним контуром, не відриваючи олівця від паперу. Більш 

примітивний (аналітичний) спосіб передбачає зображення окремо кожної зі 

складових частин фігури. Наприклад, спочатку малюється тулуб, а потім до нього 

кріпляться руки й ноги. 

2 бали. Виконання усіх вимог на 1 бал, крім синтетичного способу малювання. Три 

деталі, що відсутні (шия, волосся, один палець руки), можна не рахувати, якщо 

фігура намальована синтетичним способом. 

3 бали. Фігура має голову, тулуб, кінцівки. Руки й ноги намальовані двома лініями 

(об'ємні). Допускається відсутність шиї, волосся, вух, одягу, пальців, ступень. 

4 бали. Примітивний малюнок з головою і тулубом. Кінцівки (достатньо однієї 

пари) намальовані тільки однією лінією. 

5 балів. Відсутнє чітке зображення тіла («головоніжка») чи обох пар кінцівок. 

Каракулі. 
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ЗАВДАННЯ 2. 

1 бал. Зразок скопійований добре та розбірливо. Копія перебільшує розмір зразка не 

більше, ніж удвічі. Перша літера по висоті відповідає великій літері. Букви чітко 

пов'язані у три слова. Скопійована фраза відхиляється від горизонтальної лінії не 

більше ніж на 30 градусів. 

2 бали. Зразок скопійований розбірливо. Розмір букв і дотримання горизонтальної 

лінії не враховуються. 

3 бали. Очевидна розбивка на три частини. Розбірливо написані хоча б чотири 

букви. 

4 бали. Зі зразком збігаються хоча б дві букви. Відтворена копія утворює рядок. 

5 балів. Каракулі. 

 

 

ЗАВДАННЯ 3. 

1 бал. Майже досконале копіювання зразка. Допускається незначне відхилення 

однієї крапки від рядка чи колонки. Копія може бути меншою або перевищувати 

розміри зразка не більше, ніж удвічі. Крапки розташовані паралельно.  

2 бали. Кількість і розташування крапок відповідає зразку. Допускається відхилення 

не більше трьох крапок на половину ширини зазору між рядком чи колонкою.  

3 бали. Малюнок у цілому відповідає зразку, не перевищуючи його по ширині та 

висоті більш ніж удвічі. Кількість крапок може бути не дотримана, але їх кількість – 

не більше 20 і не менше 7. Можливий будь-який поворот. Навіть на 180 градусів.  

4 бали. Контур малюнка не відповідає зразку, але все ж складається із крапок. 

Розміри зразка і кількість крапок не враховуються. Інші форми, наприклад лінії, не 

допускаються.  

5 балів. Каракулі.  
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Аналіз отриманих результатів. 

 

Полічіть бали, які дитина набрала за три завдання.  Якщо дитина набрала в сумі за 

всіма трьома завданнями: 

 

 3 - 6 балів          −  високий рівень  

 7 - 9 балів          −  середній рівень; 

 10 – 11 балів      –  нижче середнього рівня; 

 12 -15 балів        −  низький рівень, дитина потребує додаткового обстеження. 
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Бланк тестових завдань за методикою Керна-Їрасека 

Ім’я, прізвище дитини   _______________ 

Вік дитини                      _______________ 

Стать                                _______________ 

Дата обстеження             _______________ 

 

№ з/п Завдання Бали 

1 Малюнок чоловічої фігури  

2 Копіювання речення  

3 Копіювання крапочок  

Загальна сума:  

 

Висновки та рекомендації   

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Важливо!  

Вставте малюнок дитини, скопійовані речення та крапки! 
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Опитувальник Керна-Їрасека 

Мета: виявити загальний рівень мислення, кругозір, розвиток соціальних 

якостей. 

Вік досліджуваного:6 – 7 років. 

Інструкція. Проводиться у вигляді бесіди «питання-відповідь». Завдання 

може звучати так: «Зараз я буду задавати питання, а ти постарайся відповісти на 

них». Якщо дитині важко відразу відповісти на питання, можна допомогти їй 

декількома навідними питаннями. Відповіді фіксуються в балах, потім сумуються. 

Питання Оцінювання 

Яка тварина більше − кінь чи 

собака? 

Кінь = 0 балів; 

неправильна відповідь = -5 балів 

Вранці ми снідаємо, а вдень 

... 

Обідаємо, їмо суп, м’ясо = 0; 

вечеряємо, спимо, інші неправильні відповіді = -3 бали 

Вдень світло, а вночі ... 
Темно = 0; 

неправильна відповідь = -4 

Небо блакитне, а трава ... 
Зелена = 0; 

неправильна відповідь = -4 

Черешні, груші, сливи, 

яблука − це що? 

Фрукти = 1; 

неправильна відповідь = -1 

Чому раніше, ніж пройде 

поїзд, опускається 

шлагбаум? 

Щоб поїзд не зіткнувся з автомобілем; щоб ніхто не 

постраждав і т.д. = 0; 

неправильна відповідь = -1 

Що таке Київ, Одеса, Львів? 

(Назвати будь-які міста) 

Міста = 1; станції = 0; 

неправильна відповідь = -1 

Котра година? (Показати на 

годиннику, справжньому чи 

іграшковому) 

Правильно названо = 4; 

названо тільки цілу годину або чверть години = 3; 

не знає годин = 0 

Маленька корова −  теля, 

маленька собака − ..., 

маленька овечка −  ...? 

Щеня, ягня = 4; 

тільки одна правильна відповідь = 0; 

неправильна відповідь = -1 

Собака більше схожа на 

курку або кішку? Чим? Що у 

них спільного? 

На кішку, тому що у них по 4 ноги, шерсть, хвіст, 

пазурі (досить одної подібності) = 0; 

на кішку без пояснення = -1 

на курку = -3 

 

Чому у всіх автомобілях 

гальма? 

  

Вказано дві причини: гальмувати з гори, зупинятися, 

уникати зіткнення і так далі = 1; 

одна причина = 0; 

неправильна відповідь = -1 

Чим схожі один на одного Дві загальні ознаки: вони з дерева і заліза, це 
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молоток і сокира? інструменти, ними можна забивати цвяхи, у них є 

рукоятки і т.д. = 3; 

одна ознака = 2; 

неправильна відповідь = 0 

Чим схожі один на одного 

кішка і білка? 

Визначення, що це тварини або приведення двох 

спільних ознак: у них 4 лапи, хвости, шерсть, вони 

можуть лазити по деревах і т.д. = 3; 

одна ознака = 2; 

неправильна відповідь = 0 

Чим відрізняються цвях і 

гвинт? Як би ти пізнав їх, 

якби вони лежали перед 

тобою на столі? 

У гвинта нарізка (різьба −закручена лінія навколо) = 3; 

гвинт вкручується, а цвях забивається або у гвинта є 

гайка = 2; 

неправильна відповідь = 0 

Футбол, стрибки у висоту, 

теніс, плавання − це ... 

Спорт (фізкультура) = 3; 

ігри (вправи, гімнастика, змагання) = 2; 

неправильна відповідь = 0 

Які ти знаєш транспортні 

засоби? 

Три наземних транспортних засоби + літак, корабель = 

4; 

тільки три наземних транспортних засоби чи повний 

перелік з літаком, кораблем, але тільки після 

пояснення, що транспорт − те, на чому можна 

пересуватися = 2; 

неправильна відповідь = 0 

Чим відрізняється стара 

людина від молодої? Яка 

між ними різниця? 

Три ознаки (сиве волосся, відсутність волосся, 

зморшки, погано бачить, часто хворіє і т.д.) = 4; 

одна або дві відмінності = 2; 

неправильна відповідь (у нього палиця, він курить ...) 

= 0 

Чому люди займаються 

спортом? 

З двох причин (щоб бути здоровими, загартованими, 

щоб не були товстими і т.д.) = 4; 

одна причина = 2; 

неправильна відповідь (щоб щось вміти, щоб заробити 

гроші і т.д.) = 0 

Чому це погано, коли хтось 

відхиляється від роботи? 

Інші повинні працювати за нього (або інший вираз 

того, що хтось несе збиток внаслідок цього) = 4; 

він ледачий, мало заробляє, не може нічого купити = 

2; 

неправильна відповідь = 0 

Чому на лист потрібно 

наклеювати марку? 

Так платять за пересилання цього листа = 5; 

той хто отримає, повинен був би заплатити штраф = 2; 

неправильна відповідь = 0 
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Підсумовуємо бали 

 сума + 24 і вище            − високий вербальний інтелект (кругозір). 

 сума від + 14 до 23        − вище середнього. 

 сума від 0 до + 13          − середній показник вербального інтелекту. 

 від -1 до – 10                  − нижче середнього. 

 від - 11 і менше             − низький показник. 

 

Якщо показник вербального інтелекту низький або нижче середнього, 

необхідно додаткове обстеження нервово-психічного розвитку дитини. 
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Бланк опитувальника Керна-Їрасека 
 

Ім’я, прізвище      _______________ 

Вік дитини           _______________ 

Стать                     _______________ 

 

Питання Відповідь дитини Бали 

Яка тварина більше − кінь чи собака?   

Вранці ми снідаємо, а вдень ...   

Вдень світло, а вночі ...   

Небо блакитне, а трава ...   

Черешні, груші, сливи, яблука −це що?   

Чому раніше, ніж пройде поїзд, 

опускається шлагбаум? 
 

 

Що таке Київ, Одеса, Львів?  

(Назвати будь-які міста) 
 

 

Котра година? 

(Показати на годиннику, справжньому чи 

іграшковому) 

 

 

Маленька корова − це теля, маленька 

собака − це ..., маленька овечка − це ...? 
 

 

Собака більше схожа на курку або кішку? 

Чим? Що у них спільного? 
 

 

Чому у всіх автомобілях гальма?   
 

Чим схожі один на одного молоток і 

сокира? 
 

 

Чим схожі один на одного кішка і білка?  
 

Чим відрізняються цвях і гвинт? Як би ти 

пізнав їх, якби вони лежали перед тобою 

на столі? 

 

 

Футбол, стрибки у висоту, теніс, плавання 

− це ... 
 

 

Які ти знаєш транспортні засоби?  
 

Чим відрізняється стара людина від 

молодої? Яка між ними різниця? 
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Чому люди займаються спортом?  
 

Чому це погано, коли хтось відхиляється 

від роботи? 
 

 

Чому на лист потрібно наклеювати 

марку? 
 

 

Загальна сума балів  

Висновки та рекомендації___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Тема. Методи психодіагностики індивідуальних особливостей 

особистості: темперамент, характер, інтелект, 

здібності. Багатофакторні опитувальники.. 

Тест-опитувальник Г. Айзенка 

Мета: визначити провідний тип темпераменту особистості. 

Вік досліджуваного: з 14 років. 

Інструкція. Вас пропонується перелік нескладних запитань, на кожне я них 

треба дати чесну і відверту відповідь − «так» або «ні». Тут немає правильних чи 

неправильних відповідей, важливо, що думаєте саме Ви. 

Текст методики 

1. Чи часто Ви відчуваєте потребу в нових враженнях, бажання багато що змінити 

довкола себе?  

2. Чи часто Вам потрібна підтримка надійного друга, готового допомогти, 

підбадьорити, чи заспокоїти? 

3. Чи вважаєте Ви себе людиною безтурботною? 

4. Чи відчуваєте Ви труднощі, щоб сказати «ні»? 

5. Перед тим, як щось робити, чи обмірковуєте Ви можливі наслідки, кінцевий 

результат? 

6. Якщо пообіцяли щось зробити, чи завжди дотримуєте слова? 

7. Чи часто у Вас змінюється настрій? 

8. Зазвичай Ви дієте і говорите швидко, не витрачаючи багато часу на 

обмірковування? 

9. Чи часто Ви  почуваєте себе пригніченим, розчарованим без будь яких на це 

причин? 

10. Чи правда, що на Ви спроможні зважитися на усе, побившись об заклад? 

11. Чи відчуваєте Ви сором’язливість чи збентеження, коли намагаєтеся 

заговорити з незнайомою симпатичною людиною протилежної статі? 

12. Чи буває, що, розсердившись, Ви втрачаєте самовладання? 

13. Чи часто Ви здійснюєте вчинки  під впливом миттєвого настрою? 

14. Чи часто Ви відчуваєте муки сумління через те, що сказали або робили щось 

таке, чого б не варто було б робити або говорити? 

15. Чи надаєте перевагу читанню книг, газет, журналів перед зустрічами із 

людьми? 

16. Вас легко образити? 

17. Чи подобається Вам часто бувати у компаніях? 

18. Чи бувають у Вас іноді такі думки, з якими не хотілося б ділитися з іншими 

людьми? 

19. Чи правда, що іноді все «горить» у Вас в руках, а іноді настають нудьга та 

смуток? 

20. Ви хочете мати друзів небагато, але дуже близьких та рідних? 

21. Ви мрійник? 

22. Коли на Вас кричать, чи відповідаєте Ви тим же? 

23. Чи часто Вас тривожить почуття провини? 
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24. Чи усі Ваші звички та захоплення Вам подобаються? 

25. Чи спроможні Ви дати волю власним почуттям та весело провести час у в 

гучній компанії? 

26. Чи можна сказати, що Ви людина, яка легко збуджується? 

27. Люди, які Вас знають, вважають Вас людиною живою, веселою, 

компанійською? 

28. Після того, як справа зроблена, чи часто Ви подумки повертаєтеся до неї і 

думаєте, що могли б зробити краще? 

29. Вважаєте, що краще менше говорити, коли перебуваєте у товаристві інших 

людей? 

30. Чи любите Ви попліткувати? 

31. Чи буває, що у Вас безсоння від того, що різні думки «лізуть» у голову? 

32. Відповідь на питання Ви шукатимете в книжці? 

33. Чи відчуваєте Ви часом посилене серцебиття?  

34. Чи подобається Вам робота, що потребує зосередженості? 

35. Чи відчуваєте Ви іноді тремтіння? 

36. Коли Ви знаєте, що контролю в транспорті не буде, чи обов’язково сплатите за 

проїзд?   

37. Ви байдуже ставитеся до кепкувань над собою?  

38. Чи правда, що Ви дратівливі?    

39. Чи подобається Вам виконувати роботу у високому темпі?     

40. Чи правда, що Вам нерідко не дають спокою думки про різні неприємності, які 

можуть трапитися? 

41. Ви любите ходити і все робити повільно? 

42. Чи буває, що Ви коли небудь спізнювалися на побачення або роботу?   

43. Чи часто Вам доводиться бачити страшні сни? 

44. Чи правда, що Ви любите розмовляти навіть  з незнайомою людиною?  

45. Чи страждаєте Ви, коли Вам болить? 

46. Чи пригнічують Вас неприємні почуття, коли тривалий час позбавлені 

можливості спілкуватися з людьми? 

47. Чи можете Ви назвати себе людино нервовою? 

48. Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам не дуже подобаються? 

49. Ви дуже упевнена у собі людина? 

50. Вас легко образити, якщо вказати на недоліки? 

51. Ви згодні з тим, що важко одержати справжнє задоволення від заходів 

(наприклад, вечірки), у котрих багато учасників?  

52. Чи дошкуляють Вам думки, що Ви є гіршими за інших? 

53. Зуміли б Ви внести пожвавлення в нудну компанію? 

54. Чи буває, що Ви говорите про речі, у котрих зовсім не розбираєтеся? 

55. Чи тривожитеся Ви про своє здоров’я? 

56. Чи часто кепкуєте над іншими? 

57. Чи страждаєте Ви від безсоння? 
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Ключ опитувальника.  

За кожну відповідь, що збігається,  нараховується 1 бал. 

Щирість: відповіді «так» на питання 6, 24, 36;  

відповіді «ні» − питання 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Екстраверсія – інтроверсія: відповіді «так» на питання 1, 3, 8, 10, 13, 17,22, 

27,39,44,46,49,53,56; відповіді «ні» на  питання 5, 15, 20, 29, 32, 34, 

37.41, 51. 

Нейротизм: відповіді «так» на питання 2, 4, 7, 9, II, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 

35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 

Екстраверсія – інтроверсія. Цей чинник біполярний і подає характеристику 

психологічного складу людини, крайні полюси якої відповідають орієнтації 

особистості або на світ зовнішніх об’єктів (екстраверсія), або на внутрішній 

суб’єктивний світ (інтраверсія). Вважається, що екстравертам властива 

товариськість, імпульсивність, гнучкість поведінки, велика ініціативність, висока 

соціальна пристосовуваність. Інтровертам же властиво: важко спілкуватись із 

людьми, замкнутість, соціальна пасивність (при великій наполегливості), схильність 

до самоаналізу й утруднення в соціальній адаптації. 

Другий чинник – нейротизм – описує стан, що характеризує людину з боку 

емоційної стурбованості, тривожності, рівня самоповаги і можливих вегетативних 

розладів. Чинник цей також біполярний і утворює шкалу, на одному полюсі якої 

знаходяться люди, з надзвичайною впевненістю і прекрасною адаптивністю, а на 

іншому – нервозний, хитливий і погано адаптований тип.  

Перехрестя цих двох біполярних характеристик дозволяє віднести людину 

до одного з чотирьох типів темпераменту. Показники екстраверсії відкладають на 

горизонтальній лінії, а показник нейротизму – на вертикальній, за чим і 

визначається тип темпераменту. 

                                                                        24   Нейротизм 
 

                                    МЕЛАНХОЛІК                  ХОЛЕРИК 

 
 

                                          0                          12                        24      Екстраверсія 

 
                                     ФЛЕГМАТИК                  САНГВІНІК 

 

 
                                                                        0 

Рис.1 Схематичне зіставлення типів темпераменту( модель Г. Айзенка)
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Тест-опитувальник Г. Айзенка 
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Схематичне зіставлення типів темпераменту. 
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Акцентуації характеру Леонгарда – Шмішека 

Мета: діагностика типу акцентуації особистості. Варто зазначити, що 

частина основних рис особистості є власне рисами характеру, тобто звичними 

типами реакцій на обставини, а частина − рисами темпераменту. Таким чином, 

опитувальник вимірює базові властивостей індивідуальності: як темпераменту, так і 

характеру. 

Вік досліджуваних: з 14 років. 

Інструкція. «Перед вами ряд питань, які стосуються різних сфер Вашого 

життя. На кожне запитання потрібно відповідати «так» або «ні». Кожна відповідь 

має віддзеркалювати Вашу думку про себе. Це не випробування розуму чи 

здібностей, тому тут немає ні поганих, ні гарних відповідей. Не затримуйтесь 

довго на одному питанні. Фіксуйте першу відповідь, яка спала Вам на думку». 

Текст методики 

1. Ти зазвичай спокійний, веселий? 

2. Чи легко ти ображаєшся, засмучуєшся? 

3. Чи легко ти можеш розплакатися? 

4. Чи багато разів ти перевіряєш наявність можливих помилок у твоїй роботі? 

5. Чи був ти в дитинстві таким самим відважним, як і твої ровесники? 

6. Чи легко ти переходиш від радості до смутку і навпаки? 

7. Чи любиш ти головувати у грі? 

8. Чи бувають дні, коли ти безпричинно на все злишся? 

9. Чи серйозна ти людина? 

10. Чи завжди ти прагнеш ретельно виконувати завдання викладачів? 

11. Чи підприємливий ти? 

12. Чи скоро ти забуваєш, якщо когось образив? 

13. Чи вважаєш ти себе м’якосердним, чи вмієш співчувати? 

14. Кинувши листа до поштової скриньки, перевіряєш ти рукою, чи не затримався 

він у прорізі? 

15. Чи прагнеш ти бути найкращим у навчанні, в гуртку, у спортивній секції? 

16. Коли ти був маленьким, чи боявся грози, собак? 

17. Чи вважають тебе хлопці та дівчата занадто старанним і акуратним 

18. Чи залежить твій настрій від домашніх і навчальних справ? 

19. Чи можна сказати, що більшість твоїх знайомих тебе люблять? 

20. Чи буває у тебе неспокійно на душі? 

21. Тобі зазвичай трошки сумно? 

22. Чи доводилося тобі, переживаючи горе, ридати? 

23. Тобі важко затримуватися на одному місці? 

24. Чи борешся ти за свої права, коли з тобою чинять несправедливо? 

25. Чи доводилося тобі коли-небудь стріляти з рогатки в котів? 

26. Чи дратує тебе, коли фіранка або скатертина висить (лежить) нерівно? 

27. Коли ти був маленьким, чи боявся залишитися один вдома? 

28. Чи буває так, що тобі весело або сумно без причин? 

29. Ти − один із найкращих студентів у групі? 

30. Чи часто ти веселишся? 
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31. Чи легко ти можеш розізлитися? 

32. Чи почуваєш ти себе деколи дуже щасливим? 

33. Чи вмієш ти розвеселяти друзів? 

34. Чи можеш ти просто сказати комусь усе, що про нього думаєш? 

35. Чи боїшся ти вигляду крові? 

36. Чи охоче ти виконуєш громадські доручення? 

37. Чи заступаєшся за тих, із ким вчинили несправедливо? 

38. Тобі моторошно увійти в порожню темну кімнату? 

39. Тобі більше до душі повільна і точна робота, ніж швидка і не така точна? 

40. Чи легко ти знайомишся з людьми? 

41. Чи охоче ти виступаєш на урочистих зібраннях, вечірках? 

42. Ти коли-небудь утікав із дому? 

43. Ти коли-небудь засмучувався через суперечку з однокурсниками, викладачами 

настільки, що б піти потім до інституту здавалося нестерпним? 

44. Чи здається тобі життя тяжким? 

45. Чи можеш ти навіть у разі невдачі кепкувати з себе? 

46. Чи прагнеш ти помиритися, якщо суперечка сталася не з твоєї вини? 

47. Чи любиш тварин? 

48. Ідучи з дому, чи доводилося тобі повертатися, щоб перевірити, чи не сталося 

чогось? 

49. Чи здається тобі часом, що з тобою або твоїми рідними має статися щось лихе? 

50. Чи залежить твій настрій від погоди? 

51. Чи важко тобі відповідати на заняттях, навіть коли ти знаєш питання 

52. Чи можеш ти, якщо тебе образять, почати битися? 

53. Чи подобається тобі бути в компанії? 

54. Якщо тобі не таланить, чи можеш ти впасти у розпач? 

55. Чи можеш ти організувати гру, роботу? 

56. Чи вперто ти прагнеш до мети, навіть якщо на шляху трапляються перешкоди? 

57. Чи плакав ти коли-небудь під час перегляду кінофільму, читання сумної книги? 

58. Чи буває тобі важко заснути через якісь проблеми? 

59. Чи підказуєш ти, чи даєш списати? 

60. Чи побоявся би ти пройти ввечері сам через кладовище? 

61. Чи слідкуєш ти за тим, щоб кожна річ лежала на своєму місці? 

62. Чи буває так, що ти лягаєш спати з одним настроєм, а прокидаєшся з іншим? 

63. Чи легко ти звикаєш до нових ситуацій? 

64. Чи турбує тебе головний біль? 

65. Чи часто ти смієшся? 

66. Якщо ти не поважаєш людину, то чи можеш поводитися з нею так, щоб вона 

цього не помітила? 

67. Чи можеш ти зробити багато різних справ за один день? 

68. Чи часто до тебе ставляться несправедливо? 

69. Чи любиш ти природу? 

70. Виходячи з дому або лягаючи спати, перевіряєш, чи зачинені двері, чи вимкнене 

світло? 

71. На твою думку, ти боягуз? 
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72. Чи змінюється твій настрій за святковим столом? 

73. Чи береш ти участь у драматичному гуртку, чи любиш читати вірші зі сцени? 

74. Чи буває в тебе без особливої причини похмурий настрій, коли ні з ким нема 

бажання розмовляти? 

75. Чи трапляється, що ти думаєш про майбутнє зі смутком? 

76. Чи бувають у тебе несподівані переходи від радості до печалі? 

77. Чи вмієш ти розважати гостей? 

78. Чи довго ти злишся, ображаєшся? 

79. Чи сильно ти переживаєш, якщо горе сталося у твоїх друзів? 

80. Чи часто ти, коли був школярем, через помилку, виправлення переписував 

аркуші в зошиті? 

81. Чи вважаєш ти себе недовірливим? 

82. Чи часто тобі сняться сни жахів? 

83. Чи виникало в тебе бажання вистрибнути у вікно або кинутися під машину? 

84. Чи стає тобі веселіше, якщо всі довкола веселяться? 

85. Якщо в тебе неприємності, то чи можеш ти тимчасово забути про них, не думати 

про них постійно? 

86. Чи здійснюєш ти під впливом алкоголю раптові, імпульсивні вчинки? 

87. Зазвичай ти небагатослівний, мовчазний? 

88. Чи міг би ти, беручи участь у театральному видовищі, настільки увійти в роль, 

що забув би, хто ти є насправді? 

Інтерпретація отриманих результатів 

Із використанням ключів (див. таблицю) підраховується сума «сирих» балів 

за кожною шкалою (знак «−» перед ключем означає негативну відповідь). Збіг «+», а 

в деяких випадках «-» відповідей на певній шкалі з ключем оцінюється 1 балом. 

Таблиця 

№ 

з/

п 

Тип 

акцентуації 

Номер запитань кожної шкали Кое 

фі 

ціє

нт 

1 Гіпертимний (+) «Так»: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. (−) «Ні»: немає 3 

2 Тривожний (+) «Так»: 16, 27, 38,  49,60, 71,82. (−) «Ні»: 5 3 

3 Дистимний (+) «Так»: 21, 43, 44, 75, 87. (−) «Ні»: 30, 53, 65. 3 

4 Педантичний (+) «Так»: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83. (−) «Ні»: 36. 2 

5 Збудливий (+) «Так»: 8, 20, 31, 42, 52, 64, 74, 86 (−) «Ні»: немає. 3 

6 Емотивний (+) «Так»: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79. (−) «Ні»: 25. 3 

7 Застрягаючий, (+) «Так»: 2, 10, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81. (−) «Ні»: 12,46,59. 2 

8 Демонстративний (+) «Так»: 7, 15, 19, 29, 41, 63, 66, 73, 85, 88.  (−) «Ні»: 9, 51. 2 

9 Циклотимний (+) «Так»: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84. (−) «Ні»: немає. 3 

10 Екзальтований (+) «Так»: 22, 32, 54, 76. (−) «Ні»: немає. 6 
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Добуток «сирого» балу (суми «збігів» відповідей з ключем) і коефіцієнту 

дає показник типу акцентуації. Максимальний показник кожного типу акцентуації 

дорівнює 24 балам. Ознакою акцентуації, тобто високої вираженості даної 

властивості, вважається показник, що перевищує 12 балів. Якщо жодна властивість 

не виходить за межі 12 балів, то можна підрахувати середній показник за всіма 10 

шкалами та звернути увагу на ті якості, значення яких перевищує цей середній 

показник. Поєднання акцентуйованих рис вимагає також спеціального аналізу на 

основі теорії К. Леонгарда. 

Опис акцентуацій характеру 

Гіпертимний тип – рухливі, комунікабельні, балакучі, багата міміка і 

пантоміміка. Дуже самостійні, не вміють тримати дистанцію. Дуже галасливі, 

люблять командувати, часто формують навколо себе компанію однолітків. Майже 

завжди у хорошому настрої та добре виглядають. Мають завищену самооцінку. 

Веселі, несерйозні, поверхневі,  енергійні, вміють розважати інших. Для них 

властиві спалахи гніву та дратівливість, особливо коли хтось намагається позбавити 

їх самостійності або коли терплять невдачу. Безвідповідальні. Важко переносять 

дисципліну, самотність, монотонну діяльність. 

Тривожний тип (астенічний) – неконтактні, песимісти, невпевнені в собі 

та сором’язливі. Не люблять галасу, стороняться однолітків, переживають через 

екзамени. Люблять, коли ними опікуються старші, але коли їх сварять, можуть 

засмучуватися, плакати, схильні до почуттям провини. В них рано формується 

почуття відповідальності, етичні та моральні цінності. Почуття неповноцінності 

компенсують через те, що прагнуть досягти великих успіхів у тій діяльності, в якій 

почуваються здібними. Дуже вразливі та образливі, тому погано сходяться з 

людьми. Неконфліктні, дружелюбні, самокритичні. 

Дистимний тип – серйозні, часто пригнічені, повільні, зі слабкою волею. 

Песимісти, мають занижену самооцінку, неконтактні, мовчазні. Індивідуалісти 

люблять сидіти вдома, уникають галасливих компаній. Відповідальні та старанні, 

цінують своїх друзів, готові їм підкорюватися. Мають уповільнені реакції та 

загострене почуття справедливості. 

Педантичний тип (шизоїдний) – ригідність (застрягання) та інертнітсь 

психічних процесів, «важкий на підйом», важко переживає травмуючі події. 

Неконфліктний. Але дуже гостро реагує на порушення порядку. Бюрократ, 

формаліст, акуратний та вимогливий, відповідальний, орієнтований на високу якість 

виконання роботи. Схильний до частих самоперевірок, сумнівів у якості 

виконаного. Не схильний до лідерства, із задоволенням передає його іншим людям. 

Збудливий тип (епілептоїдний, неврівноважений) – дуже слабке 

самоуправління, не контролює свої потяги та пориви, при цьому – дуже велика сила 

фізичних потягів. Імпульсивний, інстинктивний, грубий, похмурий, гнівливий, 

конфліктний (часто є ініціатором). Дратівливий, часто змінює місце праці, бо не 

може знайти спільну мову з колективом. Не любить працювати і вчитися, байдужий 

до майбутнього, живе «сьогоднішнім днем». Схильний до гострих спалахів гніву, 

але швидко відходить, якщо його залишити самого на певний час. Може бути 

лідером, якщо збирає навколо себе більш слабких. 
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Емотивний тип (лабільний) – емоційні, чутливі, тривожні, балакучі, 

боязливі, глибоко і тонко відчувають. Найбільш виражена риса – гуманність, 

співчуття, милосердя, радіють чужим успіхам. Їх легко вразити і викликати сльози, 

все сприймають більш близько до серця, ніж інші люди. Рідко вступають у 

конфлікти, образи зносять в собі. Загострене почуття обв’язку. 

Застрягаючий тип (ригідний, параноїдний) – не дуже компанійський, 

занудливий, небалакучий, але схильний до повчань. Всюди вбачає несправедливість, 

тому є недовірливий до інших. Дуже вразливий, чутливий до образ та невдач, 

мстивий, довго переживає неприємності. Часто є ініціатором конфліктів. 

Самонадіяний, честолюбний, негнучкий в установках та інтересах. Прагне досягти 

якнайбільше у всьому за що береться, настирливий. Схильний до аффектів і важко 

їх подавляє. 

Демонстративний тип (істероїдний) – живий, рухливий, схильний до 

демонстративної поведінки. Легко встановлює контакти, але вони часто є 

поверхневі. Схильний до фантазування, артистизму, брехливості, любить 

вигадувати про себе історії. Причому бреше з невинним обличчям, оскільки сам 

вірить в те, що говорить. Його основна мета – привернути до себе увагу інших.  Він 

прагне лідерства, визнання. Найважче для нього – бути непоміченим. Тоді він 

дратується, стає капризним, сльозливим. Легко пристосовується до людей, схильний 

до швидкої зміни настрою та інтригувань. Егоцентричний, не виносить, коли інших 

хвалять в його присутності. Прагне бути в компанії, але не ради людей, а щоби 

відчути себе поміченим. Завищена самооцінка. Привертає увагу інших розкутістю, 

неординарністю думок та дій. 

Циклотимний тип – зміна гіпертимного і дистимного станів. Їм властива 

періодична зміна настрою, залежність від зовнішніх подій. При радісних подіях 

вони діють, як гіпертими. При неприємних – відчувають не стільки в’ялість, скільки 

зниження настрою. Це коливання впливає також на самооцінку та рівень 

комунікабельності. Є 2 типи: лабільний (зміна настрою на протязі дня) і типовий (на 

протязі кількох днів чи тижнів). 

Екзальтований тип – основна риса – здатність захоплюватися, почуття 

радості, насолоди. Ці почуття можуть виникати в них з причини, яка не викликає у 

інших такого захоплення, вони легко приходять у повне захоплення від радісних 

подій і в повний відчай – від сумних. Дуже контактні, балакучі, легко закохуються. 

Часто сперечаються, але не доводять справу до відкритих конфліктів. У конфлікті 

можуть бути і пасивні, і активні. Прив’язані до друзів та близьких, альтруїстичні, 

мають хороший смак. Можуть бути панікерами, підвладні миттєвим настроям, 

мають дуже лабільну психіку. 
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Методика визначення стилю мислення А. Харрісона та Р. Бремсона 

Мета: визначити наявний стиль мислення особистості. Стиль мислення − це 

система інтелектуальних стратегій, засобів, навичок та операцій, до яких 

особистість схильна завдяки своїм індивідуальним  особливостям (від системи 

цінностей та мотивації до характерологічних якостей). 

Вік досліджуваного: з 12 років. 

Інструкція досліджуваному. Оберіть, будь ласка, у кожному запитанні той 

варіант відповіді, який найбільше відповідає вашим властивостям, притаманній вам 

манері поведінки й вирішення проблем. 

Текст методики 

А. Коли я працюю у групі, для мене найважливіше... 

1) зрозуміти цілі та мотиви поведінки учасників групи; 

2) зрозуміти цілі та значення роботи, що виконується; 

3) спланувати наші дії для досягнення поставленої мети; 

4) зрозуміти, який зиск можна отримати від цієї роботи; 

5) швидше досягти конкретних результатів. 

Б. Для мене графіки, схеми, креслення у книжках та статтях, як правило... 

1) корисніші за текст, якщо вони точні; 

2) корисні, якщо вони чітко відображають важливі факти; 

3) корисні, якщо вони підкріплюються та пояснюються текстом; 

4) корисні, коли вони спонукають до роздумів над тестом; 

5) не корисніші, ніж інші матеріали. 

В. Коли на дозвіллі я читаю журнальну чи газетну статтю, вона буде, 

найімовірніше... 

1) про те, як комусь вдалося розв'язати особисту або суспільну проблему; 

2) присвячена дискусійному політичному або соціальному питанню; 

3) повідомленням про наукове чи історичне дослідження; 

4) про цікаву, популярну людину чи подію; 

5) точним, документальним повідомленням про чийсь цікавий життєвий досвід. 

Г. Коли переді мною стоїть практичне завдання, перше, що я хочу знати, це... 

1) який метод є найкращим для розв'язання цього завдання; 

2) кому й коли потрібно, щоб завдання було розв'язане; 

3) чому це завдання потрібно розв'язувати; 

4) як впливатиме розв'язання цього завдання на інші завдання, які доводиться 

вирішувати; 

5) яка безпосередня, негайна вигода від розв'язання завдання. 

Ґ. Найкраща форма іспиту, як на мене, це - ... 

1) перелік конкретних, практичних запитань із предмета; 

2) вільна дискусія серед тих, хто складає іспит; 

3) усний виклад знань; 

4) повідомлення у довільній формі: як я використав те, чого навчився; 

5) письмовий звіт, що охоплює історію питання, теорію й метод. 

Д. Люди, якості яких я найбільше поважаю, це - ... 

1) видатні філософи й учені; 
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2) письменники та вчителі; 

3) лідери ділових і політичних кіл; 

4) економісти та інженери; 

5) телеведучі й журналісти. 

Е. Я читаю книжку, як правило, тому що... 

1) відчуваю потребу в удосконаленні своїх професійних знань; 

2) людина, яку я поважаю, порадила мені прочитати цю книжку; 

3) хочу збагатити свою загальну ерудицію; 

4) хочу вийти за межі своєї діяльності; 

5) хочу дізнатися більше про певний предмет, явище. 

Є. Коли я вперше розпочинаю якусь справу, то... 

1) визначаю для себе рівень якості, до якого я маю прагнути; 

2) шукаю шляхи та способи виконати її швидше та з найменшими витратами; 

3) обмірковую альтернативні способи виконання цієї справи; 

4) намагаюся дізнатися, як інші виконували подібні справи; 

5) намагаюся знайти найкращий спосіб виконання справи. 

 

Ключ до тесту: 

Синтетичний стиль: А1, Б4, В2, Г4, Ґ2, Д1, Е4, Є3. 

Ідеалістичний стиль: А2, БЗ, В1, ГЗ, ҐЗ, Д2, Е3, Є1.  

Прагматичний стиль: А4, Б5, В4, Г5, Ґ4, ДЗ, Е5, Є2.  

Аналітичний стиль: АЗ, Б1, ВЗ, Г1, Ґ5, Д4,Е1, Є5. 

Реалістичний стиль: А5, Б2, В5, Г2, Ґ1, Д5, Е2, Є4. 

 

Обробка результатів 
Підрахуйте кількість балів за кожною шкалою. Домінуючим для вас є той 

стиль, який набрав найбільшу кількість балів. Найменш властивий вам стиль, що 

знаходиться на останньому місці за кількістю балів. 

Коротка характеристика стилів мислення 

Синтетичний стиль. Люди із синтетичним стилем мислення надзвичайно 

чутливі до суперечностей у міркуваннях інших, виявляють підвищений інтерес до 

парадоксів та конфліктів ідей, нерідко навіть самі провокують такі конфлікти, щоб 

проявити себе у висуненні нових і оригінальних ідей. Синтезатори схильні бачити світ 

мінливим і схвалюють таке бачення іншими людьми. Вони люблять зміни нерідко через 

самі зміни й негативно ставляться до шаблонів, рутини, загальноприйнятих ідей, 

авторитетів, людей, які завжди з усім погоджуються. Синтезатори завжди готові до 

відкритої конфронтації, щоб виявити суперечності та усунути їх у новій 

теоретичній перспективі. Люди із синтетичним стилем мислення допомагають 

іншим знайти «свіжий» погляд на речі. Нерідко в ситуації групового прийняття 

рішення вони схильні зосереджуватися на негативних обставинах і наслідках 

діяльності, приймаючи вогонь на себе, але запобігаючи хибним рішенням. Синтезатори 

вирізняються відчуттям нового, гостротою погляду, креативністю. 
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Ідеалістичний стиль. Ідеалісти схильні до інтуїтивних, глобальних оцінок і 

не схильні до детального аналізу проблем з опорою на повну множину фактів та 

формальну логіку. Ідеалісти виявляють підвищений інтерес до цілей, цінностей, 

потреб, мотивів поведінки. Вони добре формулюють мету, і не тільки власну. «Куди ми 

йдемо і навіщо?» − це питання спонукає та спрямовує мислення ідеалістів. Вони 

розмірковують про речі і справи з точки зору їх користі або шкідливості для окремих 

людей і суспільства, з погляду добра і зла. Отже, ідеалісти більше, ніж інші, 

враховують у своїх рішеннях суб'єктивні та соціальні фактори. Ідеалісти, як і 

синтезатори, не схильні зосереджуватися на точних цифрах і фактах. Вони 

намагаються акцентувати на схожості навіть у «непримиримих» позиціях, бо 

вважають, що люди можуть домовитися про будь-що, коли вони дійдуть згоди щодо 

цілей. Конфлікт ідеалісти вважають непродуктивним і непотрібним. Ідеалісти 

прагнуть, щоб їх сприймали як відкритих, доброзичливих, таких, що заслуговують на 

довіру й допомагають людям. їм необхідно відчувати свою корисність. Ідеалісти 

пишаються своїми високими ідеалами, моральними нормами та критеріями оцінки 

діяльності, але не завжди відчувають, наскільки нереалістичні ці норми та критерії. 

Прагматичний стиль. Прагматики орієнтовані на особистий досвід в оцінці 

правильності чи хибності ідей, рішень, учинків. Вони спрямовані на 

експериментування щодо способів досягнення поставлених цілей. Вони 

використовують ті матеріали та інформацію, які є напохваті, рідко шукаючи 

додаткові ресурси та резерви. їх цікавить якомога швидше отримання 

конкретного результату, реальної вигоди. Для прагматика світ як ціле є 

непередбаченим, його не можна осягти повною мірою. Тому «сьогодні зробимо так, а 

далі − буде видно». Отже, поведінку прагматиків важко передбачити, адже вони 

спираються на випадково вибрані факти. У них переважає тактичне мислення, 

маркетинговий підхід. Прагматики завжди вдаються до планування можливостей, 

висувають паралельні цілі, аби уникнути повної поразки. Таким чином, прагматики − 

досить гнучкі та адаптивні люди як у когнітивній сфері, так і у сфері поведінки. Як 

правило, вони комунікабельні, емпатійні, здатні не тільки раціонально обгрунтувати 

свої пропозиції, а й передбачити етичні та психологічні наслідки запропонованих 

рішень. Вони небайдуже ставляться до схвалення їх соціальним оточенням, прагнуть 

викликати симпатію до себе. 

Аналітичний стиль. Представники аналітичного стилю характеризуються 

методичною, логічною, ретельною, детальною та обережною манерою 

вирішення проблем. Перш ніж прийняти рішення, вони збирають якомога більше 

інформації та розробляють детальний план дій, щоб знайти «найкращий» 

шлях до вирішення проблеми. Тому за умови достатнього запасу часу їхня стратегія 

приносить максимальний успіх. Аналітики гірше від інших переносять 

невизначеність і хаос. Вони прагнуть бачити світ логічним, раціональним, 

упорядкованим і передбачуваним. Аналітики цінують знання, поважно ставляться до 

освіти і з дитинства засвоюють безліч теорій, які дають їм змогу пояснювати події й 

упорядковувати навколишнє середовище. Коли з'являється проблема, аналітик починає 

шукати формулу, процедуру, метод або систему, яка може дати розв'язання. Аналітики − 

перфекціоністи, вони прагнуть досконалості й завершеності у всьому, чим займаються. 
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Аналітик цінує свою компетентність, тобто знання й розуміння всіх аспектів 

ситуації, в якій він опинився. 

Реалістичний стиль. Реалісти − емпірики, а не теоретики. Для них 

«реальним» є те, що вони можуть безпосередньо сприймати і переживати, вони 

впевнені, що без узгодженості на рівні фактів не можна починати жодної справи. Вони 

приділяють підвищену увагу ресурсам, добре розуміючи їхню обмеженість, їх увага 

спрямована на поточні справи. Реалістичне мислення характеризується 

конкретністю й проекцією на виправлення, корекцію ситуації для досягнення певного 

результату. Вони намагаються висувати конкретні, досяжні цілі, дисциплінують 

роботу групи своєю зосередженістю на кінцевому результаті. Реалісти намагаються 

вести справи обґрунтовано, безпомилково й уникати непередбачуваних змін. Час від 

часу вони вносять корекції та твердо дотримуються курсу. Реалісти близькі до 

аналітиків, але їх дратують зайві формально-логічні процедури, тривалі пошуки 

додаткової інформації та прагнення до бездоганності. Вони не схильні 

розмірковувати про глобальне і вдаються до спрощення проблем, щоб привернути 

увагу до реальних справ. 
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Методика визначення стилю мислення (А. Харрісона та Р. Бремсона) 

Прізвище, ім’я  ___________________ 

Вік                      __________________ 

 

А. 

Б. 

В. 

Г. 

Ґ. 

Д. 

Е. 

Є. 

Інтерпретація отриманих даних __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Методика виявлення «Комунікативних та організаторських 

схильностей» (КОС-2) (за Б.О. Федоришиним) 

Мета: виявити комунікативні та організаторські схильності особистості, вміння 

чітко та швидко налагоджувати ділові та товариські контакти з людьми. 

Вік досліджуваного: з 14 років. 

Інструкція. Перед вами 40 запитань, на кожне з яких потрібно дати відповідь 

«так» або «ні». Час виконання методики 10 – 15 хв. 

Текст методики. 

1. Чи є у Вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми? 

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

3. Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася? 

5. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними Вашої 

думки? 

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за яким-

небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Вам 

відмовитися від своїх намірів? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас? 

10. Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами різноманітні ігри і 

розваги? 

11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії (колективи)? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати сьогодні? 

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими 

людьми? 

14. Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли у відповідності з Вашою думкою? 

15. Чи важко Вам освоюватися в новому колективі? 

16. Правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними 

своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків? 

17. Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися  і 

поспілкуватися з незнайомою людиною? 

18. Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе? 

19. Чи дратують Вас оточуючі, чи виникає у Вас бажання побути наодинці? 

20. Чи правда, що Ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 

обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 

22. Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається завершити 

розпочату справу? 

23. Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями? 

25. Чи подобається Вам брати участь в колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які зачіпають 

інтереси Ваших друзів? 
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27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей? 

28. Чи правда, що ви не прагнете до того, щоб довести правильність своїх дій чи слів? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення у незнайоме товариство? 

30. Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства)? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих? 

32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення, якщо його не 

зразу прийняли друзі? 

33. Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії? 

34. Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх товаришів? 

35. Чи правда, що Ви губитеся, коли треба говорити перед великою кількістю людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтеся наділові зустрічі, побачення? 

37. У Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви буваєте в центрі уваги своїх друзів? 

39. Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх 

друзів? 

Обробка результатів.  

Комунікативні схильності: «Так» – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 29, 33, 37;  

«Ні» – 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39.  

Організаторські схильності: «Так» – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;  

«Ні» – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

Коефіцієнт комунікативних або організаторських схильностей К − це 

відношення кількості відповідей, що співпадають з ключем, до числа 20: К – х/20. 

Показники, отримані за даною методикою, можуть коливатися від 0 до 1. 

Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи 

організаторських схильностей, близькі до 0 − про низький рівень. Оціночний 

коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика матеріалів випробування. Для 

якісної стандартизації результатів дослідження використовуються шкали оцінок, в яких 

тому чи іншому діапазону кількісних показників К відповідає визначена оцінка. 

Наприклад, у Вас кількість відповідей, що співпали, виявилася різною 19 за шкалою 

комунікативних схильностей і 16 за шкалою організаторських схильностей. Користуючись 

формулою, вираховуємо: К(ком.) = 13/20 = 0,95 й К(організат.) = 16/20 = 0,8. Отримані 

результати порівнюються зі шкалами оцінок комунікативних та організаторських 

схильностей. 

Шкала оцінок комунікативних схильностей 

Коефіцієнт К 0,10-0,45 0,46-0,55 0,56-0,65 0,66-0,75 0,76-1 

Оцінка 1 2 3 4 5 

Рівень 
Низький  Нижче 

середнього 

Середній Високий Дуже 

високий 

Шкала оцінок організаторських схильностей 

Коефіцієнт К 0,20-0,55 0,56-0,65 0,66-0,70 0,71-0,80 0,81-1 

Оцінка 1 2 3 4 5 

Рівень 
Низький Нижче 

середнього 

Середній Високий Дуже 

високий 
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Досліджуваний, який отримав оцінку 1, має вкрай низький рівень прояву 

організаторських або комунікативних схильностей. 

Досліджуваний, який отримав оцінку 2, має комунікативні й 

організаторські нахили на рівні нижче середнього. Не прагне спілкування, відчуває 

себе скуто в новій компанії, вважає за краще проводити час наодинці з собою, 

обмежує свої знайомства, зазнає труднощі у встановленні контактів з людьми, у 

виступі перед аудиторією, погано орієнтується в незнайомій ситуації, не відстоює 

свою думку, важко переживає образи.  

Досліджуваний, який отримав оцінку 3, має середній рівень 

організаторських і комунікативних нахилів. Прагне до контактів з людьми, не 

обмежує круг своїх знайомств, відстоює свою думку, планує свою роботу. Проте 

потенціал цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. 

Досліджуваний, який отримав оцінку 4, відноситься до групи з високим 

рівнем проявлення комунікативних і організаторських нахилів. Не губиться в новій 

обстановці, швидко знаходить друзів, постійно прагне розширити круг своїх 

знайомств, займається громадською діяльністю, допомагає близьким, друзям, 

проявляє ініціативу в спілкуванні, із задоволенням бере участь в організації 

суспільних заходів, здатен ухвалити самостійне рішення у важкій ситуації. 

Досліджуваний, який отримав оцінку 5, має дуже високий рівень 

виявлення комунікативних і організаторських здібностей.  Активно прагне до 

організаторської і комунікативної діяльності, відчуває в ній потребу. Швидко 

орієнтується у важких ситуаціях, невимушено поводиться в новому колективі. У 

важливій справі або скрутній ситуації, що створилася, вважає за краще ухвалювати 

самостійне рішення, відстоює свою думку і добивається, щоб вона була прийнята 

товаришами. Може внести пожвавлення до незнайомої компанії, любить 

організовувати різні ігри, заходи, наполегливий в діяльності, яка його привертає. 

Сам шукає такі справи, що задовольняли б його потреби в комунікативній і 

організаторській діяльності. 

Слід зазначити, що методика констатує лише наявний рівень розвитку 

комунікативних і організаторських схильностей в даний період розвитку особи. 

Вони не залишаться незмінними в процесі подальшого розвитку людей. За наявності 

мотивації, цілеспрямованості і належних умов діяльності дані схильності можуть 

розвиватися. 

Бланк для відповідей 

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  31  32  

33  34  35  36  

37  38  39  40  
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Методика виявлення «Комунікативних та організаторських 

схильностей» (КОС-2) (за Б.О. Федоришиним) 

Прізвище, ім’я  ___________________ 

Вік                      __________________ 

Бланк відповідей 

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  31  32  

33  34  35  36  

37  38  39  40  

Інтерпретація отриманих результатів ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Опитувальникособистісної схильності 

до творчості за Г. Девісом (у редакції Б. Пашнєва) 

Мета:виявити схильність до творчої поведінки, рівень розвитку креативності. 

Вік досліджуваного: з 14 років. 

Інструкція. Прочитайте наведені твердження і дайте відповідь на них «так», «ні». 

Текст методики 

1. Думаю, що я акуратна людина, люблю, щоб скрізь був порядок. 

2. Я прагну дізнатися більше про все, що відбувається в світі. 

3. У дитинстві я любив відвідувати нові місця разом з батьками, а не один. 

4. Я прагну бути кращим в тому, чим займаюся. 

5. Я неохоче ділився своїми іграшками або солодощами з іншими, коли був 

маленьким. 

6. Я буваю незадоволений собою, якщо не можу довести роботу до 

досконалості. 

7. Я прагну зрозуміти, як усе влаштовано в світі. 

8. У школі (училищі, коледжі) я не дуже популярний серед дітей. 

9. Мені подобається іноді поводитися по-дитячому. 

10. Якщо я вирішив що-небудь зробити, то наполегливо прагну до досягнення 

поставленої мети.  

11. Я вважаю за краще працювати разом з іншими і не люблю що-небудь 

робити один.  

12. Я сам знаю, що я повинен робити і чим займатися. 

13. Коли зі мною не згідні інші, я прагну змінити свою точку зору, навіть якщо 

упевнений у своїй правоті. 

14. Я дуже турбуюсь і переживаю, коли роблю щось не так, як слід. 

15. Я часто нудьгую, тому що не знаю, чим зайнятися. 

16. Я відчуваю, що буду значущим і відомим, коли виросту. 

17. Мені подобається дивитися на красиві речі. 

18. Я вважаю, що краще грати в знайомі ігри, ніж розучувати нові. 

19. Мені подобається експериментувати-досліджувати, що трапиться, якщо я зроблю 

що-небудь. 

20. Коли я граю або щось роблю, то прагну якомога менше ризикувати. 

21. У житті важливіше мати хорошу пам’ять, ніж розвинену уяву. 
 

Обробка результатів. 

За кожен варіант відповіді, що збігається з ключем, нараховується 1 бал.  

Відповідь «так» − 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19.  

Відповідь «ні» − 1,3,5, 11, 13, 14, 15, 18,20,21. 

Оцінювання результатів: 

Стать Рівні креативності 

низький середній високий 

Жіноча 0-10 11-15 16-21 

Чоловіча 0-10 11-16 17-21 
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Опитувальник особистісної схильності 

до творчості за Г. Девісом (у редакції Б. Пашнєва) 

Прізвище, ім’я  ___________________ 

Вік                      __________________ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

Інтерпретація отриманих даних__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Тест Р. Кеттелла (16 PF – опитувальник) 

Мета: визначити окремі риси особистості. 

Вік досліджуваного: з 14 років. 

Інструкцiя: «Виберіть одну з трьох запропонованих вiдповiдей, яка 

найбiльшою мiрою вiдповiдає вашому сприйняттю своєї особи. У вiдповiднiй 

клiтинцi одержаного бланка слiд поставити хрестик (лiва клiтинка призначена для 

вiдповiдi «а», середня − вiдповiдi «б», а клiтинка справа − вiдповiдi «с»). 

Вiдповiдати слiд якомога точнiше, але не дуже повiльно, iз швидкiстю приблизно 5-

6 запитань за хвилину. Максимальний час, вiдведений на виконання цього завдання 

– пiвгодини. Всi люди рiзнii кожен має iндивiдуальне сприйняття. Намагайтесь 

вiдповiдати вiдверто i чiтко на кожне запитання. Вашi вiдповiдi не можуть 

розглядатись як «правильні» або «помилковi». 

Текст опитувальника (форма С)  

1. Менi здається, що моя пам’ять покращилась у порiвняннi з тим, якою вона була 

ранiше.  

а) так; b) важко сказати; с) нi.  

2. Я мiг би жити сам, далеко вiд людей.  

а) так; b) iнодi; с) ні.  

3. Якщо сказати, що небо знаходиться «внизу» i що зимою «спекотно», то винного 

слiд було б назвати:  

а) бандитом; b) святим; с) хмарою. 

4. Коли я лягаю спати, я засинаю:  

а) швидко; b) не дуже швидко; с) важко. 

5. Якби я вiв машину трасою, де багато автомобiлiв, я зробив би так:  

а) пропустив уперед бiльшiсть машин; b) не знаю; с) обiгнав усi машини, що їдуть 

попереду.  

6. В компанiї мене бiльше влаштовує, коли iншi жартують i розповiдають всiлякi 

iсторiї.  

а) так; b) iнодi; с) нi. 

7. Для мене важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було безладдя.  

а) правильно; b) важко сказати; с) неправильно.  

8. Бiльшiсть людей, iз якими я буваю в компанiї, поза всяким сумнiвом, радi мене 

бачити.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

9. Я швидше б займався:  

а) фехтуванням i танцями; b) важко сказати; с) боротьбою i баскетболом.  

10. Мене потiшає, те, що люди поводяться зовсім iнакше, нiж потiм розповiдають.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

11. Читаючи про якусь подiю, я цікавлюсь усіми подробицями.  

а) завжди; b) iнодi; с) зрiдка.  

12. Коли друзi пiдсмiюються надi мною, я, як правило, смiюся разом з усiма i зовсiм 

не ображаюсь.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

13. Якщо менi хтось наговорить грубощiв, я можу швидко про це забути. 
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а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

14. Менi бiльше подобається винаходити новi способи виконання якоїсь роботи, нiж 

дотримуватись випробуваних прийомiв. 

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

15. Коли я щось планую, то прагну робити це самостiйно, без сторонньої допомоги.  

а) правильно; b) iнодi; с) неправильно.  

16. Я думаю, що я менш дратiвливий i збудливий, нiж бiльшiсть людей.  

а) правильно; b) важко вiдповiсти; с) неправильно.  

17. Мене дратують люди, якi не можуть швидко приймати рiшення.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

18. Iнодi, хоч i ненадовго, у мене виникає почуття роздратування до моїх батькiв.  

а) так; b) не знаю; с) нi.  

19. Я швидше довiрив би свої потаємнi думки:  

а) моїм хорошим друзям; b) не знаю кому; с) своєму щоденнику.  

20. Я думаю, що слово, протилежне за змiстом слову «неточний» — це:  

а) недбалий; b) ретельний; с) приблизний.  

21. У мене завжди вистачає енергiї, коли менi це необхiдно.  

а) так; b) важко сказати; с) нi.  

22. Мене бiльше дратують люди, що:  

а) своїми грубими жартами змушують людину червонiти; b) важко вiдповiсти; 

с) створюють незручностi для мене, спiзнюючись на призначену зустрiч.  

23. Менi дуже подобається запрошувати гостей i розважати їх.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

24. Я думаю, що:  

а) не все треба робити однаково старанно; b) важко сказати; с) будь-яку роботу слiд 

виконувати старанно, якщо ви за неї взялися.  

25. Менi завжди доводиться долати нiяковiсть.  

а) так; b) можливо; с) нi.  

26. Мої друзi частiше:  

а) радяться зi мною; b) дають поради; с) роблять те й iнше.  

27. Якщо приятель обманює мене в дрiбницях, я швидше зроблю вигляд, що не 

помiтив цього, нiж стану викривати його.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

28. Менi подобається друг:  

а) iнтереси якого мають дiловий i практичний характер; b) не знаю; с) який має 

глибоко продуманi погляди на життя.  

29. Я не можу байдуже слухати, як iншi люди проголошують iдеї, протилежнi тим, у 

якi я вiрю.  

а) правильно; b) важко вiдповiсти; с) неправильно.  

30. Мене хвилюють мої минулi вчинки i помилки.  

а) так; б) не знаю; с) нi.  

31. Якби я однаково добре вмiв i те, й iнше, то я б обрав:  

а) шахи; b) важко сказати; с) гру в кеглi.  

32. Менi подобаються товариськi, компанiйськi люди.  

а) так; b) не знаю; с) нi.  
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33. Я настiльки обережний i практичний, що зi мною трапляється менше 

неприемних несподiванок, нiж з iншими людьми.  

а) так; b) важко сказати; с) нi.  

34. Я можу забути про свої турботи i обов’язки, коли це менi необхiдно.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

35. Менi буває важко визнати, що я не правий.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

36. На пiдприємствi менi було б цiкавiше:  

а) працювати з машинами i механiзмами i брати участь в основному виробництвi; 

b) важко сказати; с) спiлкуватися з людьми, виконуючи громадську роботу.  

37. Яке слово не пов’язане з двома iншими?  

а) мiсяць; b) повiтря; с) сонце.  

38. Те, що якоюсь мiрою вiдволiкає мою увагу:  

а) дратує мене; b) щось середнє; с) зовсiм мене не турбує.  

39. Якби я мав багато грошей, то я:  

а) поводився б так, щоб не викликати до себе заздростi; b) не знаю; с) жив би, не 

обмежуючи себе нi в чому.  

40. Найгiрше покарання для мене:  

а) важка робота; b) не знаю; с) сидiти пiд замком.  

41. Люди повиннi бiльше, нiж вони це роблять зараз, турбуватися про дотримання 

норм моралi.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

42. Менi говорять, що дитиною я був:  

а) спокiйним i любив залишатися на самотi; b) не знаю; с) жвавим i рухливим.  

43. Менi подобається практична повсякденна робота з рiзними механiзмами i 

машинами.  

а) так; b) не знаю; с) нi.  

44. Я думаю, що бiльшiсть свiдкiв говорять правду, навiть якщо це нелегко.  

а) так; b) важко сказати; с) нi.  

45. Iнодi я не наважуюсь впроваджувати в життя свої iдеї, тому що вони здаються 

менi нездiйсненними.  

а) правильно; b) важко вiдповiсти; с) неправильно.  

46. Я намагаюся смiятись над жартами не так голосно, як це робить бiльшiсть 

людей.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

47. Я нiколи не почуваю себе настiльки нещасним, щоб менi хотiлося плакати.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

48. В музицi я насолоджуюсь:  

а) маршами у виконаннi вiйськових оркестрiв; b) не знаю; с) скрипковими соло.  

49. Я швидше провiв би два лiтнiх мiсяцi:  

а) в селi з одним або двома друзями; b) важко сказати; с) в ролi керiвника групи в 

туристичному таборi.  

50. Зусилля, витраченi на обдумування планiв:  

а) нiколи не зайвi; b) важко сказати; с) невиправданi.  



47 

51. Необдуманi вчинки i висловлювання моїх приятелiв на мою адресу не 

ображають i не засмучують мене.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

52. Коли менi все вдається, цi справи я вважаю дрiбними.  

а) завжди; b) iнодi; с) рiдко.  

53. Швидше я хотiв би працювати:  

а) в установi, де менi довелося б керувати людьми i весь час бути серед них; 

b) важко вiдповiсти; с) архiтектором, що в тихiй кiмнатi розробляє свiй проект.  

54. Будинок так відноситься до кiмнати, як дерево до:  

а) лiсу; b) рослини; с) листка.  

55. Те, що я роблю, в мене не виходить:  

а) рiдко; b) iнодi; с) часто.  

56. У бiльшостi справ я:  

а) схильний ризикнути; b) не знаю; с) вважаю за краще дiяти напевно.  

57. Мабуть, деякi люди вважають, що я надто багато говорю:  

а) швидше за все це так; b) не знаю; с) думаю, що нi.  

58. Менi бiльше подобається людина:  

а) великого розуму, навiть якщо вона ненадiйна i непостiйна; b) важко сказати; с) з 

середнiми здiбностями, але здатна протистояти всiляким спокусам.  

59. Я приймаю рiшення:  

а) швидше, нiж бiльшiсть людей; b) не знаю; с) повiльнiше, нiж бiльшiсть людей.  

60. На мене велике враження справляють:  

а) майстернiсть i добiрнiсть; b) важко сказати; с) сила i стійкість. 

61. Я вважаю, що я людина, схильна до спiвробiтництва.  

а) так; b) щось середнє; с) нi.  

62. Менi бiльше подобається спiлкуватись з людьми вишуканими, витонченими, нiж 

iз вiдвертими i прямолiнiйними.  

а) так; b) не знаю; с) нi.  

63. Я вважаю за краще:  

а) розв’язувати питання, що стосуються особисто мене, самому; b) важко вiдповiсти; 

с) радитися з моїми друзями.  

64. Якщо людина не вiдповiдає вiдразу ж пiсля того, як я щось їй сказав, то я 

вiдчуваю, що, мабуть, сказав якусь дурницю.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

65.У шкiльнi роки основний обсяг знань я одержав:  

а) на уроках; b) важко сказати; с) читаючи книги.  

66. Я уникаю громадської роботи i пов’язаної з цим вiдповiдальностi.  

а) правильно; b) iнодi; с) неправильно.  

67. Коли питания, що потребує розв’язання, дуже важке i вимагає вiд мене значних 

зусиль, я намагаюся:  

а) зайнятись чимось iншим; b) важко вiдповiсти; с) ще раз спробувати вирiшити це 

питання.  

68. У мене виникають сильнi емоцiї тривога, гнiв, приступи смiху iт. iн.  без певної 

причини.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  
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69. Інодi я менше здатний думати, нiж звичайно.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

70. Менi приємно зробити людинi послугу, призначивши зустрiч з нею на час, 

зручний для неї, навiть якщо це зовсiм незручно для мене.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

71. Я думаю, що правильним числом, яке має продовжити ряд 1,2,4,0,5, буде:  

а) 10; b) 5; с) 7.  

72. Інодi у мене бувають нетривалi приступи нудоти i запаморочення без певної 

причини.  

а) так; b) не знаю; с) нi.  

73. Я готовий скорiше не робити замовлення, нiж зайвий раз потурбувати офiцiанта 

чи офiцiантку.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

74. Я живу сьогоднiшнiм днем бiльшою мiрою, нiж iншi люди.  

а) правильно; b) важко сказати; с) неправильно.  

75. На вечiрцi менi подобається:  

а) брати участь у жвавiй бесiдi; b) важко вiдповiсти; с) спостерiгати, як люди 

вiдпочивають, i просто вiдпочивати самому.  

76. Я висловлюю свою думку незалежно вiд того, скiльки людей можуть її почути.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

77. Якби я мiг перенестися в минуле, я би бiльш за все хотiв би зустрiтися з:  

а) Колумбом; b) не знаю; с) Шевченком.  

78. Я змушений стримувати себе вiд полагоджування чужих справ.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

79. Якщо люди погано про мене думають, я не намагаюсь переконати їх у 

протилежному, а продовжую поводитись так, як вважаю за потрiбне.  

а) так; b) важко сказати; с) нi.  

80. Працюючи в магазинi, я б:  

а) оформляв би вiтрини; b) не знаю; с) був би касиром.  

81. Якщо я бачу, що мiй хороший друг уникає мене, я, як правило:  

а) вiдразу ж думаю: «У нього поганий настрiй»; b) не знаю; с) переживаю, 

намагаючись пригадати свою провину перед ним.  

82. Всi бiди йдуть вiд людей, якi намагаються у все внести змiни, хоча вже iснують 

задовiльнi способи розв’язання цих питань.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

83. Я одержую велике задоволення, розповiдаючи мiсцевi новини.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

84. Акуратнi, вимогливi люди не уживаються зi мною.  

а) правильно; b) iнодi; с) неправильно.  

85.Мені здається, що я менш дратiвливий, нiж бiльшiсть людей.  

а) правильно; b) не знаю; с) неправильно.  

86. Менi легше не рахуватися з iншими людьми, нiж їм зi мною.  

а)правильно; b) iнодi; с) неправильно.  

87. Буває, що весь ранок я не хочу нi з ким розмовляти.  

а) часто; b) iнодi; с) нiколи.  
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88. Якщо стрiлки годинника зустрiчаються рiвно через кожнi 65 хвилин, то цей 

годинник:  

а) вiдстає; b) йде правильно; с) поспiшає.  

89. Менi буває нудно:  

а) часто; b) iнодi; с) рiдко.  

90. Люди говорять, що менi подобається робити все свом оригiнальним способом.  

а) правильно; b) iнодi; с) неправильно.  

91. Я вважаю, що потрiбно уникати зайвих хвилювань, тому що вони стомлюють.  

а) так; b) не знаю; с) нi.  

92. Вдома у вiльний час я:  

а) розмовляю i вiдпочиваю; b) важко вiдповiсти; с) займаюся справами, якi мене 

цiкавлять.  

93. Я несмiливо й обережно ставлюсь до встановлення дружнiх стосункiв з новими 

людьми.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

94. Я вважаю: те, що люди говорять вiршами, можна також висловити прозою.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

95. Я пiдозрюю, що люди, з якими я перебуваю у дружнiх стосунках, за моєю 

спиною можуть виявитися зовсiм не друзями.  

а) так, у бiльшостi випадкiв; b) iнодi; с) нi.  

96. Я думаю, що навiть найдраматичнi подiї через рiк уже не залишають у моїй душi 

нiякого слiду.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

97. Я думаю, що цiкавiше було б стати:  

а) натуралiстом i працювати з рослинами; b) не знаю; с) страховим агентом.  

98. Я схильний до безпричинного страху перед деякими речами, певними 

тваринами, мiсцями i т.п.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

99. Я люблю розмiрковувати про те, як можна було б покращити свiт.  

а) так; b) важко сказати; с) нi.  

100. Менi бiльше подобається гра:  

а) де треба грати в командi або мати партнера; b) не знаю; с) де кожний грає за себе.  

101. Вночi менi сняться фантастичнi сни або нiсенiтницi.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

102. Коли я залишаюся вдома сам, то через деякий час починаю вiдчувати тривогу i 

страх.  

а) так; б) iиодi; ) нi.  

103. Я можу своїм дружнiм ставленням ввести людей в оману, оскiльки насправдi 

вони можуть менi не подобатись.  

а) так; b) iнодi; с) нi.  

104. Яке слово менше пов’язане з iншими словами:  

а) думати; b) бачити; с) зламати.  

105. Якщо мати Марiї є сестрою батька Олександра, то ким доводиться Олександр 

батьковi Марiї?  

а) двоюрiдним братом; b) племiнником; с) дядьком.  
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Обробка результатiв.  

Пiсля заповнення бланк-листiв вiдповiдей обробляють одержанi данi за 

допомогою спецiального ключа. Кожна вiдповiдь оцiнюється за трибальною 

шкалою: 0, 1,2. Винятком є шкала В (iнтелектуальнiсть), яка припускає оцiнку 0 або 

1. Пiсля цього кожний фактор аналiзується на основi пiдсумовування оцiнки 

вiдповiдей у межах цього опитника. Сумарна оцiнка заноситься до протоколу 

навпроти вiдповiдної букви, якою позначається певний фактор. Максимальна оцiнка 

за кожним фактором не повинна перевищувати 12 балiв.  

Фактор № 

запитання 

a) b) с) Фактор № 

запитання 

a) b) с) 

 

 

А 

2  

19  

36 

53  

70  

87 

0  

2  

0  

2  

2  

0 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

2  

0  

2  

0  

0  

2 

 

 

G 

7  

24  

41  

58  

75  

92 

0  

2  

2  

0  

2  

0 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

0  

2  

0  

2  

0  

2 

 

 

В 

3  

20  

37  

54  

71  

88  

104  

105 

0  

1  

0  

0  

1  

0  

0  

1 

0  

0  

1  

0  

0  

0  

0  

0 

1  

0  

0  

1  

0  

1  

1  

0 

 

 

H 

8 

25, 

42 

59 

76 

93 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

2 

0 

0 

2 

 

 

С 

4  

21  

38  

55  

72  

89 

2  

2  

0  

2  

0  

0 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

0  

0  

2  

0  

2 

2 

 

 

J 

9 

26 

43 

60 

77 

94 

2 

2 

0 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

2 

0 

2 

2 

 

 

Е 

5  

22  

39  

56  

73  

90 

0  

0  

2  

2  

0  

2 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

2  

2  

0  

0  

2  

0 

 

 

L 

10 

27 

44 

61 

78 

95 

2 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

 

 

F 

6  

23  

40  

57  

74 

91 

0  

2  

0  

2  

2 

0 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

2  

0  

2  

0  

0  

2 

 

 

M 

11 

28 

45 

62 

79 

96 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

2 

 

 

N 

12 

29 

46 

63 

80 

97 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

2 

2 

 

 

Q1 

14 

31 

48 

65 

82 

99 

2 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

2 

2 

2 

0 
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O 

13 

30 

47 

64 

81 

98 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Q2 

15 

32 

49 

66 

82 

100 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

2 

2 

 

 

Q3 

16 

33 

50 

67 

84 

101 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

 

 

Q4 

27 

34 

51 

68 

85 

102 

2 

0 

0 

2 

0 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

2 

0 

2 

0 

 

 

MD 

1 

18 

35 

52 

69 

86 

103 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

2 

0 

2 

2 

2 

     

Отримані бали переводять з допомогою таблиці у стени: 

Фактори Стени 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Низькі Середні Високі 

A 0-4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 

B 0-2 - 3 - 4 - 5 6 - 7-8 

C 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

F 0-1 - 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

G 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L 0-1 2 - 3 4 - 5 6 7 8-12 

M 0-3 - 4 5 6 7 8 9 10 11-12 

N 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

O 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

Q1 0-4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 

Q2 0-2 3 - 4 5 6 7 8 9 10-12 

Q3 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 

Q4 0-1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11-12 

MD 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 
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Інтерпретація результатів. 

При інтерпретації результатів оцінка вище 5 стенів присвоюється знак «+», 

а менше 5 – знак «−». До 3 стенів – низькі показники, 4 – 7 стенів – середні 

показники, 8 – 10 стенів – високі оцінки.  

MD − адекватність самооцінки: чим вищий бал, тим вірогіднішими 

вважаються результати. Низькі оцінки (до 4 стенів) свідчать про можливу 

недостовірність отриманих результатів. 

Фактор А 

А+ А− 

Відкритість 

Готовий до співробітництва, привітний, 

уважний до людей, природний у 

звертанні 

Замкнутість 

Холодний, замкнутий, скептичний, 

негнучкий у взаєминах з людьми, 

твердий, безкомпромісний 

Фактор В 

В+ В− 

Розвинуте мислення 

Кмітливий, вміє аналізувати ситуації, 

здатний до осмислення висновків, 

інтелектуальний, культурний 

Обмежене мислення 

Труднощі у навчанні, в умінні 

аналізувати та узагальнювати матеріал, 

легко здається перед труднощами 

Фактор С 

С+ С− 

Емоційна стабільність 

Спокійний, зрілий, упевнений, 

почуттєво постійний, не боїться 

складних ситуацій, емоційно стійкий 

Емоційна нестійкість 

Нетерпимий, нетерплячий, дратівливий, 

схильний до заклопотаності і засмучень, 

відкладає вирішення складних питань 

Фактор Е 

Е+ Е− 

Незалежність 

Пробивний, самовпевнений, твердий, 

серйозний, непоступливий, 

оригінальний, непіддатливий, сам для 

себе є законом 

Податливість 

М’який, поступливий, залежний, 

ласкавий, м’якосердий, дає волю 

почуттям, легко падає в сум’яття, 

соромливий, неконофрмний 

Фактор F 

F+ F− 

Безтурботність 

Безтурботний, імпульсивний, говіркий, 

веселий, радісний, живий, готовий 

реагувати, виявляти почуття 

Замкнутість 
Холодний, замкнутий, скептичний, 

негнучкий у взаєминах з людьми, 

твердий, безкомпромісний 

Фактор G 

G+ G− 

Нормативність 

Витриманий, рішучий, обов’язковий, 

відповідальний, завжди готовий до дії, 

Безпринциповість 

Недбалий, легковажний, ненадійний, 

непостійний, легко здається, 
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ґрунтовний, завзятий у досягненні мети, 

соціально-нормований, виражена сила 

«супер-его» 

зіштовхнувшись з труднощами, створює 

перешкоди, із претензіями, не зв’язує 

себе правилами 

Фактор H 

H+ H− 

Сміливість 

Авантюрний, легко знайомиться з 

людьми, реактивний, бадьорий 

Сором’язливість  

Нерішучий, схильний до самозанурення 

Фактор I 

I+ I− 

Чуттєвість 

Нетерпимість, залежність від інших, 

шукає допомоги, привітний, із багатою 

фантазією, що вимагає уваги від інших, 

іпохондрик, боязкий, мрійливий, 

витончений, непрактичний 

Твердість 

Реаліст, сподівається на себе, бере на 

себе відповідальність, суворий, твердий, 

діє по практичних розуміннях, 

самостійний, буває цинічний, не 

чуттєвий до свого фізичного тсану, 

скептик, самовпевнений 

Фактор L 

L+ L− 

Підозрілість 

Ревнивий, замкнутий, замислений, 

твердий, зайва зарозумілість, 

спрямована на себе, незалежний 

Довірливість 

Дружній, прямодушній, відкритий, 

поблажливий, м’якосердий, спокійний, 

добросердний, не заздрить, уміє ладити з 

людьми 

Фактор M 

M+ M− 

Мрійливість 

Заглиблений у себе, цікавиться 

мистецтвом, теорією, сенсом життя, 

багата уява, безпомічний у практичних 

справах, переважно веселий, не 

виклюені істеричні аномалії, у колективі 

конфліктний, не обумовлений 

обставинами 

Практичність 

Цікавиться фактами, керується 

обставинами, адекватна реакція на 

практичні питання, інтереси спрямовані 

на успіх, спонтанно нічоо не робить, 

реалістичний, надійний, серйозний, 

турботливий, але постійно орієнтований 

на зовнішню реальність, 

загальноприйняті норми, приділяє увагу 

дріб’язкам, але іноді не вистачає творчої 

уяви 

Фактор N 

N+ N− 

Дипломатичність 

Вишукано-витончений, самоконтроль, 

естетично розбірливий, світський, 

розуміє себе, інших, честолюбивий, 

трохи невпевнений, незадоволений 

Прямолінійний 

Простий, відкритий, гарячий, 

спонтанний у поводженні, у суспільстві, 

простий смак, відсутній самоаналіз, не 

аналізує мотиви поведінки інших, 
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задоволений тим, що має 

Фактор O 

O+ O− 

Схильність до почуття провини 

Боязкий, невпевнений, тривожний, 

заклопотаний, депресивний, чуйний, 

легко впадає у розпач, сильне почуття 

боргу, надто турботливий, повний 

страхів, часті погані передчуття 

Спокійна самовпевненість 

Вірний собі, спокійний, уміє «бавитися», 

упертий, бачить сенс у доцільності. 

Неохайний, безстрашний, живе простими 

справами, не чуттєвий до думки про себе 

Фактор Q1 

Q1+ Q1− 

Радикалізм 

Інтелектуальні інтереси і сумніви з 

приводу фундаментальних проблем, 

скептицизм, схильність до 

експериментування і нововведень 

Консерватизм 

Прагнення до підтримки встановлених 

понять, норм, принципів, традицій, 

сумнів у нових ідеях, заперечення 

необхідності змін 

Фактор Q2 

Q2+ Q2− 

Нонконформізм 

Надає перевагу власній думці, 

незалежний у поглядах, прагне до 

самостійних рішень 

Конформізм 

Конформний, залежить від чужої думки, 

віддає перевагу ухиленню рішення разом 

з іншими людьми, орієнтований на 

соціальне схвалення 

Фактор Q3 

Q3+ Q3− 

Самоконтроль, сила волі 

Дисциплінованість, точність у 

виконанні соціальних вимог, гарний 

контроль за своїми емоціями, турбота 

про свою репутацію 

 

Внутрішня конфліктність, низький 

самоконтроль, недисциплінованість, 

недотримання правил, спонтанність у 

прийнятті поведінці, підпорядкованість 

своїм пристрастям 

Фактор Q4 

Q4+ Q4− 

Внутрішня напруженість 

Збуджений, схвильований, напружений, 

дратівливий, нетерплячий, надлишок 

спонукань, о не знаходить розрядки 

Розслабленість 

Флегматичність, релаксація, млявість, 

лінь, розслабленість, недостатня 

мотивація, не цілком виправдана 

задоволеність 
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Бланк для заповнення 

 

№ 

п\п 

a b c № 

п\п 

a b c № 

п\п 

a b c №  

п\п 

a b c 

1    31    61    91    

2    32    62    92    

3    33    63    93    

4    34    64    94    

5    35    65    95    

6    36    66    96    

7    37    67    97    

8    38    68    98    

9    39    69    99    

10    40    70    100    

11    41    71    101    

12    42    72    102    

13    43    73    103    

14    44    74    104    

15    45    75    105    

16    46    76    

17    47    77    

18    48    78    

19    49    79    

20    50    80    

21    51    81    

22    52    82    

23    53    83    

24    54    84    

25    55    85    

26    56    86    

27    57    87    

28    58    88    

29    59    89    

30    60    90    

MD -  

A  F  L  Q1  

B  G  M  Q2  

C  H  N  Q3  

F  I  O  Q4  
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Тест Р. Кеттелла (16 PF – опитувальник) 

Бланк досліджуваного _______________________  Вік _______________________ 

 

№ 

п\п 

a b c № 

п\п 

a b c № 

п\п 

a b c №  

п\п 

a b c 

1    31    61    91    

2    32    62    92    

3    33    63    93    

4    34    64    94    

5    35    65    95    

6    36    66    96    

7    37    67    97    

8    38    68    98    

9    39    69    99    

10    40    70    100    

11    41    71    101    

12    42    72    102    

13    43    73    103    

14    44    74    104    

15    45    75    105    

16    46    76    

17    47    77    

18    48    78    

19    49    79    

20    50    80    

21    51    81    

22    52    82    

23    53    83    

24    54    84    

25    55    85    

26    56    86    

27    57    87    

28    58    88    

29    59    89    

30    60    90    

MD -  

A  F  L  Q1  

B  G  M  Q2  

C  H  N  Q3  

F  I  O  Q4  
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Інтерпретація отриманих даних_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________-
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Тема. Психодіагностика міжособистісних стосунків 

Методика «Соціометрія» (Дж. Морено) 

Мета. Визначити соціальний статус учня в колективі. 

Вік досліджуваних: з 10 років. 

Інструкція. Прочитайте запитання та дайте відповіді на них максимально чесно. 

Вкажіть не більше чотирьох прізвищ. 

1. З ким із однокласників ти найбільше хотів би сидіти за одною партою?  
2. З ким із однокласників ти в жодному разі не хотів би сидіти разом?  
3. З ким із однокласників ти хотів би виконувати домашні завдання?  

4. З ким із однокласників ти в жодному разі не хотів би виконувати домашні 

завдання?  

5. Якщо б з тобою трапилося нещастя, до кого з однокласників ти в першу 

чергу звернувся б по допомогу?  

6. До кого б ти ніколи не звернувся б по допомогу?  

7. Кого з друзів ти запросив би на свій день народження? 

8. Кого з однокласників ти не запросив би на свій день народження? 

 
Одні запитання спрямовані на виявлення емоційних зв’язків, інші − ділових. 

На основі отриманих даних складається соціоматриця, до якої заноситься 

список усіх учнів класу. У відповідних клітинках навпроти кожного ставиться «+» 

чи «−» вибір у тій клітинці, яка відповідає прізвищу учня у списку. За таблицею в 

підсумку підраховується загальна кількість виборів для кожного учня, а також 

окремо позитивні та негативні вибори. На окремому аркуші за результатами 

малюються соціометричні круги. Заповнена карта групової диференціації дає 

уявлення про місце дитини в системі особистих взаємин, характеризує тенденції 

спілкування, розкриває систему симпатій та антипатій. 

 

Зразок бланка соціоматриці 

№ 

з

/

п 

Ім’я та прізвище 

учня 

Номер учня за списком 

1 2 3 4 5 6 7 … 

1 Андрій Б.         

2 Валентина К.         

3 Галина О.         

4 Данило М.         

5 Жанна О.         

6 Зеновій Т.         

7 Катерина П.         

 …..         

Всього виборів         

«+»         

«−»         
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Для самостійно проведеної соціометрії 
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Методика «Вивчення стилю поведінки 

у конфліктній ситуації» (K. Томаса) 

Мета:визначити типові способи виходу із конфлікту. 

Вік досліджуваного: з 14 років. 

Інструкція. Чи знаєте ви, яка стратегія самооборони застосовується вами 

найчастіше? Якщо ні, виконайте завдання, і це допоможе вам з’ясувати найтиповіший 

спосіб зниження напруженості (ймовірності невдачі) в ситуації взаємодії з іншими 

людьми. 

З двох варіантів відповідей, даних по кожному пункту, потрібно вибрати 

той, який найбільше вам відповідає. Пам’ятайте: щоразу ви вибираєте саме з пари 

варіантів, незалежно від того, який вибір робили раніше. 

Текст методики 

1. а) «Іноді я даю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

розв’язання спірного питання»; б) «Замість обговорювати те, в чому ми 

розходимося, я намагаюся звернути увагу на те, в чому ми згодні один з одним». 

2. а) «Я намагаюсь знайти компромісне розв’язання»; б) «Я намагаюсь 

уладнати все з урахуванням інтересів іншої людини і моїх». 

3. а) «Як правило, я наполегливо намагаюсь досягти свого»; б) «Іноді я 

жертвую власними інтересами заради інтересів іншої людини». 

4. а) «Я намагаюсь знайти компромісне рішення»; б) «Я намагаюсь не 

образити почуттів іншої людини». 

5. а) «Розв’язуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюсь знайти підтримку 

в іншого»; б) «Я намагаюсь робити все, щоб уникнути непотрібної конфронтації і 

напруженості». 

6. а) «Я намагаюсь уникнути неприємності для себе»; б) «Я намагаюсь 

домогтися свого». 

7. а) «Я намагаюсь відкласти розв’язання спірного питання, щоб з часом 

вирішити його остаточно»; б) «Я вважаю можливим у дечому поступитися, щоб 

досягти потрібного результату». 

8 а) «Як правило, я наполегливо прагну досягти свого»; б) «Насамперед я 

намагаюсь визначити суть порушених інтересів і спірних питань». 

9. а) «Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності»; б) 

«Я докладаю зусиль, щоб досягти свого». 

10. а) «Я твердо прагну досягти бажаного»; б) «Я вважаю за краще піти на 

компроміс, ніж зав'язнути в безкінечному з’ясуванні стосунків». 

11. а) «Насамперед я прагну ясно визначити суть порушених інтересів і 

спірних питань»; б) «Я намагаюсь заспокоїти іншого учасника ситуації і 

найголовніше − зберегти наші стосунки». 

12. а) «Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки»; б) 

«Я даю можливість іншій людині у чомусь дотримуватись своєї думки, якщо вона 

також іде на поступки». 

13. а) «Я пропоную середню позицію»; 6)«Я наполягаю, щоб усе робилось 

по-моєму». 
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14. а) «Я повідомляю іншому свою точку зору і цікавлюсь його поглядами»; 

б) «Я намагаюсь довести логічність і правильність своїх поглядів». 

15. а) «Я намагаюсь заспокоїти іншу людину і зберегти наші стосунки»; б) 

«Я намагаюсь зробити все необхідне, щоб уникнути напруження». 

16. а) «Я намагаюсь не образити почуттів іншої людини»; б) «Я, звичайно, 

намагаюсь переконати іншу людину в перевагах моєї позиції». 

17. а) «Як правило, я наполегливо прагну досягти бажаного»; б) «Я 

звичайно намагаюсь зробити все, щоб уникнути непотрібного напруження». 

18. а) «Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй змогу наполягти 

на своєму»; б) «Я дам іншій людині можливість залишитися при своїй думці, якщо 

вона готова визнати мою». 

19. а) «Насамперед я спробую визначити, у чому суть порушених інтересів і 

спірних питань»; б) «Я намагаюсь відкласти спірні питання, щоб з часом вирішити 

їх остаточно». 

20. а) «Я намагаюсь негайно подолати наші розбіжності»; б) «Я намагаюсь 

знайти найкраще поєднання вигід і втрат для нас обох». 

21. а) «Ведучи переговори, намагаюсь бути уважним до іншої людини»; б) 

«Я завжди схиляюсь до відвертого обговорення проблеми». 

22. а) «Я намагаюсь знайти позицію, що перебуває посередині між моєю 

позицією і позицією іншої людини»; б) «Я відстоюю свою позицію». 

23. а) «Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання нас 

обох»;б) «Іноді даю іншим можливість взяти на себе відповідальність за розв’язання 

спірного питання». 

24. а) «Якщо позиція іншої людини здається їй дуже важливою, я 

намагаюсь з нею порозумітись»; б) «Я намагаюсь переконати іншу людину піти на 

компроміс». 

25. а) «Я намагаюсь переконати у своїй правоті»; б) «Ведучи переговори, я 

намагаюсь бути уважним до аргументів іншої людини». 

26. а) «Я звичайно орієнтуюсь на середню лінію наших потреб, сподівань, 

намірів»; б) «Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас». 

27. а) «Часто намагаюсь уникнути суперечок»; б) «Якщо це важливо для 

іншої людини, я дам їй можливість наполягти на своєму»; 

28. а) «Я звичайно орієнтуюсь на власну думку»; б) «Залагоджуючи 

ситуацію, я звичайно намагаюсь знайти підтримку в іншої людини». 

29. а) «Я пропоную варіант, прийнятний для обох сторін»; б) «Гадаю, що не 

завжди варто хвилюватися через розбіжності, які виникають». 

30. а) «Я намагаюсь не образити почуттів іншої людини»; б) «Я завжди 

займаю таку позицію в суперечці, щоб ми разом могли досягти успіху». 
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Розрізняють п’ять типів зменшення напруження у конфліктній ситуації в 

момент взаємодії сторін: 

1.Суперництво, прагнення стати центром ситуації. При цьому відмінність у 

позиціях з іншими вважається несуттєвою. Ви наполягаєте на своїй думці, рішенні, 

поведінці як єдино правильних. Так легше, тому що знімається залежність від 

партнера. У випадку, коли він не сприймає вашого варіанту, ви завжди можете 

сказати: «Це його провина, що не зрозумів, не підтримав мене». Але, зменшуючи 

напруженість ситуації таким способом, ви одночасно посилюєте можливість 

конфлікту в майбутньому. Постійне пригнічення особистості вашої дитини може 

призвести до несподіваного протесту, спроби звільнитися від залежності, або до 

формування безвільної, інфантильної людини, не здатної кроку самостійно ступити. 

2.Співробітництво, прагнення разом з партнером підійти до ефективного 

розв’язання ситуації, конфлікту. Важливо досягти результату, який задовольняє 

обидві сторони, тому всю вашу увагу звернено на партнера по взаємодії, на взаємне 

узгодження цілей, мотивів, вчинків. У цьому випадку розбіжності у поглядах та 

інтересах не травмують, позиція партнера перестає дратувати. 

3. Компроміс. У конфліктних ситуаціях ви здатні не загострювати стосунки. 

Поступитися, не поглиблювати конфлікт − це непогано, проте часто ви відразу 

відступаєте, не бажаючи ускладнювати життя боротьбою, навіть за свої природні 

права. Відмова від досягнення значущих для вас результатів не минає даремно: 

поступаючись у всьому, ви не заявляєте про себе як про рівноправного партнера у 

взаємодії, принижуєте себе в очах іншої сторони, яка не в змозі оцінити ваші 

героїчні пожертви. У таких батьків діти, як кажуть, «сидять на голові», не 

відчуваючи ані найменшого почуття вдячності до по-рабському покірних їм батька 

й матері. 

4. Уникання. Всіма силами намагаєтесь відсунути проблему якомога далі, 

сподіваючись, що все вирішиться само собою. У цьому є частка здорового глузду, 

бо справді «поганий мир краще від доброї сварки». Проте є суперечності, які від 

тривалого нерозв'язання тільки посилюються. І рано чи пізно конфлікт спалахне, 

тільки з новою, руйнівною силою. Наприклад, якщо ви відсовуєте момент 

розширення прав дитини, боячись, що вона не зможе скористатися ними належним 

чином, то це призведе до того, що вона сама буде відстоювати свою самостійність, 

але абсолютно неприйнятними для вас способами. 

5. Пристосування. Якщо за умови співробітництва головним є досягнення 

результату, який влаштовує обох партнерів, то в даному випадку йдеться про 

взаємне притирання, прилаштування. Але може трапитися, що, зосередивши зу-

силля на способах пристосування, ви забули про головне − про результат, і він 

виявиться для вас несподіваним. Намагаючись пристосуватись до інтересів підлітка 

або пристосувати його смаки до своїх, ви можете тільки погіршити взаємини. 

Ознайомившись з цими п’ятьма типами зниження напруженості у 

конфлікті, визначте, який тип дії характерний для вас.  
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Методика «Вивчення стилю поведінки 

у конфліктній ситуації» (K. Томаса) 
 

Прізвище, ім’я  ___________________ 

Вік                      __________________ 

 

Бланк відповідей. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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МОДУЛЬ 3. ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИ У ПСИХОДІАГНОСТИЦІ 

Тема. Основні проективні методи вивчення особистості. 

Методика «Кінетичний малюнок сім’ї» 

Мета: виявити ставлення дитини до членів своєї сім’ї, сімейні взаємини, які 

викликають тривогу або конфлікти, виявляє, як дитина сприймає взаємини з іншими 

членами сім’ї і своє місце в сім’ї. 

Вік досліджуваного: з 10 років. 

Матеріали: стандартний аркуш паперу для малювання, олівець і гумка.  

Інструкція. Будь ласка, намалюй свою сім’ю так, щоб її члени були чимось 

зайняті. (На всі запитання, які задає дитина для уточнення, слід відповідати без 

будь-яких указівок, наприклад: «Можеш малювати, як хочеш»). 

Процедура дослідження. 

Тест складається з двох частин: малювання сім’ї і бесіда після малювання. 

Під час малювання слід записувати всі спонтанні висловлювання дитини, 

відмічати її міміку, жести, а також фіксувати послідовність малювання. 

Після виконання завдання для отримання максимуму інформації вербальним 

шляхом проводиться бесіда. Зазвичай дитині ставлять запитання: 

1. Скажи, хто тут намальований? 

2. Де вони знаходяться? 

3. Що вони роблять, чим зайняті? Хто це придумав? 

4. їм весело чи нудно? Чому? 

5. Хто з намальованих людей найщасливіший? Чому? 

6. Хто з намальованих людей найбільш нещасливий? Чому? 

Під час бесіди з’ясовується сенс намальованого дитиною, тобто ставлення до 

окремих членів сім’ї, чому дитина не намалювала когось із членів сім’ї (якщо так 

сталося), що означають для дитини окремі деталі малюнка. Слід уникати прямих 

запитань, наполягаючи на відповіді, оскільки це може індукувати тривогу, захисні 

реакції. Доцільніше ставити продуктивні запитання, наприклад: «Якщо замість 

пташки була б намальована дитина, то хто б це був?». 

Для виявлення негативного або позитивного ставлення до членів сім’ї дитині 

пропонують розв'язати такі ситуації: 

1. Уяви собі, що ти маєш два квитки в цирк. Кого б ти запросив із собою? 

2. Уяви, що вся твоя сім’я іде в гості, але один із вас захворів і повинен 

залишитися вдома. Хто це? 

3. Ти будуєш із конструктора будинок, але у тебе не виходить. Кого ти покличеш на 

допомогу? 

4. Ти маєш квитки (на один менше, ніж членів сім’ї) на цікавий фільм. Хто 

залишиться вдома? 

5. Уяви собі, що ти потрапив на безлюдний острів. З ким би ти хотів жити? 

6. Ти отримав у подарунок цікаве лото. Уся сім'я сіла грати, але вас на одну 

людину більше, ніж потрібно. Хто не гратиме? 

Для інтерпретації малюнка необхідно також знати вік дитини, склад її сім’ї, вік 

братів і сестер. Варто мати відомості про поведінку дитини в сім’ї, школі. 
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Інтерпретація «Кінетичного малюнка сім’ї» 
Під час інтерпретації КМС увагу звертають на такі аспекти: 

1) аналіз структури малюнка (порівняння складу реальної та намальованої сім’ї, 

розміщення і взаємодія членів сім’ї на малюнку); 

2) аналіз особливостей зображення окремих членів сім’ї (відмінності в стилі 

малювання, кількість деталей, схема тіл окремих членів сім’ї); 

3) аналіз процесу малювання (послідовність малюнка, коментарі, паузи, 

емоційні реакції під час малювання). 

1. Аналіз структури КМС. 
Склад сім’ї. Дитина, котра має емоційний добробут у сім’ї, малює повну 

сім’ю. Викривлення реального складу сім’ї вказує на емоційний конфлікт, 

невдоволення сімейною ситуацією. Крайні варіанти являють малюнки, на яких узагалі 

не зображені люди або зображені люди, які не пов’язані з сім’єю. За такими 

реакціями найчастіше приховуються: 

а) травматичні переживання, пов'язані із сім’єю; 

б) знедоленість, покинутість; 

в) артизм; 

г) поганий контакт психолога з дитиною. 

Звичайно наявні менш виражені відхилення від реального складу сім’ї. Діти 

зменшують склад сім’ї, «забуваючи» намалювати тих членів сім’ї, котрі для них 

емоційно менш привабливі, з якими склалися конфліктні стосунки. Якщо замість 

реальних членів сім’ї дитина малює маленьких звірят, пташок, слід уточнити, з ким 

дитина їх ідентифікує. Найчастіше так малюють братів або сестер, чий вплив у сім’ї 

дитина намагається зменшити. Коли дитина малює замість реальної сім'ї сім’ю 

тварин, це свідчить про відкинутість, прагнення до теплих емоційних контактів. 

Відсутність на малюнку «Я» характерна для дітей, що відчувають ізольованість, 

неприйняття. Якщо на малюнку тільки «Я», це може вказувати на різний психічний 

зміст. Багато деталей тіла, кольорів, різноманіття одягу, великі фігури свідчать про 

несформоване почуття спільності та певну егоцентричність, а також про істероїдні 

риси характеру. Маленькі фігури, схематичність, створений кольоровою гамою 

негативний емоційний фон свідчать про почуття ізольованості. 

Збільшення складу сім’ї пов'язано з незадоволеними психологічними 

потребами в сім’ї. Діти-одинаки часто малюють сторонніх людей. Потреба у 

рівноправних, кооперативних зв’язках виражається на малюнку, де, окрім членів 

сім’ї, намальована дитина того самого віку (двоюрідний брат, донька сусіда тощо). 

Зображення маленьких дітей указує на незадоволені потреби, бажання зайняти 

охоронну, батьківську, керівну позицію стосовно інших дітей. 

Пошук людини, здатної задовольнити потребу дитини в близьких емоційних 

стосунках, виражається на малюнках, де, окрім батьків (або замість них), 

намальовані дорослі, не пов'язані з сім’єю. В деяких випадках це вказує на 

символічне руйнування цілісності сім’ї, помсту батькам унаслідок відчуття 

ізольованості, непотрібності. 

Розміщення членів сім’ї. Указує на деякі психологічні особливості 

взаємовідносин у сім’ї. В аналізі розміщення необхідно розрізняти, що 
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відображає малюнок: суб'єктивно реальне (сприйняте), бажане або те, чого дитина 

боїться, уникає тощо. 

Згуртованість сім’ї, зображення членів сім’ї зі з’єднаними руками, 

об’єднаність їх у спільній діяльності є ознаками психологічного добробуту, 

сприйняття інтегративності сім’ї. 

Роз’єднаність членів сім’ї може вказувати на низький рівень емоційних 

зв’язків. Зображення членів сім’ї в обмеженому просторі (човен, будинок тощо) може 

означати спробу дитини об’єднати, згуртувати сім'ю. 

Групування членів сім’ї на малюнку іноді допомагає виділити психологічні 

мікроструктури сім’ї, коаліції. Дитина малює себе окремо від інших, коли 

почувається відчуженою. Відокремлення іншого члена сім’ї вказує на негативне 

ставлення дитини до нього, іноді це є ознакою загрози, що йде від нього, або малої 

значущості для дитини. 

Роз’єднання членів сім’ї будь-якими об’єктами, поділ малюнка на комірки 

вказує на слабкість позитивних міжперсональних зв’язків. 

2. Аналіз особливостей намальованих фігур. 

Дає змогу отримати інформацію широкого діапазону: про емоційне ставлення 

дитини до окремого члена сім’ї, про те, яким дитина його сприймає, про «Я-образ» 

дитини, її статеву ідентифікацію тощо. В оцінюванні позитивного ставлення 

дитини до членів сім’ї необхідно звертати увагу на такі моменти графічних 

презентацій: 

1) Кількість деталей тіла: наявність голови, волосся, вух, очей, зіниць, вій, 

лоба, брів, щік, рота, шиї, плечей, рук, долонь, пальців, ніг. 

2) Декорування (деталі одягу, прикраси): шапка, комір, краватка, банти, 

кишені, ремінь, ґудзики, елементи зачіски, складність одягу, узори на одязі тощо. 

3) Різноманітність використаних кольорів для зображення фігури.  

Позитивне ставлення до члена сім’ї виражається у великій кількості деталей тіла, 

декоруванні, використанні різноманітних кольорів. Негативне ставлення до людини − 

значна схематичність, незакінченість його графічної презентації. Пропуск суттєвих 

частин тіла (голови, рук, ніг) може вказувати поряд із негативним ставленням до нього 

також на агресивні наміри стосовно цієї людини. 

4)Розмір фігур дає інформацію про сприйняття дитиною інших членів сім’ї і себе. 

Як правило, діти найбільшими малюють батька або матір, що відповідає реальності. 

Іноді співвідношення розмірів намальованих фігур не відповідає реальному 

співвідношенню величин членів сім'ї. Це пояснюється тим, що для дитини розмір 

фігури є засобом вираження сили, переваги, значущості, домінування. Якщо 

дитина малює себе більшою або рівною за розміром з батьками, то це пов’язано з 

егоцентричністю дитини або суперництвом з матір’ю або батьком за любов. Значно 

меншими за інших членів сім’ї малюють себе діти, які відчувають свою незначущість, 

непотрібність або потребують опіки, турботи з боку батьків. Великі фігури малюють 

імпульсивні, впевнені в собі, схильні до домінування діти.  Дуже маленькі фігури 

вказують на тривожність, відчуття небезпеки. 

5) Деталі фігури. 

Руки є основними засобами впливу на світ. Підняті догори руки з довгими 

пальцями часто є ознакою агресивності. Коли так малює себе дитина зовні спокійна, 
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то можна передбачити, що її агресивні наміри придушені. Це може бути і ознакою 

компенсації своєї слабкості, бажання бути сильним, володіти іншими. Ця 

інтерпретація достовірніша тоді, коли дитина, крім «агресивних» рук, малює й широкі 

плечі або інші атрибути, що є символами мужності та сили. Якщо дитина тільки собі 

«забуває» малювати руки, при цьому зображаючи себе непропорційно маленькою, то 

це може бути пов’язано із відчуттям безсилля, власної незначущості, пригнічення 

активності, надмірного контролю. Намальовані з великими руками та великими 

пальцями члени сім’ї вказують на сприйняття дитиною агресивності цих людей. 

Якщо член сім’ї взагалі без рук − дитина символічно обмежує його активність. 

Голова − центр локалізації «Я», інтелектуальної і перцептивної діяльності. 

Обличчя − найважливіша частина тіла в процесі спілкування. Пропуск частин обличчя 

дітьми старшими 5-річного віку вказує на серйозні порушення у сфері спілкування, 

ізольованість, аутизм. Якщо, малюючи інших членів сім’ї, дитина пропускає голову, 

ніс, очі, брови тощо, це свідчить про конфліктні взаємини з даною людиною, вороже 

ставлення до неї. 

Вирази облич мають значення тільки в тих випадках, коли вони відрізняються 

одне від одного. У цьому випадку можна вважати, що дитина свідомо чи 

несвідомо використовує вираз обличчя як засіб вираження, який характерний для 

старших людей. 

Малювання зубів, виділення рота характерне для дітей, які схильні до 

оральної агресії. Якщо дитина так малює іншу дитину, то це часто пов’язано з 

почуттям страху. 

3. Аналіз процесу малювання. 
Аналіз процесу малювання часто дає найбільш змістовну, глибоку, значну 

інформацію. Увагу звертають на такі моменти: 

1) послідовність малювання членів сім’ї; 

2) послідовність малювання деталей; 

3) витирання; 

4) повернення до вже намальованих об’єктів, деталей, фігур; 

5) паузи; 

6) спонтанні коментарі під час малювання. 

Послідовність малювання фігур більш інформативна у тих випадках, коли 

дитина в першу чергу малює не себе й не матір, а іншого члена сім’ї. Найчастіше першою 

вона зображає найбільш значущу, головну або найбільш емоційно близьку 

людину. Якщо дитина першою малює себе − то це пов’язано з її егоцентризмом 

як віковою характеристикою. Коли дитина останньою малює маму, то це пов’язано з 

негативним ставленням до неї. В аналізі зображення першої фігури слід враховувати її 

графічну презентацію: схематичність, недекорованість вказує на відтворення дитиною 

значущості даної особи, силу, домінування в сім’ї, але не вказує на позитивні відчуття 

дитини до неї. Якщо перша фігура намальована ретельно, декорована, то можна 

передбачувати, що це найулюбленіший член сім’ї, якого дитина поважає і на якого 

сама хоче бути схожою. 

Якщо дитина спочатку малює різні об’єкти: сонце, меблі тощо, і лише 

насамкінець зображає людей, то можна вважати, що така послідовність є 

своєрідною реакцією, за допомогою якої дитина уникає неприємного для себе 
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завдання. Це характерно для дітей з несприятливою сімейною ситуацією, а також це 

може бути наслідком поганого контакту дитини з психологом. 

Повернення до малювання тих самих членів сім’ї, об'єктів указує на їхню 

значущість для дитини. Повернення також може вказувати на головне, 

домінуюче переживання, пов’язане з певними деталями малюнка. 

Пауза перед малюванням певних деталей, членів сім’ї часто пов’язана з 

конфліктним ставленням і є зовнішнім проявом внутрішнього дисонансу мотивів. 

Витирання намальованого, перемальовування може бути пов’язано як із 

негативними, так із позитивними емоціями стосовно члена сім'ї. Якщо 

витирання й перемальовування не поліпшили результату, то можна говорити про 

конфліктне ставлення дитини до цієї людини. 

Спонтанні коментарі пояснюють зміст того, що малюється. Часто такі 

коментарі є засобом послаблення внутрішньої напруги; їх поява видає найбільш 

емоційно «заряджені» місця малюнка. Це може допомогти у постановці запитань 

після малювання, полегшити процес інтерпретації. 

Оцінювання результатів 
Для кількісної оцінки тесту КМС виділяють п’ять симптомокомплексів (див. 

таблицю): 1) сприятлива сімейна ситуація; 2) тривожність; 3) конфліктність у сім’ї; 

4) почуття неповноцінності; 5) ворожість у сімейній ситуації. 

Симптомокомплекси «Кінетичного малюнка сім’ї» 

Симптомо- 

комплекс 
Симптом Бал 

 

 

 

Сприятлива 

сімейна ситуація  

1. Спільна діяльність усіх членів сім’ї 0, 2 

2. Переживання людей на малюнку 0, 1 

3. Зображення всіх членів сім’ї 0, 2 

4. Відсутність ізольованих членів сім’ї 0, 2 

5. Відсутність штриховки 0, 1 

6. Гарна якість лінії 0, 1 

7. Відсутність ворожості 0, 2 

8. Адекватний розподіл людей на аркуші 0, 1 

9. Інші можливі ознаки 0, 1 

 

 

 

Тривожність 

 

 

 

 

 

1. Штриховка 0, 1 

2. Лінія основи − підлога 2, 3 

3. Лінія над малюнком 0, 1 

4. Лінія із сильним натиском 0, 1 

5. Стирання 0, 1 

6. Перебільшена увага до деталей 0, 1, 2 

7. Переважання речей 0, 1 

8. Подвійні чи уривчасті лінії 0, 1 

9. Виділення окремих деталей 0, 1 

10. Інші можливі ознаки 0, 1 
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Конфліктність 

у сім’ї 

1. Бар’єри між фігурами 0, 2 

2. Стирання окремих фігур 0, 1, 2 

3. Відсутність основних частин тіла (фігури) 

автора 

 

4. Виділення окремих фігур 0, 2 

5. Ізоляція окремих фігур 0, 2 

6. Неадекватна величина окремих фігур 0, 2 

7. Невідповідність окремого опису і малюнку 0, 1 

8. Переважання речей 0, 1 

9. Відсутність на малюнку деяких членів сім’ї 0, 2 

10. Член сім’ї зображений зі спини 0, 1 

11. Інші можливі ознаки 0, 1 

 

 

Почуття 

неповноцінності у 

сім’ї 

1. Автор на малюнку непропорційно малий 0,2 

2. Розміщення фігур у нижній частині аркуша 0, 2 

3. Лінія слабка, уривчаста 0, 1 

4. Ізоляція автора від інших 0, 2 

5. Маленькі фігури 0, 1 

6. Нерухома порівняно з іншими фігура автора 0, 1 

7. Відсутність автора 0, 2 

8. Автор зображений зі спини 0, 1 

9. Інші можливі ознаки 0, 1 

Ворожість у 

сімейній ситуації 

1. Одна фігура на іншому аркуші або на 

зворотньому боці аркуша 

0, 2 

2. Агресивна поза фігури 0, 1 

3. Закреслена фігура 0, 2 

4. Деформована фігура 0, 2 

5. Обернений профіль 0, 2 

6. Руки розкинуті в боки 0, 1 

7. Пальці довгі, виділені 0, 1 

8. Інші можливі ознаки 0, 1 
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Місце для дитячого малюнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Інтерпретація отриманих даних._________________________________________ 
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Методика Рене-Жиля 

Мета. Дослідження сфери міжособистісних стосунків дитини і її 

сприйняття внутрішньосімейних відносин, вивчення соціальної пристосованості 

дитини, а також її взаємин з оточуючими. 

Вік досліджуваних:  з 10 років. 

Інструкція до проведення. Методика є візуально-вербальною, складається з 

42 картинок із зображенням дітей і дітей, дітей і дорослих, а також текстових 

завдань. Її спрямованість − виявлення особливостей поведінки в різноманітних 

життєвих ситуаціях, важливих для дитини і які зачіпають його відносини з іншими 

людьми. Перед початком роботи з методикою дитині повідомляється, що від неї 

чекають відповідей на питання по картинках. Дитина розглядає малюнки, слухає чи 

читає та дає відповіді. Дитина повинна вибрати собі місце серед зображених людей 

або ідентифікувати себе з персонажем, який займає певне місце. Методика дозволяє 

отримати інформацію про ставлення дитини до різних людей, які її оточують. 

Доцільно проводити тільки індивідуально. 

Стимульний матеріал методики 

1. Це стіл, за яким сидять різні люди. Познач хрестиком, де сядеш ти. 

 
 

2. Познач хрестиком, де ти сядеш.  

 
 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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3. Познач хрестиком, де ти сядеш. 

 

4. А тепер розмісти декілька людей і себе за цим столом. Познач їх родинні 

зв’язки (мама, тато, брат, сестра, друг, однокласник).  

 

5. Це стіл, в голові якого сидить людина, яку ти добре знаєш. Де би ти сів? Хто ця 

людина?  

 
6. Ти разом зі своєю сім`єю будеш проводити канікули у господарів, у яких 

великий будинок. Твоя сім`я зайняла декілька кімнат. Вибери кімнату для себе.  

Брат           Тато і мама  

  

Сестра              
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7. Ти довгий час гостюєш у знайомих. Познач хрестиком кімнату, яку би ти 

вибрав. 

Тато і мама              

   

Дідусь та бабуся             

 

8. Ще раз у знайомих. Познач кімнати деяких людей і твою кімнату. 

               

   

               

 

9. Вирішено зробити одній людині сюрприз.     

 Ти хочеш, що б це зробили?_________________________________________ 

Кому?____________________________________________________________ 

Чи може тобі байдуже?_____________________________________________ 

10. Ти маєш можливість поїхати на декілька днів відпочивати, але туди, куди ти 

їдеш, тільки два вільних місця: перше для тебе, друге для іншої людини. Кого ти 

би взяв з собою? Напиши нижче.________________________________________ 

11. Ти загубив щось, що дуже дорого коштує. Кому першому ти розкажеш про цю 

невдачу? Напиши нижче._______________________________________________ 

12. Тебе болять зуби і ти маєш піти до зубного, щоб вирвати хворий зуб.  

Ти підеш один?____________________________________________________ 

Чи з ким-небудь?__________________________________________________ 

Якщо ти з кимось підеш, хто це буде?_________________________________ 

13. Ти здав екзамен. Кому першому ти розкажеш про це? Напиши нижче. ________ 
 

14. Ти на прогулянці за містом. Познач хрестиком, де знаходишся ти.  
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15.  Інша прогулянка. Познач, де знаходишся ти на цей раз. 

 
16.  Де ти на цей раз? 

 
17. Тепер на цьому малюку розмісти декілька людей і себе. Намалюй чи познач 

хрестиками. Підпиши, що це за люди. 

 
 

17. Тобі і деяким іншим дали подарунки. Хтось отримав подарунки кращі 

інших.  

Кого ти би хотів бачити на його місці?___________________________ 

А може тобі все одно?_________________________________________ 

Напиши.  
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18. Ти збираєшся в далеку дорогу, їдеш далеко від своїх рідних. За ким ти би 

сумував найбільше? Напиши нижче.____________________ 

19. Ось твої друзі йдуть на прогулянку. Познач хрестиком,де знаходишся ти.  

 
20. З ким ти любиш гратися? 

- З друзями твого зросту 

- Молодшими за тебе 

- Старшими за тебе 

Підкресли один з можливих варіантів. 

21. Це майданчик для ігор. Познач хрестиком. Де знаходишся ти.  

 
22. Ось твої друзі. Вони сваряться з невідомої причини. Познач, де будеш ти. 
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23. Це твої друзі, які сваряться через правила гри. Познач, де ти.  

 
 

24. Друг спеціально штовхнув тебе і повалив з ніг. Що ти будеш робити?  

- Будеш плакати? 

- Пожалієшся вчителю? 

- Вдариш його? 

- Зробиш йому зауваження? 

- Не скажеш нічого? 

Підкресли одну з відповідей. 

 

25. Ось людина, яку ти добре знаєш. Він щось говорить тим, хто сидить 

стільцях. Ти знаходишся серед них. Познач хрестиком, де ти. 

 
 

26. Ти багато допомагаєш мамі? 

- Мало? 

- Рідко?  

(Підкресли один  з варіантів). 
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28. Ці люди стоять кругом біля столу і один з них щось пояснює. Ти знаходиш 

серед тих, хто слухає. Познач, де ти. 

 
 

29. Ти  і твої друзі на прогулянці, одна жінка вам щось пояснює. Познач, де ти.  

 
30. Під час прогулянки всі розмістилися на траві. Познач, де знаходишся ти. 

 
31. Це люди, які дивляться цікаву виставу. Познач хрестиком, де ти. 
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32. Це показ біля таблиці. Познач хрестиком, де є ти. 

 
33. Один з твоїх друзів сміється над тобою. Що ти будеш робити? 

 -  будеш плакати? 

 -  стиснеш плечима? 

 -  сам будеш над ним сміятись? 

 -  будеш обзивати, бити його? 

Підкресли один з цих варіантів. 

34. Один з друзів сміється над твоїм другом. Що ти зробиш? 

 -  будеш плакати? 

-  стиснеш плечима? 

 - сам будеш сміятися над ним? 

 - будеш обзивати його, бити? 

Підкресли один з цих варіантів. 

35. Друг взяв твою ручку без дозволу. Що ти будеш робити? 

- Плакати? 

- Жалітися? 

- Кричати? 

- Намагатимешся відібрати? 

- Почнеш його бити? 

Підкресли одну з відповідей. 

36. Ти граєш в лото ( чи шашки, чи іншу гру), і два рази підряд програєш. Ти  

незадоволений? Що будеш робити?      

− Плакати?         

− Продовжиш грати дальше?       

− Нічого не скажеш?        

− Почнеш злитися?       

 Підкресли одну з цих відповідей. 

37. Батько не дозволяє тобі іти гуляти. Що будеш робити?   

− Нічого не відповіси? 

− Надуєшся? 

− Почнеш плакати? 

− Будеш протестувати? 

− Спробуєш піти не звертаючи уваги на заборону? 

Підкресли один з цих варіантів.       

38. Мама не дозволяє тобі іти гуляти. Що будеш робити? 
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− Нічого не відповіси? 

− Надуєшся? 

− Почнеш плакати? 

− Будеш протестувати? 

− Спробуєш піти незважаючи на заборону? 

 Підкресли один з цих варіантів. 

39. Вчитель вийшов і довірив тобі наглядати за класом. Чи здатен ти виконати таке 

доручення?Напиши нижче. __________________________________________ 

40. Ти пішов в кіно разом зі своєю сім`єю. В кінотеатрі багато вільних місць. Де ти 

сядеш? Де сядуть ті, хто прийшов з тобою? 

 
41. В кінотеатрі багато вільних місць. Твої родичі вже зайняли свої місця. Познач 

хрестиком, де сядеш ти. 

 
42. Знову в кінотеатрі. Де ти будеш сидіти?  
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Ключ до тесту 

 

Кожна з 13 змінних утворює самостійну шкалу. Певній змінній 

відповідають конкретні запитання в тесті. 

Ставлення до мами: 1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 40-42 

Ставлення до батька: 1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42 

Ставлення до батьків загалом: 1, 3, 4, 6-8, 13-14, 17, 40-42 

Ставлення до братів і сестер: 2, 4-6, 8-13, 15-19, 30, 40, 42 

Ставлення до бабусі, дідуся та інших близьких дорослих родичів: 2, 4, 5, 7-13, 17-19, 

30, 40, 41 

Відношення до друга (подруги): 4, 5, 8-13, 17-19, 30, 34, 40 

Ставлення до вчителя (вихователя). 5, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 28-30, 32, 40 

Допитливість: 5, 26, 28, 29, 31, 32 

Прагнення до спілкування у великих групах дітей: 4, 8, 17, 20, 22-24, 40 

Прагнення до домінування, лідерства в групах дітей: 20-24, 39 

Конфліктність, агресивність: 22-25, 33-35, 37, 38 

Реакція на фрустрацію: 25, 33-38 

Прагнення до усамітнення: 7-10, 14-19, 21, 22, 24, 30, 40-42/ 
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Методика Рене-Жиля 

Прізвище, ім’я  ___________________ 

Вік                      __________________ 

 

1. Це стіл, за яким сидять різні люди. Познач хрестиком, де сядеш ти. 

 
2. Познач хрестиком, де ти сядеш.  

 
3. Познач хрестиком, де ти сядеш. 

 

4. А тепер розмісти декілька людей і себе за цим столом. Познач їх родинні 

зв’язки (мама, тато, брат, сестра, друг, однокласник).  
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5. Це стіл, в голові якого сидить людина, яку ти добре знаєш. Де би ти сів? Хто ця 

людина?  

 

6. Ти разом зі своєю сім`єю будеш проводити канікули у господарів, які мають 

великий будинок. Твоя сім`я вже зайняла декілька кімнат. Вибери кімнату для 

себе.  

Брат           Тато і мама  

  

Сестра              

 

7. Ти довгий час гостюєш у знайомих. Познач хрестиком кімнату, яку би ти 

вибрав. 

Тато і мама              

   

Дідусь та бабуся             

8. Ще раз у знайомих. Познач кімнати деяких людей і твою кімнату. 
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9. Вирішено зробити одній людині сюрприз.     

  Ти хочеш, що б це зробили?_______________________________________ 

Кому?__________________________________________________________ 

Чи може тобі байдуже?_______________________________________________ 

10. Ти маєш можливість поїхати на декілька днів відпочивати, але туди, куди ти 

їдеш, тільки два вільних місця: перше для тебе, друге для іншої людини. Кого 

ти би взяв з собою? Напиши нижче.____________________________________ 

11. Ти загубив щось, що дуже дорого коштує. Кому першому ти розкажеш про цю 

невдачу? Напиши нижче._____________________________________________ 

12. Тебе болять зуби і ти маєш піти до зубного, щоб вирвати хворий зуб.  

Ти підеш один?___________________________________________________ 

Чи з ким-небудь?_________________________________________________ 

Якщо ти з кимось підеш, хто це буде?________________________________ 

13. Ти здав екзамен. Кому першому ти розкажеш про це? Напиши нижче________ 

14. Ти на прогулянці за містом. Познач хрестиком, де знаходишся ти.  

 
 

15.  Інша прогулянка. Познач, де знаходишся ти на цей раз. 
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16.  Де ти на цей раз? 

 
17. Тепер на цьому малюку розмісти декілька людей і себе. Намалюй чи познач 

хрестиками. Підпиши, що це за люди. 

 
18. Тобі і деяким іншим дали подарунки. Хтось отримав подарунки кращі інших.  

Кого ти би хотів бачити на його місці?___________________________ 

А може тобі все одно?_________________________________________ 

19. Ти збираєшся в далеку дорогу, їдеш далеко від своїх рідних.  

За ким ти би сумував найбільше?________________________________ 

20. Ось твої друзі йдуть на прогулянку. Познач хрестиком,де знаходишся ти.  

 
21. З ким ти любиш гратися? Підкресли один з можливих варіантів. 

- З друзями твого зросту 

- Молодшими за тебе 

- Старшими за тебе 
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22. Це майданчик для ігор. Познач хрестиком. Де знаходишся ти.  

 
23. Ось твої друзі. Вони сваряться з невідомої причини. Познач хрестиком, де 

будеш ти. 

 
24. Це твої друзі, які сваряться через правила гри. Познач, де ти.  

 
25. Друг спеціально штовхнув тебе і повалив з ніг. Що ти будеш робити?  

Підкресли один з можливих варіантів. 

- Будеш плакати? 

- Пожалієшся вчителю? 

- Вдариш його? 

- Зробиш йому зауваження? 

- Не скажеш нічого? 
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26. Ось людина, яку ти добре знаєш. Він щось говорить тим, хто сидить стільцях. 

Ти знаходишся серед них. Познач хрестиком, де ти. 

 
 

27. Ти багато допомагаєш мамі? 

- Мало? 

- Рідко? (Підкресли один  з варіантів). 

28. Ці люди стоять кругом біля столу і один з них щось пояснює. Ти знаходиш 

серед тих, хто слухає. Познач, де ти. 

 
 

29. Ти  і твої друзі на прогулянці, одна жінка вам щось пояснює. Познач, де ти.  

 
 

30. Під час прогулянки всі розмістилися на траві. Познач, де знаходишся ти. 
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31. Це люди, які дивляться цікаву виставу. Познач хрестиком, де ти. 

 
31. Це показ біля таблиці. Познач хрестиком, де є ти. 

 
33. Один з твоїх друзів сміється над тобою. Що ти будеш робити? 

 -  будеш плакати? 

 -  стиснеш плечима? 

 -  сам будеш над ним сміятись? 

 -  будеш обзивати, бити його? 

Підкресли один з цих варіантів. 

34. Один з друзів сміється над твоїм другом. Що ти зробиш? 

 -  будеш плакати? 

-  стиснеш плечима? 

 - сам будеш сміятися над ним? 

 - будеш обзивати його, бити? 

Підкресли один з цих варіантів. 

35. Друг взяв твою ручку без дозволу. Що ти будеш робити? 
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- Плакати? 

- Жалітися? 

- Кричати? 

- Намагатимешся відібрати? 

- Почнеш його бити? 

Підкресли одну з відповідей. 

36. Ти граєш в лото ( чи шашки, чи іншу гру), і два рази підряд програєш. Ти  

незадоволений? Що будеш робити? (Підкресли одну з відповідей)  

− Плакати?         

− Продовжиш грати дальше?       

− Нічого не скажеш?        

− Почнеш злитися? 

37. Батько не дозволяє тобі іти гуляти. Що будеш робити? (Підкресли одну з 

відповідей) 

− Нічого не відповіси? 

− Надуєшся? 

− Почнеш плакати? 

− Будеш протестувати? 

− Спробуєш піти не звертаючи уваги на заборону? 

38. Мама не дозволяє тобі іти гуляти. Що будеш робити? (Підкресли одну з 

відповідей) 

  Нічого не відповіси? 

  Надуєшся? 

  Почнеш плакати? 

  Будеш протестувати? 

  Спробуєш піти незважаючи на заборону? 

39. Вчитель вийшов і довірив тобі наглядати за класом. Чи здатен ти виконати 

таке доручення?Напиши нижче. ___________________________________ 

 

40. Ти пішов в кіно разом зі своєю сім’єю. В кінотеатрі багато вільних місць. Де 

ти сядеш? Де сядуть ті, хто прийшов з тобою? 

 
41. В кінотеатрі багато вільних місць. Твої родичі вже зайняли свої місця. 

Познач хрестиком, де сядеш ти. 
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42. Знову в кінотеатрі. Де ти будеш сидіти?  
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Інтерпретація отриманих даних_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Методика «Неіснуюча тварина» 

Вік досліджуваного: з 10 років.  

Інструкція. «Придумай і намалюй неіснуючу тварину. Назви її неіснуючим 

ім'ям». Час виконання – необмежений. Жодних додаткових інструкцій 

досліджуваному не дається. Папір краще брати білий або кремовий, олівець − 

середньої м’якості. Авторучкою або фломастером малювати не можна. 

Показники та їхня інтерпретація. 
Простір позаду або зліва від суб’єкта пов’язаний із періодом минулого і 

бездіяльністю. Правий бік простору попереду і зверху пов'язаний із періодом 

майбутнього і дійсністю. На аркуші лівий бік і низ пов'язані з негативними емоціями 

(депресія, невпевненість, пасивність). Правий бік (відповідає правій руці) і верх − з 

позитивними емоціями, енергією, активністю, конкретністю дій.  

1. Розташування малюнка на аркуші. У нормі малюнок розташований на 

середній лінії стандартного аркуша. Розташування малюнка ближче до верхнього 

краю трактується як висока самооцінка і невдоволення власним становищем у 

соціумі, недостатнім визнанням з боку оточуючих, тенденція до самоствердження, 

претензія на визнання. Розташування малюнка в нижній частині аркуша − 

обернений показник: невпевненість у собі, низька самооцінка, нерішучість, 

незацікавленість у своєму соціальному становищі, визнанні, відсутність тенденції до 

самоствердження. 

2. Центральна змістовна частина фігури.  

Голова (або деталь, яка її замінює):  

 голова повернута вправо − стійка тенденція до дійсності. Майже все, що 

планується, здійснюється або, у крайньому випадку, починає здійснюватися, 

якщо навіть не доводиться до кінця. Людина активно переходить до реалізації 

своїх тенденцій;  

 голова повернута вліво − тенденція до рефлексії, роздумів. Не є людиною дії; 

лише незначна частина задумів реалізується або починається реалізацією. 

Нерідко − нерішучість, страх, боязнь активних дій (чого саме – необхідно 

з’ясувати додатково);  

 положення в фас, тобто обличчям до того, хто малює − трактується як 

егоцентризм.  

На голові розташовані частини, які відповідають органам відчуттів: вуха, 

рот, очі. Очам приділяється особлива увага. Це символ притаманного людині страху. 

Це значення особливо підкреслюється різкою промальовкою райдужки. Зверніть 

увагу на наявність або відсутність вій. Вії − це показник істероїдно-демонстративної 

поведінки для жінок, для чоловіків  жіночих рис характеру. Вії  також 

зацікавленість у захопленні оточуючих зовнішньою красою і манерою одягатися, 

надання цьому особливого значення. 

Значення деталі «вуха-рот» пряме − зацікавленість в інформації. 

Напіввідкритий рот у поєднанні з язиком, за відсутності промальовки губ, 

трактується як велика мовна активність. У поєднанні з промальовкою губ − 

чутливість. Іноді і те, і інше одночасно, Відкритий рот без промальовки губ і язика, 

особливо закреслений, трактується як легкість появи страху і побоювань, недовіри. 
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Рот із зубами − вербальна агресія, у більшості випадків − захисна (захищається, 

грубіянить у відповідь на осуд). Для дітей та підлітків закреслення роту округлої 

форми говорить про страх і тривожність. 

Збільшення відносно фігури розміру голови свідчить про те, що 

досліджуваний цінує раціональне починання, а можливо, і ерудицію в собі та 

оточуючих. На голові часто розташовані додаткові деталі: роги − захист, агресія. 

Характер цієї агресії також захисний − у відповідь, спонтанний. Пір’я − тенденція 

до самоприкрашання або самовиправдання, до демонстративності. Грива, шерсть, 

подібність зачіски — підкреслення своєї статі, а іноді орієнтування на свою 

сексуальну роль. 

Опорна частина фігури − ноги, лапи, постамент. Розглядається основа цієї 

частини фігури відносно розмірів усієї фігури та форми. Основа −  поміркованість, 

раціональність при прийнятті рішення. Опора на суттєву і значиму інформацію, на 

суттєві положення. І, навпаки, поверховість суджень, легковажність, 

необґрунтованість висновків - особливо за відсутності або майже відсутності ніг. 

Звернути увагу на характер з’єднання ніг із корпусом: з’єднані точно, старанно, 

слабко або не з’єднані зовсім. Це характер контролю за своїми роздумами, 

висновками, рішеннями. Однотипність і однакова спрямованість, а також 

повторення форм ніг, будь-яких елементів опорної частини – це конформність 

суджень і установок, їх стаціонарність, банальність. Різноманітність в положенні 

цих деталей − своєрідність установок і суджень, самостійність, іноді (відповідно 

незвичності форми) навіть творче починання (в нормі) або вільнодумність, ближче 

до патології. 

Частини, які височіють (підносяться) над рівнем фігури (можуть бути 

функціональними або прикрасою): крила, додаткові щупальця ніг, деталі панцира, 

пір’я, бантики, кучері, квіти. Перші − енергія, охоплення різних галузей людської 

діяльності, упевненість у собі, «само розповсюдження» з неделікатним, 

нерозбірливим витісненням оточуючих, або допитливість, співучасть у великій 

кількості заходів, завойовування собі місця під сонцем, захоплення своєю 

діяльністю. Сміливість  відповідно значенню символу (щупальця, крила і т.д.). Інші 

− демонстративність, схильність до звертання на себе уваги, манірність. Хвіст. 

Виражає ставлення до власних дій або вчинків, рішень, висновків, роздумів, своєї 

вербальної продуктивності - судячи з того, куди повернутий хвіст на аркуші − 

вправо чи вліво. Позитивне чи негативне емоційне забарвлення цього ставлення 

виражено спрямованістю хвоста: рух вверх − упевнене, позитивне, бадьоре, а рух 

униз − невдоволення собою, пригніченість, жалощі про зроблене, розкаяння і т.д. 

Особливо зверніть увагу на хвости, які складаються із декількох, іноді 

повторюваних ланок, особливо розкішні, довгі, розгалужені. Вправо  з приводу 

своїх дій або поведінки, вліво  з приводу своїх думок, власної нерішучості.  

3. Контур фігури. Наявність виступів (типу шипів, панцира, голок, 

промальовки і затемнення ліній контуру) − це захист від оточуючих. Агресивний 

захист − якщо виконано в гострих кутах; із страхом і тривогою - якщо мають місце 

затемнення; залякування виражається контурною лінією. З осторогою або підозрою 

− якщо поставлені щити, лінії подвоєні і т.д. Верхній контур  проти вищестоящих, 

проти людей, які реально мають можливість накласти заборону, обмеження, 
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примушувати, тобто проти старших (батьків, учителів, керівників). Нижній − проти 

насмішок, невизнання, відсутності авторитету у тих, що стоять нижче, підлеглих, 

молодших, страх засудження. Бічні  недиференційована небезпека і готовність до 

будь-якого захисту і в різних ситуаціях. Те ж саме  елементи захисту, розташовані 

не по контуру, усередині його, на самому корпусі. Розташування тварини справа − 

більше в процесі діяльності (реальної), зліва − захист своїх суджень, смаків, 

переконань. 

4. Загальна енергія оцінюється кількістю зображених деталей: тільки 

необхідних або і додаткових, що ускладнюють конструкцію. Багато  вища енергія, 

мало  економія енергії, органіка, хронічні соматичні захворювання. Те ж 

підтверджується характером ліній − слабким, павутиноподібним. Протилежний 

характер ліній (жирні, з натиском) не є полярним: це не енергія, а тривожність. 

Особлива увага різко продавленим лініям, які видно зі зворотного боку (судомний, 

високий тонус руки, що малює) − це різка тривожність. Зверніть увагу, яка деталь чи 

символ виконаний подібним чином (з чим пов’язана тривожність). Оцінка характеру 

ліній  дублювання, неакуратність з’єднань, закреслення частин малюнка, 

«забруднення», відхилення від вертикальної осі, стереотип ліній і т.д. Розцінюється 

так, як при аналізі піктограм. Також звертають увагу на фрагментність ліній і форм, 

незакінченість малюнка і обірваність.  

Тематично тварини поділяються на загрозливих і нейтральних (подібність 

лева, бегемота, вовка або птаха, мурашки, білки, кішки, собаки). Це ставлення до 

свого «Я», уявлення про своє місце в світі, ніби ідентифікація себе зазначенням із 

твариною. Тобто намальована тваринауособлення самого досліджуваного.  

Уподібнення тварини людині, починаючи з зображення тварини в 

положенні прямої ходи (на двох лапах замість чотирьох або більше), кінчаючи 

наявністю людського одягу, включаючи схожість морди на лице, лап − на руки. Це 

свідчить про інфантилізм, емоційну незрілість (алегоричне ототожнення тварин і їх 

характеру людині, як у казках, приказках і інших фольклорних творах).  

Ступінь агресивності − вираження кількістю, розташуванням і характером 

гострих кутів на малюнку, незалежно від їх зв'язку з тією чи іншою деталлю 

зображення. Особливо вагомими в цьому сенсі є прямі символи агресії − кігті, гострі 

клики, зуби.  

Сексуальні ознаки − груди, вим’я та інші. Це ставлення до статі, фіксація на 

проблемах сексу.  

Фігура круга − особливо нічим не заповнена, символізує тенденцію до 

приховування, замкненості свого внутрішнього світу, небажання давати відомості 

про себе оточуючим, небажання підлягати тестуванню. 

Додавання механічних частин в живу частину тварини  встановлення на 

постамент, танкові або транспортні гусениці, прикріплення до голови пропелера, 

вмощування в очі електроламп, проводу (дроту) в тіло і кінцівки, клавіш, антен і т.д. 

притаманне хворим на шизофренію, рідко  глибоким шизоїдів.  

Творчі можливості, виражені зазвичай кількістю сполучених у фігурі 

елементів. Банальність, відсутність творчості проявляється формою тварини  
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реальної, існуючої, до якої додаються такі ж реальні деталі. Оригінальність 

проявляється у формі, побудованій із елементів, а не із цілих заготовок.  

Назва − може виражати раціональне поєднання змістовних складових 

(літаючий заєць, бегемот). Інший варіант − книжкове словоутворення, з науковим, 

іноді латинським суфіксом і аналогічним закінченням. Перше  раціональність, 

конкретна установка при орієнтуванні і адаптації. Друге  демонстрація розуму, 

ерудиції. Зустрічаються назви поверхово-звукові, які знаменують легковажне 

ставлення до оточення. Інфантильні назви зазвичай мають повторювані елементи. 

Схильність до фантазування (частіше захисного порядку) виражена непомірно 

довгою назвою. 
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Місце для малюнка 
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