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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є необхідною складовою 

професійної підготовки майбутніх психологів, і знайомить з теорією, 

принципами та інструментами оцінювання і вимірювання індивідуально-

психологічних особливостей особистості, а також змінних соціального 

оточення, в якому здійснюється життєдіяльність особистості. 

«Психодіагностика» є нормативною дисципліною освітньої програми 

підготовки бакалавра за спеціальністю 053 Психологія, яка викладається у 2 

семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Метою навчальної дисципліни «Психодіагностика» є надання майбутнім 

фахівцям знань, вмінь та навичок проведення психодіагностичного обстеження 

– невід’ємної складової професіоналізму психолога, що є необхідним при 

психологічному консультуванні, психокорекції, психотерапії та інших видах 

професійної діяльності в усіх напрямах практичної психології. 

Після завершення курсу, студенти будуть знати:  

− основні діагностичні підходи та методи розв’язання 

психодіагностичних задач;  

− етапи психодіагностичного процесу;  

− психометричні основи психодіагностики;  

− основні стратегії та етапи конструювання психодіагностичної 

методики; 

− процедуру адаптації методик;  

− професійні та етичні вимоги до користувачів та розробників 

психодіагностичних методик;  

− конкретні методики психодіагностики пізнавальних процесів, 

особистісних та міжособистісних властивостей дітей дошкільного, молодшого 

шкільного, підліткового і юнацького віку та дорослих, 

а також вміти:  

− діагностувати  інтелектуально-пізнавальну, емоційну, вольову, 

ціннісну, мотиваційну сфери особистості, її самосвідомість та сферу відношень; 

− інтерпретувати отримані результати, формулювати висновки та 

конкретні рекомендації відповідно до запиту;  

− конструювати власні тести й методики, проводити їх 

стандартизацію та адаптацію;  

− критично аналізувати можливості використання різних 

психодіагностичних підходів, методів та методик, прийомів та технік з метою 

знаходження оптимальних, для розробки прогностичних, корекційних, 
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профілактичних та інших програм у практичній роботі в галузі прикладної 

психології; 

− систематизувати та порівнювати відомі та розробляти нові способи 

розв’язання проблем у сфері психодіагностики; порівнювати власні результати 

з результатами, представленими дослідниками в літературі. 

Завдання навчальної дисципліни «Психодіагностика»: 

− формування системи знань щодо психодіагностики як науки, 

забезпечення теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів; 

− формування практичних вмінь проведення психодіагностичного 

обстеження, забезпечення практичної підготовки майбутніх спеціалістів; 

− сприяння самопізнанню та особистісному розвитку студентів-

психологів, формуванню психодіагностичного мислення,  активізація творчого 

потенціалу майбутніх психологів.  

Формування компетенцій. У результаті успішного проходження курсу 

студент набуде загальні компетентності: 

− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

− здатність приймати обґрунтовані рішення; 

та спеціальні (фахові) компетентності: 

− здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом; 

− здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

− здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій;. 

− здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження;  

− здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації; 

− здатність дотримуватися норм професійної етики;  

− здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

Програмні результати навчання: 

− аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 

− розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань; 
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− обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги; 

− формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу,  дотримуватися процедури дослідження; 

− рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки; 

− відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку; 

− знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№ 

п/п 
 Кількість годин  

Тема Лекції 

Семінарські / 

практичні 

заняття 

Змістовний модуль 1. ПСИХОМЕТРИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ.  

ПРОЕКТИВНИЙ, ОБ’ЄКТИВНИЙ ТА СУБ’ЄКТИВНИЙ ПІДХОДИ У 

ПСИХОДІАГНОСТИЦІ 

1 Тема 1. Психодіагностика як наука та практична 

галузь знань.  Історія психодіагностики 
2 2 

2 Тема 2. Професійна етика у системі 

психодіагностичної роботи. Види діагностичних 

помилок у роботі практичного психолога 

2 2 

3 Тема 3. Методи психодіагностики. Психометричні 

вимоги до методів психодіагностики 
2 2 

4 Тема 4. Технологія конструювання тесту. 

Стандартизація тесту 
2 2 

5 Тема 5. Особливості проективних методик 

дослідження особистості. Адитивні, 

інтерпретативні, конститутивні,  імпресивні, 

конструктивні, рефрактивні, катартичні, 

експресивні проективні методики. 

2 2 

6 Тема 6. Діагностика інтелекту, загальних та 

спеціальних здібностей. Методики дослідження 

інтелекту  

2 2 

7 Тема 7. Методики  комплексного дослідження 

особистості. Особистісні опитувальники 
2 2 

8 Тема 8. Діагностика внутрішнього світу 

особистості. Діагностика самосвідомості 
2 2 
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9 Тема 9. Діагностика ціннісно-мотиваційної сфери 

особистості. Опитувальники цінностей. 

Опитувальники мотивів 

2 2 

Змістовний модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО, МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ПІДЛІТКІВ, 

ЮНАКІВ ТА ДОРОСЛИХ 

10 Тема 10. Психодіагностика пізнавальних процесів, 

особистісних та міжособистісних властивостей 

дітей дошкільного віку 

2 2 

11 Тема 11. Діагностика готовності дитини до школи 2 2 

12 Тема 12. Психодіагностика пізнавальних процесів, 

особистісних та міжособистісних властивостей 

дітей молодшого шкільного віку 

2 2 

13 Тема 13. Діагностика шкільної дезадаптації 2 2 

14 Тема 14. Психодіагностика пізнавальних процесів, 

особистісних та міжособистісних властивостей 

дітей підліткового та юнацького віку 

2 2 

15 Тема 15. Діагностика психічних станів і емоційно-

особистісної дезадаптації 
2 2 

 Всього годин 30 30 

Всього годин 60 
 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. ПСИХОМЕТРИЧНІ ОСНОВИ 

ПСИХОДІАГНОСТИКИ. ПРОЕКТИВНИЙ, ОБ’ЄКТИВНИЙ ТА 

СУБ’ЄКТИВНИЙ ПІДХОДИ У ПСИХОДІАГНОСТИЦІ 

 

Тема 1. Психодіагностика як наука та практична галузь знань. Історія 

психодіагностики 

Зародження і становлення психодіагностики як науки. Донаукове 

використання психодіагностичних процедур. Розвиток психодіагностики у 

XIX—XX ст. Поняття та задачі психодіагностики на сучасному етапі. Сфери 

соціальної практики, що вимагають використання психодіагностики. Ситуація 

клієнта і ситуація експертизи. Методи розв’язання психодіагностичних задач. 

Основні психодіагностичні підходи: об’єктивний, суб’єктивний та 

проективний. Підходи, пов’язані зі збором: L-, Q-, T-даних. Психодіагностичні 

ознаки та категорії. Етапи психодіагностичного процесу. Етап збору даних. 

Етап обробки та інтерпретації даних. Прийняття рішення, побудова 

психодіагностичного заключення (діагнозу). Основні види діагнозу за рівнем 

розвитку (за Л. Виготським). Етапи встановлення психологічного діагнозу (Ю. 

Гільбух). Основні вимоги до психологічного висновку. Структура 

психодіагностичного висновку. 
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Рекомендована література:  

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2009. – 384с  

2. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. – 

К.: Академвидав, 2009. – 464 с. 

3. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. 

Чернівці, 2018. 276 с. 

4. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика:  навчальний посібник. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с. 

5. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Ника-Центр» – 2009. – 

399 с. 

6. Моргун  В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2009.  

7. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навчальний посібник для вузів. 

– К.: Слово, 2003. 

 

Тема 2. Професійна етика у системі психодіагностичної роботи. Види 

діагностичних помилок у роботі практичного психолога.  

Етичні принципи психодіагностичного обстеження. Принципи 

психодіагностики. Кваліфікаційні вимоги до психодіагноста. Суб’єктивні 

джерела діагностичних помилок. Помилки, пов’язані зі збором даних. Помилки 

інструментальні. Логічні помилки. Помилки, пов'язані з особистісними 

особливостями психодіагноста. Об’єктивні джерела діагностичних помилок. 

Помилки, пов'язані зі сприйняттям особистості діагноста і ставленням до нього. 

Помилки, пов'язані з мотивацією досліджуваного. Помилки, пов'язані з 

особистісними особливостями клієнта. Інструментальні помилки. Тактичні 

помилки (порушення взаємодії суб’єкта та об’єкта діагностики). 

Недосконалість  психодіагностичних методик. Порушення умов тестування. 

Порушення ергономічних характеристик. Помилки, повязані з використанням 

комп'ютерних тестів.  

 

Рекомендована література:  

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Ника-Центр» 2009. 399 с. 

2. Рыжкова А.Н. Классификация диагностических ошибок практического 

психолога. Проблемы практической психологии. 2008. 

https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/23(54)/ryzhikova_23_54_

413_418.pdf 

3. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009. 464 с. 

4. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. 

Чернівці, 2018. 276 с 

https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/23(54)/ryzhikova_23_54_413_418.pdf
https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/23(54)/ryzhikova_23_54_413_418.pdf
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5. Molen H., Schmid H., Osseweijer E., Manon A. Skills in Psychodiagnostics. 

Eleven International Publishing, 2015, 94 p.  

 

Тема 3. Методи психодіагностики. Психометричні вимоги до методів 

психодіагностики 

Класифікація методів психодіагностики. Тести і тестування.. 

Класифікація тестів. Основні вимоги до тестів та інших діагностичних методів 

(Пол Клайн). Надійність тестів. Методи перевірки надійності тесту: повторного 

тестування (ретестова надійність), паралельних форм (еквівалентна надійність), 

розщеплення (узгодженість частин тесту). Валідність тестів, особливості її 

визначення і перевірки. Види валідності: конструктна (теоретична), змістова 

(внутрішня), очевидна (зовнішня), емпірична, критеріальна діагностична і 

прогностична. Дискримінативність. Тестові норми. Соціокультурна адаптація 

психодіагностичних методик.  

 

Рекомендована література:  

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009.  464 с. 

2. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: 

[учебник] / Л.Крокер, Дж. Аглина; [пер. с англ. Н.Н. Найденовой, В.Н. 

Симкина, М.Б. Челышквой; под общ. ред. В.И. Звонникова, М.Б. 

Челышковой]. М.: Логос, 2010. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Ника-Центр» 2009. 399 с. 

4. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. М.: 

Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1996. – 384с.  

5. Пасніченко А.Е. Психометричні основи психодіагностики: Навчально-

методичний посібник. Чернівці: Рута, 2006.  

6. Петровська І.Р., Островська К.О. Математично-статистичні методи 

обробки емпіричних даних психолого-педагогічних досліджень: 

навчальний посібник. Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 

2021. 140 с. 

7. Петровська І. Р. Психометричні основи психодіагностики : метод. 

вказівки до навчального курсу «Психодіагностика». Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2015.  24 c.    

8. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии.  СПб.: 

ООО «Речь», 2004.  350 с. 

9. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навчальний посібник для вузів. 

К.: Слово, 2003. 

 

Тема 4. Технологія конструювання тесту. Стандартизація тесту 

Стратегії конструювання тесту. Основні етапи конструювання тесту. 

Специфікація тесту. Розробка матриці маніфестацій. Розроблення завдань. 

Оформлення тесту. Розроблення інструкції. Пілотажне дослідження. Розробка 
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матриці аналізу завдань. Індекс ефективності виконання. Остаточна версія 

тесту. Стандартизація тесту. Процентилі, Z-показники, Т-бали, стени, стенайни, 

s-показники, стандартні IQ-показники. Комп’ютерні психодіагностичні 

методики та системи. 

 

Рекомендована література:  

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.  СПб.: Питер, 

2005. 688 с. 

2. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. К.: 

Майстер-клас. 2006.  

3. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009.   464 с. 

4. Дюк В. Компьютерная психодиагностика. К., 1994. 

5. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: 

[учебник] / Л.Крокер, Дж. Аглина; [пер. с англ. Н.Н. Найденовой, В.Н. 

Симкина, М.Б. Челышквой; под общ. ред. В.И. Звонникова, М.Б. 

Челышковой]. М.: Логос, 2010. 

6. Клайн П.. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение 

в психометрическое проектирование. К., 1994. 

7. Морозов С.М. Засоби контролю психодіагностичних якостей 

психологічних тестів. К., 1994. 

8. Пасніченко А.Е. Психометричні основи психодіагностики: Навчально-

методичний посібник. Чернівці: Рута, 2006. 

9. Морозов С.М. Засоби контролю психодіагностичних якостей 

психологічних тестів. К., 1994. 

 

Тема 5. Особливості проективних методик дослідження особистості. 

Адитивні, інтерпретативні, конститутивні,  імпресивні, конструктивні, 

рефрактивні, катартичні, експресивні проективні методики 

Проекція як психологічний феномен. Особливості проективних методик. 

Концепція аналізу методик: адитивних («Незавершені речення» Д.Сакса – 

С.Леві, «Хто Я?» М.Куна – Т.Мак-Партланда); методик інтерпретації (ТАТ, 

САТ, тест фрустрації С.Розенцвейга, тест Р.Жиля); конститутивних методик 

(структуризації) – тлумачення випадкових форм Г.Роршаха. Концепція аналізу 

методик: імпресії (тест М.Люшера, тест Л.Сонді); методик конструювання 

(«Тест світу», «Тест мозаїки»); методик вивчення експресії (рефрактивних); 

методик катарсису (психодрама, тест «Ляльок»); експресивних методик – 

вивчення продуктів творчості («Кінетичний малюнок сім'ї», «Малюнок дерева», 

«Неіснуюча тварина»). 

 

Рекомендована література:  

1. Шамлян К., Кліманська М. Проективні методи дослідження особистості : 

підручник. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2014.  465 c. 
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2. Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Методичне видання. Ужгород, Видавництво А. Гаркуші. 2012. 

616 с. 

3. Абт Л. Теория проективной психологи. Проективная психология [Пер. с 

англ.]. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 

4. Беллак Л. Руководство по тесту детской апперцепции (фигуры животных) 

[Пер. с англ., Под ред. Л. Бурлачука]. Киев: ПАН Лтд, 1995. 

5. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика 

применения к исследованию личности ребенка. М., 2001. 352 с. 

6. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. Киев: Ника-Центр; 

Вист-С., 1997. 

7. Собчик Л.Н. Рисованный апперцептивный тест. СПб., 2002. 32 с. 

8. Тесты детской апперцепции (CAT, CAT-H, CATS). Справочное 

руководство / Пер. с англ.; Общ. ред. Галанов А.С. М., 1997. 35 с. 

9. Piotrowski, C., Keller, J. & Ogawa T. (1993). Projective techniques: An 

international perspective. Psychological Reports, 72, 179-182. 

 

Тема 6. Діагностика інтелекту, загальних та спеціальних здібностей. 

Методики дослідження інтелекту 

Тести здібностей. Основні підходи до вивчення інтелекту. 

Соціокультурний підхід. Генетичний підхід. Процесуально-діяльнісний підхід. 

Освітній підхід. Інформаційний підхід. Феноменологічний підхід. 

Функціонально-рівневий підхід. Регуляційний підхід. Характеристика тестів 

діагностування інтелекту. TSI Р.Амтхауера. Тест Д.Векслера. Тест Равена 

(прогресивні матриці). Поняття соціального та емоційного інтелекту. Тест 

«Соціальний інтелект» Дж.Гілфорда – М.Селлівана. Тест «Емоційний інтелект» 

Н.Холла. 

 

Рекомендована література: 

1. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. 

Чернівці, 2018. 276 с 

2. Айзенк Г. Новые IQ тесты. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 192 с. 

3. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009. 464 с.  

4. Измерение интеллекта детей: Пособие для психолога-практика /Под ред. 

Ю. З. Гильбуха.  К., 1992. 

5. Психометрія інтелекту: Методичні вказівки до виконання практичної 

роботи / Укл. Ю.Є. Чуйко.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2010.  96 с. 

6. Холодная М.А.  Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2001. 507 с. 

 

Тема 7. Методики  комплексного дослідження особистості. Особистісні 

опитувальники.   

Основні періоди в історії дослідження особистості (філософсько-

літературний, клінічний, експериментальний). Методи діагностики особистості 
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(комплексне дослідження особистості). Тест ММРІ. Характеристика базисних 

(клінічних) шкал. 5-ти факторна модель «Велика п'ятірка». Опитувальник 

«Велика П’ятірка». Характеристика шкал психодіагностичного тесту (ПДТ). 16-

факторний особистісний опитувальник Р.Кеттела. Аналіз взаємозв'язків 

сукупності факторів у різних блоках: інтелектуальні особливості, емоційно-

вольові особливості, комунікативні властивості і особливості міжособистісної 

взаємодії. 

 

Рекомендована література 

1. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. 

посіб. Чернівці, 2018. 276 с. 

2. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика:  навчальний посібник. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с. 

3. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вузів. К.: Академвидав, 2009. 464 с. 

4. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности.  СПб.: Питер, 2013.  

514 с. 

5. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012.  616 с. 

6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и 

тесты. Учебное пособие.  Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 

2002 

7. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод 

исследования личности СМИЛ.  СПб, 2000. 219 с. 

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическя диагностика развития личности и малых групп. М.: 

Изд-во Института психотерапии, 2005.   

9. Kellerman H..(2017). Handbook of Psychodiagnostic Testing: Analysis of 

Personality in the Psychological Report, Springer; 4th Edition, 220 p. 

 

Тема 8. Діагностика внутрішнього світу особистості. Діагностика 

самосвідомості 

Головні функції самосвідомості та форми уявлень про себе. Класифікація 

методик психодіагностики самосвідомості. Стандартизовані самозвіти у формі 

описів і самоописів. Вільні самоописи з наступною контент-аналітичною 

обробкою. Ідеографічні методики типу репертуарних матриць. Проективні 

техніки. Символічні завдання на виявлення «соціального Я». 

 

Рекомендована література: 

1. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. 

Чернівці, 2018. 276 с. 

2. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика:  навчальний посібник. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с. 

3. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009.  464 с. 
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4. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М.: 

Академия/Смысл, 1999. 

5. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Ника-Центр» 2009. 399 с. 

6. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 616 с. 

7. Моргун  В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2009.  

Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения. М.: „СМЫСЛ”, 

1993 

 

Тема 9. Діагностика ціннісно-мотиваційної сфери особистості. 

Опитувальники цінностей. Опитувальники мотивів 

Теоретичне підґрунтя вивчення ціннісної сфери. Характеристика методик 

діагностування системи цінностей особистості. Поняття термінальних та 

інструментальних цінностей (М.Рокич). Перелік життєвих цінностей (В.Сопов,  

Л.Карпушина). Вивчення реалізації ціннісних орієнтацій особистості в 

реальних умовах життєдіяльності (С.Бубнов). 10 мотиваційних типів Ш. 

Шварца. Шкали «Тесту сенсожиттєвих орієнтацій» Д.Леонтьєва. Мотивація, 

мотиваційні змінні, їх діагностування. Характеристика методик 

психодіагностики мотивації. Методики А.Мехрабіана, Ш.Річі-П.Мартіна, 

Т.Елерса, В.Мільмана, А.Реана, Ю.Орлова. Тест гумористичних фраз (ТГФ).  

 

Рекомендована література: 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009. 464 с. 

2. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. 

Чернівці, 2018. 276 с. 

3. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика:  навчальний посібник. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с. 

4. Ильин Е. П. Мотивы и мотивация. СПб.: Питер, 2000. 547 с. 

5. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 616 с. 

6. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд.  М., 

2000.  

7. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  Кн. 3: 

Психодиагностика. 640 с. 

 

Змістовний модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО, МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ПІДЛІТКІВ, 

ЮНАКІВ ТА ДОРОСЛИХ 
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Тема 10. Психодіагностика пізнавальних процесів, особистісних та 

міжособистісних властивостей дітей дошкільного віку  

Діагностика пізнавальних процесів дошкільнят. Методики діагностики 

сприйняття, уваги, уяви, пам’яті, мислення, мовлення.  

Психодіагностика особистісних якостей і міжособистісних відносин у 

дошкільнят. 

 

Рекомендована література:  

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009.  464 с. 

2. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е изд.  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  Кн. 3: 

Психодиагностика.  640 с  

3. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 616 с. 

4. Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А. 

Головей, Е.Ф. Рыбалко.  СПб.: Речь, 2008.  

5. Тесты детской апперцепции (CAT, CAT-H, CATS). Справочное 

руководство / Пер. с англ.; Общ. ред. Галанов А.С. М., 1997. 35 с. 

6. Худик В.А. Пихологическая диагностика детского развития: методы 

исследования. К.: Освіта, 1992.  220 с.  

7. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. - 315 с 

 

Тема 11. Діагностика готовності дитини до школи 

Види готовності дитини до школи. Методи діагностики мотиваційної 

готовності дитини до шкільного навчання. Методи діагностики емоційно-

вольової готовності дитини до школи. Методи діагностики інтелектуальної 

готовності дитини до шкільного навчання. Методи діагностики особистісно-

соціальної готовності дитини до шкільного навчання. Комплексні методики 

дiагностики готовності дитини до школи. Орієнтаційний тест шкільної зрілості 

А.Керна – Я.Ірасека. Методика діагностики психологічної готовності дитини до 

шкільного навчання Н.Гуткіної.  

 

Рекомендована література:  

1. Діагностика готовності дітей до школи / [упоряд.: О. Дєдов]. Хотин, 

2014. 194 с. 

2. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики.  Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с. 

3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 

3 кн. – 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  Кн. 3: 

Психодиагностика.  640 с. 

4. Руководство практического психолога: Готовность к школе: 

развивающие программы. Методическое пособие / Под ред. 

И.В.Дубровиной. 5-е изд. М, 1999. 96 с. 
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5. Худик В.А. Пихологическая диагностика детского развития: методы 

исследования. К.: Освіта, 1992. – 220 с.  

6. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. 315 с 

 

Тема 12. Психодіагностика пізнавальних процесів, особистісних та 

міжособистісних властивостей дітей молодшого шкільного віку 

Психодіагностика пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного 

віку. Методики діагностики уваги, пам’яті, уяви, мислення, мовлення.  

Психодіагностика особистісних та міжособистісних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. Дитячий опитувальник Кеттелла (CPQ). 

Дослідження самооцінки молодших школярів. Діагностика вад особистісного 

розвитку (З.Карпенко). Виявлення соціометричного статусу методом Дж. 

Морено. 

 

Рекомендована література:  

1. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших 

школярів в умовах інформаційного суспільства: монографія / С.А. 

Гончаренко, Л.О. Кондратенко та ін. /за редакцією С.А. Гончаренко, Л.О.  

Кондратенко. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 293 с. 

2. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009.   464 с. 

3. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 616 с. 

4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 3: 

Психодиагностика. 640 с.  

5. Венгер А.Л., Цукерман Г.А.. Психологическое обследование младших 

школьников. М.: Владос-Пресс, 2005.  159 с. 

6. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного 

розвитку учнів : монографія / С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко та ін. 

Кіровоград : Імекс  ЛТД, 2012.  208 с. 

7. Худик В.А. Пихологическая диагностика детского развития: методы 

исследования. К.: Освіта, 1992. 220 с.  

 

Тема 13. Діагностика шкільної дезадаптації 

Види та прояви шкільної дезадаптації. Методика для оцінювання рівня 

шкільної мотивації та адаптації  (Н. Лусканова). Проективні методики «Що  

мені подобається в школі» (А. Лєскова), «Школа тварин» (Н.В’юнова – 

К.Гайдар). Методика визначення навчальної мотивації (М. Гінзбург). 

Опитувальник «Мій клас» (Ю. Гільбух). Колірний тест відносин (А. Еткінд). 

Тест «Визначення особистісної адаптованості школярів». Тест «Шкільна 

тривожність» Філіпса. 

 

Рекомендована література:  
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1. Адаптація дітей 1, 5, 10 класах / Упорядник Т. Червонна. Киїів: Шкільний 

світ, 2008. 128 с. 

2. Івахова О.М. Адаптація першокласників до навчання в школі: метод. 

посібник, 2016. 98 с. 

3. Колесова Г. Діагностика адаптації першокласників: методичне 

забезпечення. Психолог. 23–24 (407–408). 2010. С. 3-18. 

4. Венгер А.Л., Цукерман Г.А.. Психологическое обследование младших 

школьников. М.: Владос-Пресс, 2005. 159 с. 

5. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009. 464 с. 

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е изд.  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 3: 

Психодиагностика. 640 с. 

7. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: 

нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших 

школьников. - 2-е изд., дополненное. М., 2001. 160 с. 

 

Тема 14.  Психодіагностика пізнавальних процесів, особистісних та 

міжособистісних властивостей дітей підліткового та юнацького віку 

Діагностика пізнавальних процесів. Психодіагностика особистісних 

властивостей дітей підліткового та юнацького віку. Методики дослідження 

темпераменту. Методика вивчення акцентуацій. Дослідження рівня 

суб’єктивного контролю. Методики дослідження самооцінки. Методика 

дослідження особистісної та ситуативної тривожності. Методика діагностики 

агресивності. Дослідження рівня конфліктності. Методика виявлення 

схильності до неадекватної поведінки. Психодіагностика міжособистісних 

властивостей дітей підліткового та юнацького віку (методики  Т.Лірі, Шутца, В. 

Стефансона, Дж. Морено). 

 

Рекомендована література:   

1. Мармазинська П.Є., Тарновська О.С. Практикум з психодіагностики. 

Пізнавальні процеси: Посібник для студентів педагогічних факультетів і 

практичних психологів. – Чернівці: Рута, 2000.  

2. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. 

К.: Академвидав, 2009.  

3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: 

Питер, 2013. 576 с. 

4. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 616 с. 

5. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е изд.  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 3: 

Психодиагностика. 640 с. 

6. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Диагностика 

межличностных отношений.   СПб.: Речь, 2002. 96 с. 
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7. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики 

когнітивного розвитку учнів : монографія / [С.А. Гончаренко, 

Л.О. Кондратенко та ін.] ; за ред. С.А.Гончаренко, Л.О.Кондратенко. 

Кіровоград : Імекс  ЛТД, 2012. 208 с. 

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическя 

диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2005.   

9. Щербакова І.М. Психодіагностика професійного самовизначення 

особистості: Навчально-методичний посібник. Суми: Вид-во СумДПУ 

ім. А.С.Макаренка, 2012. 324 с. 

10. Archer, R.P., M. Maruish, E.A. Imhof, & C. Piotrowski (1991). 

Psychological test usage with adolescent clients: 1990 survey findings. 

Professional Psychology: Research and Practice, 22, 247-252. 

 

Тема 15. Діагностика психічних станів і емоційно-особистісної дезадаптації 

Дезорганізучі емоційні стани в режимі пригнічення психіки: дистимія, 

депресія, апатія, гіпотимія, тривога, страх, маячний настрій. Концепція аналізу 

методик: «Діагностика домінуючого стану» (Л. Куликов), «Ступінь хронічної 

втоми» (А. Леонова), «Визначення нервово-психічної напруги» (Т. Немчин), 

«Шкала депресії» В.Зунге, «Шкала депресії» Бека. Характеристика методик 

діагностики рівня соціальної фрустрованості (Л. Вассерман), виміру рівня 

тривожності (Дж. Тейлор), виявлення схильності до суїцидальної поведінки (М. 

Горська). Діагностика рівня суб'єктивного відчуття самотності (Д. Рассел, М. 

Фергюсон) та «Експрес-діагностика неврозу» (К. Хек, Х. Хесс). 

 

Рекомендована література: 

1. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. 

Чернівці, 2018. 276 с. 

2. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика:  навчальний посібник. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с. 

3. Вилюнас В. Психология эмоций. Хрестоматия. СПб: Питер, 2008.  

4. Долинська Л. В., Мельничук О. Б., Ісаєвич С. І. Основи 

психодіагностики. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002.   

5. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Ника-Центр»  2009.  399 

с. 

6. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 616 с. 

7. Моргун  В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2009.  

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическя 

диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2005.   
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4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  

 

№ 

з/п 

Назва  Кількість 

годин 

1 Підготовка доповіді/презентації на тему (на вибір):  

o Донаукове використання психодіагностичних 

процедур. 

o Розвиток психодіагностики у XIX-ХХ ст. 

o Актуальні проблеми сучасної психодіагностики. 
Рекомендована література: 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для 

студентів вузів. К.: Академвидав, 2009. С. 9-21 

2. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: 

навч. посіб. Чернівці, 2018. С. 13-21 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2009. С. 8-95 

4. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навчальний посібник 

для вузів. – К.: Слово, 2003. С. 8-11 

2 

2 Складання карти збору психологічного анамнезу для 

наведеного запиту:  
«Тренер 15-річного юнака, який займається кінним спортом (конкур), 

звернувся з проханням визначити причини нестабільності досягнень в 

ході тренувань і змагань. За словами тренера, одне тренування 

проходить успішно, молода людина успішно справляється з усіма 

завданнями, на іншому - відмовляється (посилаючись на страх) долати 

перешкоди на коні. Виступає на змаганнях теж нестабільно, на 

останніх змаганнях був дискваліфікований через те, що порушив 

порядок подолання перешкод. За останній рік змінив кілька тренерів і 

кілька спортивних секцій. За словами молодої людини, хоче займатися 

кінним спортом, вигравати змагання». 

2 

3 Перевірка змістовної валідності тесту (на прикладі 

субтесту 16 PF Р.Кеттелла). Створення паралельної форми 

тесту (див. Додаток А) 

2 

4 Розробка авторського опитувальника  
Загальні вимоги до завдання 

o Кількість досліджуваних осіб, що беруть участь в пілотажному 

досліджені – не менше 20; 

o Кількість остаточних тверджень/запитань опитувальника – не 

менше 20; 

o Кількість змістовних областей – 1-2 

Алгоритм виконання завдання 

o Виберіть психологічну властивість особистості для діагностики. 

o Окресліть її складові, показники/індикатори, продумайте 

найтиповіші життєві ситуації, де виявляється ця властивість 

(визначення змістових сфер та маніфістацій). 

o Складіть специфікацію тесту - скільки 

завдань/тверджень/запитань на кожну складову Ви 

конструюватимете. 

o Складіть завдання/твердження/запитання опитувальника з 

8 
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варіантами відповіді «Так/Ні» («Погоджуюся/Не погоджуюся»). 

o Розробіть назву опитувальника, інструкцію, бланк 

опитувальника, ключ, інтерпретацію високих, середніх і 

низьких балів. 

o Проведіть пілотажне дослідження. Обробіть результати і 

обговоріть їх з досліджуваними.  

o Здійсніть аналіз завдань опитувальника на їх ефективність. 

o Сформулюйте остаточну версію опитувальника. 

5 Аналіз дитячих малюнків «Кінетичний малюнок сім’ї» 

(Р.Бернс, С.Кауфман), «Малюнок дерева» (К. Кох). (див. 

Додаток Б) 

8 

6 Діагностика інтелекту за методикою TSI  Р.Амтхауера. 

Опрацювання методичних матеріалів «Психометрія 

інтелекту». Побудова профілю. Інтерпретація результатів 

4 

7 Діагностика за п'ятифакторним особистісним 

опитувальником «Велика п'ятірка», інтерпретація 

результатів (див. Додаток В) 

2 

8 

 

Діагностика самоставлення (за методикою В.Століна - 

С.Пантелєєва).  Діагностика внутрішнього світу 

особистості (за ідеографічною методикою «Шкала 

самовизначення» Кілпатріка і Кантріл). Аналіз та 

інтерпретація результатів (див. Додаток Г) 

4 

9 Діагностика індивідуальних цінностей (за методикою 

«Портрет цінностей» Ш. Шварца в адаптаціяї І.Семків) та 

ціннісних орієнтацій в кар'єрі (за методикою Е. Шейна), 

мотивації до успіху (за методикою Т. Елерса). Інтерпретація 

результатів (див. Додаток Д).  

4 

10 Опрацювання навчально-методичної літератури щодо 

діагностики пізнавальних процесів дошкільнят  
Рекомендована література: 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для 

студентів вузів. К.: Академвидав, 2009. С. 320-322 

2. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Кн. 3: Психодиагностика. С.62-154 

3. Палій А.А. Методи діагностики психічного розвитку дітей. 

Івано-Франківськ, 2013. С. 150-430 

4. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Психодіагностичний 

інструментарій в умовах дошкільного закладу. Навчальний посібник. 

К.: Центр учбової літератури, 2013. С.118-167. 

4 

11 Опрацювання навчально-методичної літератури щодо 

діагностики готовності дитини до школи. Методологія 

складання розгорнутого психодіагностичного висновку 

щодо готовності дитини до школи.  
Рекомендована література: 

1. Діагностика готовності дітей до школи / [упоряд.: О. Дєдов]. 

Хотин, 2014. С. 16-175 

2. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для 

4 
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студентів вузів. К.: Академвидав, 2009. С. 322-330 

4. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Психодіагностичний інструментарій 

в умовах дошкільного закладу. Навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2013. С.206-217 

12 Опрацювання навчально-методичної літератури щодо 

діагностики пізнавальних процесів, особистісних та 

міжособистісних властивостей дітей молодшого 

шкільного віку. Технологія складання психологічного 

профілю дитини 
Рекомендована література: 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для 

студентів вузів. К.: Академвидав, 2009. С. 330-333 

2. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Кн. 3: Психодиагностика. С.157-277 

3. Палій А.А. Методи діагностики психічного розвитку дітей. 

Івано-Франківськ, 2013. С. 150-430. 

4 

13 Опрацювання навчально-методичної літератури щодо 

методів та способів діагностики шкільної дезадаптації. 

Методологія складання психодіагностичного висновку 

щодо рівня шкільної адаптації/дезадаптації 
Рекомендована література: 

1. Колесова Г. Діагностика адаптації першокласника. Методичне 

забезпечення. Психолог, 2010. С. 3-18 

2. Адаптація дітей 1, 5, 10 класах /упоряд. Т.Червонна. Київ: 

Шкільний світ, 2008. 128 с. 

4 

14 Опрацювання навчально-методичної літератури щодо 

діагностики пізнавальних процесів, особистісних та 

міжособистісних властивостей дітей підліткового та 

юнацького віку 
Рекомендована література: 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для 

студентів вузів. К.: Академвидав, 2009. С. 333-336 

2. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Кн. 3: Психодиагностика. С. 270-407 

3. Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботи: діагностичні 

методики. Методичне видання. Ужгород, Видавництво А. Гаркуші. 

2012.  

4 

15 Діагностика власного психічного стану (за методикою 

«Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка) та ступеня 

хронічної втоми (за методикою А.Б. Леонової). Аналіз 

результатів (див. Додаток Е). 

4 

 Разом  60 
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5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Модуль 1  Модуль 2  ВС СР ПК ЕК СО 

Тема 1 – Тема 9 Тема 10 – Тема 15 

5 5 10 30 50 50 100 

 

Скорочення: 

ВС – відповіді на семінарських (практичних) 

заняттях 

СР – завдання самостійної роботи 

ПК – поточний контроль 

ЕК – екзаменаційна оцінка 

СО – семестрова оцінка 

Шкала оцінювання: 

90–100 балів – відмінно (А); 

81–89 балів – добре (В); 

71–80 балів – добре (С); 

61–70 балів – задовільно (D); 

50–60 балів – задовільно (E). 

 

 

 

6. ПИТАННЯ НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОДІАГНОСТИКА» 

 

1. Поняття та задачі психодіагностики.  

2. Методи вирішення психодіагностичних задач. 

3. Сфери соціальної практики, що вимагають використання 

психодіагностики.  

4. Ситуація клієнта і ситуація експертизи.  

5. Основні психодіагностичні підходи.  

6. Об’єктивний психодіагностичний підхід. 

7. Суб’єктивний психодіагностичний підхід. 

8. Проективний психодіагностичний підхід. 

9. Підходи, пов’язані зі збором: L,Q,T даних. 

10. Психодіагностичні ознаки та категорії. 

11. Варіанти використання психодіагностичних даних.  

12. Етапи психодіагностичного процесу. 

13. Етап збору даних.  

14. Етап обробки даних та інтерпретація. 

15. Етап прийняття рішення (висновок і прогноз). 

16. Основні види психодіагностичного висновку (за Л. Виготським).  

17. Основні вимоги до психодіагностичного висновку. Структура 

психодіагностичного висновку. 

18. Характер контакту з обстежуваним (П. Янинін) 

19. Кваліфікаційні вимоги до психодіагноста. 

20. Принципи психодіагностики.  

21. Види діагностичних помилок у роботі практичного психолога: 

суб’єктивні джерела діагностичних помилок; об’єктивні джерела 

діагностичних помилок; тактичні помилки  

22. Історія психодіагностики. Донаукове використання психодіагностичних 

процедур.  

23. Розвиток психодіагностики у XIX ст. 

24. Розвиток психодіагностики в ХХ ст. 
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25. Класифікація методів психодіагностики.  

26. Тести. Класифікація тестів. 

27. Критеріально-орієнтовані та нормативно-орієнтовані тести. 

28. Поняття адаптивного тестування. 

29. Основні вимоги до тестів (Пол Клайн) 

30. Надійність тесту. Методи перевірки надійності тесту.  

31. Валідність тесту. Види валідності.   

32. Дискримінативність 

33. Норма тесту 

34. Соціокультурна адаптованість тесту 

35. Стратегії конструювання тесту. Основні етапи конструювання тесту.  

36. Специфікація тесту. Розробка матриці маніфестацій.  

37. Розробка завдань.  Типи завдань тесту. Види установок на відповіді. 

38. Оформлення тесту. Компонування тексту опитувальника. 

39. Розроблення інструкції.  

40. Пілотажне дослідження.  

41. Розробка матриці аналізу завдань. Індекс ефективності виконання.  

42. Стандартизація.  

43. Процентилі, Z-показники, Т-бали, стени, стенайни, s-показники, 

стандартні IQ-показники. 

44. Адаптація діагностичних методів. Етапи адаптації тесту. 

45. Проекція як психологічний феномен.  

46. Особливості проективних методик.  

47. Адитивні та інтерпретативні проективні методики. 

48. Конститутивні та імпресивні проективні методики.  

49. Конструктивні та рефрактивні проективні методики. 

50. Катартичні та експресивні проективні методики. 

51. Основні підходи до вивчення інтелекту. 

52. Поняття соціального та емоційного інтелекту. 

53. Методики дослідження інтелекту. 

54.  Основні періоди в історії дослідження особистості (філософсько-

літературний, клінічний, експериментальний).  

55. Методики діагностики особистості (комплексне дослідження 

особистості).  

56. Тест ММРІ. Характеристика базисних (клінічних) шкал.  

57. Характеристика 14 шкал ПДТ. 

58. 5-ти факторна модель «Велика п'ятірка». Опитувальник «Велика 

П’ятірка».  

59. 16-факторний особистісний опитувальник Р.Кеттела.  Аналіз 

взаємозв'язків сукупності факторів у різних блоках: інтелектуальні 

особливості, емоційно-вольові особливості, комунікативні властивості і 

особливості міжособистісної взаємодії. 

60. Мотивація, мотиваційні змінні, їх діагностування. 

61. Характеристика методик психодіагностики мотивації. 

62. Теоретичне підґрунтя вивчення ціннісної сфери. 
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63. Характеристика методик діагностування системи цінностей особистості. 

64. Методики діагностики психічних станів і емоційно-особистісної 

дезадаптації. 

65. Головні функції самосвідомості та форми уявлень про себе.  

66. Класифікація методик психодіагностики самосвідомості.  

67. Стандартизовані самозвіти у формі описів і самоописів.  

68. Вільні самоописи з наступною контент-аналітичною обробкою.  

69. Ідеографічні методики типу репертуарних матриць.  

70. Символічні завдання на виявлення «Соціального я». 

71. Діагностика пізнавальних процесів дітей дошкільного віку. Методики 

діагностики сприйняття  

72. Методики діагностики уваги дітей дошкільного віку  

73. Методики діагностики уяви дітей дошкільного віку  

74. Методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку 

75. Методики діагностики мислення дітей дошкільного віку 

76. Методики діагностики мовлення дітей дошкільного віку  

77.  Психодіагностика особистісних якостей дітей дошкільного віку.  

78. Психодіагностика міжособистісних відносин у дошкільнят.  

79.  Методики визначення готовності дитини до школи. 

80. Орієнтаційний тест шкільної зрілості Керна-Йірасека. Характеристика 

субтестів. 

81. Методика діагностики психологічної готовності дитини до шкільного 

навчання Н.Гуткіної. Характеристика субтестів. 

82.  «Експрес-методика вивчення розумового розвитку дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку» Н.Стадненко. 

Характеристика 5-ти блоків методики. 

83. Призначення методики «Графічний диктант» Д.Ельконіна. 

84. Психодіагностика пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного 

віку. Методики діагностики уваги  

85. Методики діагностики пам’яті дітей молодшого шкільного віку. 

86.  Методики діагностики уяви дітей молодшого шкільного віку.  

87. Методики діагностики мислення дітей молодшого шкільного віку.  

88. Методики діагностики мовлення дітей молодшого шкільного віку.  

89. Психодіагностика особистісних властивостей дітей молодшого шкільного 

віку. Дитячий опитувальник Кеттелла (CPQ). Дослідження самооцінки 

молодших школярів.   

90. Діагностика вад особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку 

(З.Карпенко).  

91.  Психодіагностика міжособистісних особливостей дітей молодшого 

шкільного віку. Виявлення соціометричного статусу методом Дж. 

Морено. 

92. Діагностика шкільної дезадаптації. Види та прояви шкільної дезадаптації.  

93. Проективні методики «Мій клас», «Школа тварин». Аналіз та 

інтерпретація результатів. 

94. Суть методики «Визначення навчальної мотивації» (М. Гінзбург).  
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95. Колірний тест відносин (А.М.Еткінд). Процедура дослідження. 

96. Тест «Шкільна тривожність» Філіпса. Характеристика чинників 

(синдромів). 

97. Методики діагностики пізнавальних процесів дітей підліткового та 

юнацького віку. Методики діагностики уваги 

98. Методи діагностики мислення дітей підліткового та юнацького віку. 

99. Методи діагностики пам’яті дітей підліткового та юнацького віку. 

100. Психодіагностика особистісних властивостей дітей підліткового та 

юнацького віку.  

101. Психодіагностика міжособистісних властивостей дітей підліткового 

та юнацького віку.  

102. Методики діагностики психічних станів і емоційно-особистісної 

дезадаптації 

103. Комп’ютеризація психодіагностичних методик (переваги та 

недоліки).  

104. «Кількісні» складові ефекту від застосування комп’ютерів. 

105. «Якісні» складові ефекту від застосування комп’ютерів.  

106. Основні напрямки розвитку комп’ютерної психодіагностики. 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна (базова) література 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. К.: 

Академвидав, 2009. 464 с. 

2. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. 

Чернівці, 2018. 276 с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. К.: «Ника-Центр» 2009. 399 с. 

4. Моргун  В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2009. 

5. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика:  навчальний посібник. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с. 

6. Долинська Л. В., Мельничук О. Б., Ісаєвич С. І. Основи психодіагностики. 

К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002.   

7. Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботи: діагностичні методики. 

Методичне видання. Ужгород, Видавництво А. Гаркуші. 2012. 616 с. 

8. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 3: 

Психодиагностика. 640 с. 

9. Петровська І.Р., Островська К.О. Математично-статистичні методи 

обробки емпіричних даних психолого-педагогічних досліджень: 

навчальний посібник. Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 

2021. 140 с. 
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10. Петровська І. Р. Психодіагностика: Методичні матеріали  до навчального 

курсу. Львів : Малий видавничий центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2016. 76 с. 

11. Петровська І. Р. Психометричні основи психодіагностики: метод. вказівки 

до навчальної дисципліни «Психодіагностика». Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 24 c.  

12. Петровська І.Р. Практикум з психодіагностики. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2014.  52 c.   

13. Шамлян К., Кліманська М.  Проективні методи дослідження особистості : 

підручник. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.  Львів, 2014.  465 c. 

14. Рыжкова А.Н. Классификация диагностических ошибок практического 

психолога. Проблемы практической психологии. 2008 

Додаткова література: 

15. Бернс Р.С, Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: введение в 

понимание детей через кинетические рисунки / Пер. с англ. М., 2000. 146 с. 

16. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2009. – 384 с. 

17. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. К.: 

Майстер-клас.  2006. 

18. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: 

[учебник] / Л.Крокер, Дж. Аглина; [пер. с англ. Н.Н. Найденовой, В.Н. 

Симкина, М.Б. Челышквой; под общ. ред. В.И. Звонникова, М.Б. 

Челышковой]. М.: Логос, 2010. 

19.  Мармазинська П.Є., Тарновська О.С. Практикум з психодіагностики. 

Пізнавальні процеси: Посібник для студентів педагогічних факультетів і 

практичних психологів. – Чернівці: Рута, 2000. 

20. Палій А.А. Методи діагностики психічного розвитку дітей. Івано-

Франківськ, 2013. 480 с. 

21. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Психодіагностичний інструментарій в 

умовах дошкільного закладу. Навчальний посібник. К.: Центр учбової 

літератури, 2013. 296 с. 

22. Пасніченко А.Е. Психометричні основи психодіагностики: Навчально-

методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2006.  

23. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики: Навчально-
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8. КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Адаптивне тестування — вид тестування, за якого пропоновані 

досліджуваному поточні завдання залежать від результатів його відповідей на 

попередні. 

Анкетування — процедура опитування у письмовій формі за допомогою 

заздалегідь підготовлених бланків. 

Апробація тесту — попереднє тестування стратифікованої вибірки 

досліджуваних для визначення відповідності тесту його цілям і апріорним 

характеристикам. 

Бал — умовна одиниця для оцінювання за певною шкалою результатів 

виконання тесту або його завдання. 

Бал тестовий — остаточний кількісний вираз за певною шкалою 

індивідуальної оцінки рівня підготовленості досліджуваного, отриманий 

шляхом стандартизованого оброблення результатів виконання досліджуваним 

тестових завдань. 

Бланк відповіді — стандартний бланк для запису відповідей на 

запропоновані в тесті завдання.  

Валідність  — комплексна характеристика, що свідчить про відповідність 

і придатність методики для оцінювання саме тієї психологічної властивості, 

для якої вона призначається. 

Верифікація — процедура перевірки на реальне існування будь-якого 

поняття, що претендує на одержання статусу наукового. 

Діагностичний метод — спосіб дослідження, що дає змогу отримувати 

точні кількісні і якісні характеристики досліджуваних індивідуально-психічних 

властивостей особистості з дотриманням основних вимог розроблення і 

використання діагностичних методик — норми, надійності та валідності. 

Довжина тесту — кількість завдань тесту. 

Експерт — компетентна особа, яка має спеціальний досвід у конкретній 

галузі, бере участь у дослідженні, є джерелом безпосередньої інформації. 

Експертне оцінювання (експертиза) — метод отримання узагальненої 

інформації шляхом оцінювання ситуації, події чи явища групою незалежних 

експертів. 

Завдання відкритого типу — тестове завдання без указування можливих 

варіантів відповіді (досліджуваному пропонують самостійно вказати правильну 

відповідь). 

Завдання закритого типу — тестове завдання, зміст якого 

супроводжується кількома варіантами відповіді, що нумеруються 

(досліджуваному пропонують вибрати номер правильної відповіді). 

Інструкція щодо проведення тестування — документ, що встановлює 

порядок і організацію тестування, які визначаються методикою, технічними й 

організаційними засобами і запланованими способами обробки. 

Інструкція тестового завдання — словесні вказівки досліджуваному, 

пов’язані з виконанням тестового завдання (вибором правильної відповіді з 

кількох варіантів; розв’язанням математичної задачі тощо). 
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Інтерв’ювання — метод одержання інформації у процесі усного 

безпосереднього спілкування, який передбачає реєстрацію та аналіз відповідей 

на питання, а також вивчення особливостей невербальної поведінки 

опитуваних. 

Інтерпретація результатів — системна процедура пояснення 

досліджуваних феноменів на основі теоретичної моделі і систематизації 

результатів якісного і кількісного аналізу дослідницького матеріалу. 

Кількісний (математично-статистичний) аналіз — сукупність 

процедур, методів опису і перетворення дослідницьких даних на основі 

використання математико-статистичного апарату. 

Кластерний аналіз — галузь статистичного аналізу, що виявляє зв’язок 

або ступінь подібності поведінкових реакцій різних об’єктів за «подібністю» їх 

змінних (характеристик). 

Ключ тестового завдання — комплекс правильних відповідей для 

тестових завдань. 

Комп’ютерне ігрове тестування — психодіагностичне дослідження з 

використанням комп’ютерних ігор. 

Контент-аналіз — виявлення і дослідження характеристик інформації, 

які містять тексти і мовні повідомлення. 

Кореляційний аналіз — комплекс методів статистичного дослідження 

взаємозв’язку змінних, пов’язаних кореляційними відношеннями. 

 «L»-дані — дані, отримані шляхом реєстрації поведінки людини в 

повсякденному житті і формалізації оцінок експертів, які спостерігають за 

поведінкою досліджуваних. 

Матриця відповідей — прямокутна таблиця, в кожній позиції якої 

вказують відповіді учасника тестування. 

Медіана — значення змінної, яке є середнім, центральним (за місцем) у 

загальному впорядкованому ряді варіант вибірки. 

Метод розщеплення — оцінювання надійності тесту, засноване на 

зіставленні результатів тестування за двома чи декількома еквівалентними 

частинами тесту,  

Мода — величина, що найчастіше спостерігається у числовому ряді. 

Надійність методики — характеристика методики, що відображає 

точність психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту щодо 

впливу сторонніх факторів. 

Паралельні варіанти тесту — варіанти тесту, що мають однакові 

характеристики. 

Параметричні методи статистики — методи математичної статистики, 

які застосовують у випадках, коли тестові показники виміряні на інтервальній 

шкалі, шкалі відношень або абсолютній шкалі при дотриманні розподілу 

Гаусса. 

Проективні методики — сукупність методик, спрямованих на 

дослідження особистості людини через її реагування будь-яким способом на 

неструктуровані або неоднозначні об’єкти і ситуації. 

Протокол результатів тестування — офіційний документ про 
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результати тестування певного контингенту досліджуваних з указуванням 

тестового бала для кожного учасника тестування. 

Процентиль — відсоток досліджуваних, які належать до вибірки 

стандартизації, що одержали однаковий або нижчий бал, ніж бал певного 

досліджуваного.  

Психодіагностика — галузь психологічної науки, що розробляє теорію, 

принципи та інструменти оцінювання і вимірювання індивідуально-

психологічних особливостей особистості, а також змінних соціального 

оточення, в якому здійснюється життєдіяльність особистості.  

Психологічне оцінювання — процес систематизованого збирання 

інформації про особистість і особливості навколишнього середовища, на основі 

якого здійснюється прийняття відповідного поставленим завданням рішення 

(висновку). 

Психологічний діагноз — кінцевий результат діяльності психолога, 

змістом якого є визначення сутності індивідуально-психологічних 

особливостей особистості з метою оцінювання їх актуального стану, 

прогнозування подальшого розвитку і розроблення рекомендацій, що 

визначаються потребами психодіагностичного обстеження. 

Психодіагностичний метод — спосіб дослідження, що дає змогу 

отримувати точні кількісні і якісні характеристики досліджуваних 

індивідуальних психічних властивостей особистості з дотриманням основних 

вимог щодо розроблення і використання діагностичних методик — норми, 

надійності та валідності.  

Психометрія (психометрика) — галузь психології, пов’язана з теорією і 

практикою вимірювання психічних явищ. 

«Q»-дані — дані, отримані у процесі вивчення особистості за допомогою 

особистісних питальників, методів самооцінок, самозвітів, анкет, шкал 

самооцінок станів тощо. 

Репрезентативність — ступінь відповідності вибіркових показників 

генеральним параметрам.  

Ретестовий метод — оцінювання надійності тесту, засноване на 

повторному, бажано багаторазовому його застосуванні за приблизно однакових 

умов. 

Риси — стійкі якості, властиві конкретній людині, що виявляються в 

різних ситуаціях. 

Самосвідомість — динамічна система уявлень людини про себе, 

усвідомлення нею своїх фізичних, інтелектуальних та інших якостей, їх 

самооцінка, а також суб’єктивне сприйняття факторів, які на неї впливають.  

Середнє квадратичне відхилення — міра різноманітності об’єктів, що 

входять до групи, яка показує, наскільки в середньому відхиляється кожна 

варіанта (конкретне значення оцінюваного параметра) від середнього 

арифметичного. 

Ситуативні змінні — сукупність випадкових факторів, що впливають на 

результати тестування (місце і час проведення тестування, особливості 

поведінки досліджуваного тощо). 
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Соціокультурна адаптованість тесту — відповідність тестових завдань і 

тестових оцінок досліджуваного за ними особливостям культури суспільства, 

де використовується тест, запозичений з іншої країни. 

Соціокультурна норма — офіційно чи неофіційно прийнятий у 

суспільстві рівень психологічної властивості людини. 

Специфікація тесту — документ, у якому міститься інформація про цілі, 

завдання, план і структуру тесту, а також указані основні вимоги до правил 

проведення тестування, оброблення результатів тестування і їх інтерпретації. 

Спостереження — метод вивчення психічних особливостей індивідів на 

основі фіксації проявів їх поведінки. 

Стандартизація тестових показників — уніфікація, регламентація, 

приведення до єдиних нормативів процедури і оцінок тесту. 

Статистична значущість — вірогідність того, що результат правильно 

представляє популяцію, вибірка з якої досліджувалася. 

Статистична норма — середній діапазон значень на шкалі вимірюваної 

психологічної властивості людини. 

Стратифікація — описування структури певної сукупності об’єктів 

(наприклад, генеральної сукупності потенційних учасників тестування), 

розшарування на страти. 

Структура тесту — сукупність відомостей про кількість і тип тестових 

завдань, складність кожного тестового завдання.  

Субтест — підмножина завдань тесту, що передбачає незалежне 

оброблення результатів тестування і дає змогу розв’язувати специфічні 

часткові завдання тестування.  

«Т»-дані — дані, отримані в результаті об’єктивного вимірювання 

поведінки (вербального, невербального, соціального та індивідуального) без 

звернення до самооцінок або експертів. 

Тест апаратурний — тест з використанням технічних пристроїв для 

вивчення уваги, сприймання, пам’яті тощо. 

Тест досягнень — тест, призначений для встановлення міри оволодіння 

досліджуваним певною галуззю знань або умінь. 

Тест критеріально-орієнтований — окремий тест, призначений для 

абсолютного тестування, що допомагає оцінити, чи здолав досліджуваний 

певний поріг засвоєння навчального матеріалу, що розглядається навчальною 

програмою або її частиною. 

Тест навчаючий — педагогічний тест, що включає актуальний 

навчальний матеріал, призначений для формування у досліджуваного певного 

рівня знань, навичок, умінь, і допомагає здійснювати самоконтроль засвоєння 

матеріалу. 

Тест нормативно-орієнтований — окремий відносний тест, що дає змогу 

порівнювати навчальні досягнення (рівень підготовленості) окремих 

досліджуваних один з одним або щодо заздалегідь отриманих тестових норм. 

Тест психологічний — сукупність стандартизованих, стимулюючих 

певну форму активності, іноді обмежених часовими межами завдань і 

запитань, результати яких піддаються кількісному і якісному оцінюванню і 
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дають змогу встановити індивідуально-психологічні відмінності особистості. 

Тест стандартизований — тест, що має специфікацію і певні 

характеристики, стабільно підтверджені на представницькій вибірці 

досліджуваних. 

Тести емоційного інтелекту — психодіагностичні методики, спрямовані 

на оцінювання здібностей до пізнання емоцій, їх розуміння і управління ними 

(стосовно себе та інших людей). 

Тести інтелекту — сукупність методик, розроблених у межах 

об’єктивного діагностичного підходу, що призначені для діагностики загальних 

здібностей людини. 

Тести соціального інтелекту — психодіагностичні методики, 

спрямовані на оцінювання здатності до розуміння соціальних ситуацій, 

прогнозування їх розвитку, а також поведінка в них.  

Тести креативності — психодіагностичні методики, призначені для 

вимірювання творчих здібностей особистості. 

Тестова батарея — сукупність субтестів, об’єднаних єдиною методикою 

використання і спрямованих на вимірювання різних складових складного 

об’єкта. 

Тестове завдання — завдання специфічної форми, елемент тесту, 

мінімальна складова одиниця тесту. 

Тестові норми — найважливіші статистичні характеристики розподілу 

результатів тестування нормативної вибірки досліджуваних. 

Умови тестування — навколишнє оточення (готовність приміщення, 

стан робочих місць, поведінка дослідників) та інші фактори, що впливають на 

процес тестування. 

Факторний аналіз — комплекс аналітичних методів, що дають змогу 

виявити приховані (латентні) ознаки, а також причини їх виникнення і 

внутрішні закономірності їх взаємозв’язку. 

 Час тестування — період часу, що відводиться на виконання тесту. 

Шкала — впорядкована сукупність дійсних чисел (індексів), що 

відповідають ряду можливих значень вимірюваної величини. 

Шкалювання — моделювання явищ за допомогою числових систем, 

спосіб організації у вимірювальних шкалах даних емпіричних, 

експериментальних, тестових досліджень, аналізу об’єктивної інформації; 

метод розв’язання комплексу питань, пов’язаних з виставлянням кожному 

досліджуваному тестового балу за єдиною шкалою незалежно від того, в якій 

групі і над яким варіантом тесту він працював. 

Якісний аналіз результатів — сукупність процедур і методів опису 

дослідницьких даних на основі теоретичних умовиводів і узагальнень, 

індивідуального досвіду, інтуїції, методів логічного висновку. 
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ДОДАТОК А 

 

ПЕРЕВІРКА ЗМІСТОВНОЇ ВАЛІДНОСТІ ТЕСТУ. СТВОРЕННЯ 

ПАРАЛЕЛЬНОЇ ФОРМИ ТЕСТУ 

 

Змістовна (внутрішня) валідністъ означає відповідність завдань методики, субтестів, 

суджень загальній меті й задуму методики в цілому. 

В якості моделі для перевірки змістовної валідності пропонується використати 

субтести 16 PF Р.Кеттелла. Саме цей тест був обраний для перевірки валідності, оскільки в 

декількох виданнях були оприлюднені дані про його недостатню адаптацію. Через те, що 

шкали опитувальника не відповідають психометричним вимогам до тестів (частина 

тверджень шкал тесту слабко або взагалі не корелюють з підсумковими показниками за 

шкалами тесту), студенти можуть потренуватися знаходити помилки і недоліки у тесті, 

тобто уявити себе в ролі експертів, які перевіряють змістовну валідність тесту. Крім того, 

якщо твердження опитувальника неякісні, студенти мають можливість покращити їх, 

намагаючись переформулювати згідно з конструктом тесту, який відбивається в назві кожної 

шкали. 

Завдання. Перша шкала наводиться в готовому для аналізу вигляді. Необхідно також 

проаналізувати інші 15, для чого кожний студент повинен обрати для себе БУДЬ-ЯКУ 

ОДНУ ШКАЛУ в цілому тесті і самостійно скласти бланк для аналізу і переформулювання. 

Іншими словами, «витягнути» шкалу з тесту.  

Інструкція: проаналізувати змістовну валідність, переформулювати найменш валідні 

завдання, тим самим нібито створити паралельну форму тесту. Оцінки валідності 

коливаються від 5-ти балів - „точно відповідає конструкту, валідне твердження” до 1-го бала 

- „зовсім не відповідає конструкту, не валідне за змістом”. У відведеному місці (нижче 

твердження) треба написати варіант переформулювання. 

 

Субтест 1: Фактор А - “замкнутість - товариськість” 

Твердження шкали (субтесту) опитувальника Оцінка змістовної 

валідності 

тверджень 

1 2 3 4 5 

3. Я би вважав за краще іноді жити в будинку, який знаходиться:  

а) в обжитому місті; в) щось середнє; с) самотньо в глухих лісах. 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

26. При однаковому робочому часу і заробітку було б цікавіше працювати: 

 а) теслярем або кухарем; в) не впевнений; с) офіціантом в гарному 

ресторані. 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

27. На громадські посади мене вибирали:  

а) дуже рідко; в) іноді; с) багато разів. 

     

Варіант переформулювання: 
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51. Якби довелося вибирати, то я волів би бути:  

а) лісником; в) не впевнений; с) вчителем середньої школи. 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

52. На свята і  дні народження я: 

а) люблю робити подарунки; в) не визначився; с) вважаю, що робити 

подарунки - досить неприємна річ. 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

76. Починаючи роботу над корисним винаходом, я би вважав за краще: 

а) розробляти його в лабораторії; в) щось середнє; с) займатися його 

практичною 

реалізацією 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

101. Для мене цікавішою є робота, при якій: 

а) потрібно розмовляти з людьми; в) щось середнє; с) потрібно займатися 

рахунками і записами 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

126. Якби зарплата була однаковою, то я вважав би за краще бути:  

а) адвокатом; в) не впевнений; с) пілотом або капітаном судна. 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

151. Цікавіше бути: 

а) художником; в) не впевнений; с) організатором культурних розваг. 

     

Варіант переформулювання: 

 

 

 

     

176. Якби мене запросили взяти участь в шефській діяльності, то я би:  

а) погодився; в) не впевнений; с) ввічливо сказав, що зайнятий 

     

Варіант переформулювання: 
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ДОДАТОК Б 

 
МЕТОДИКА «КІНЕТИЧНИЙ МАЛЮНОК СІМ'Ї» 

 

Мета. З'ясувати особливості сімейних взаємин (у сприйнятті дитини). 

Обладнання. Аркуш паперу (кладеться перед дитиною горизонтально), кольорові 

олівці, простий олівець та ластик. 

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

Процедура дослідження. Тест складається з двох частин: малювання сім'ї і бесіди 

після малювання. На всі уточнювальні запитання слід відповідати без будь-яких вказівок, 

наприклад: «Можеш малювати, як хочеш». 

 Під час малювання слід записувати всі спонтанні реакції 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 них найнещасніший? Чому? 

Останні два питання провокують дитину на відкрите обговорення почуттів, що не 

кожна дитина схильна робити. Тому, якщо вона не відповідає на них або відповідає 

формально, не слід наполягати на конкретній відповіді.  

Інтерпретація результатів. При інтерпретації «Кінетичного малюнка сім'ї» основна 

увага звертається на наступні аспекти: 

1. Аналіз структури малюнка сім'ї (порівняння складу реальної і намальованої сім'ї, 

розміщення і взаємодія членів сім'ї на малюнку). 

Порівняння складу реальної та намальованої сім'ї. Відсутність когось із членів сім'ї 

говорить про те, що він малозначущий для дитини, або (частіше) про конфліктні взаємини 

дитини з ним, про негативні емоції щодо нього. Часто на малюнку немає братів і сестер, що 

зазвичай пов'язано з конкурентністю. 

Відсутність на малюнку самої дитини - часта ознака того, що дитина відчуває себе у 

сім’ї знедоленою. Ступінь виразності цього відчуття перевіряється за допомогою запитання: 

«А ти нічого не забув?» Якщо дитина все ж таки не згадує, що вона не малювала себе, то слід 

натякнути: «Я точно знаю, що ти когось ще не намалював». Якщо це не приведе до 

доповнення малюнка, то психолог каже: «Ти забув намалювати себе». Трапляється, що 

навіть після прямої вказівки дитина не хоче малювати себе, пояснюючи, що «не залишилося 

місця», що себе вона може намалювати на іншому аркуші і т. ін. Це свідчить про вельми 

сильне почуття знедоленості. 

Поява «додаткових» членів сім’ї (яких немає насправді) говорить про те, що дитина 

сприймає свою сім'ю як недостатню, у чомусь неповноцінну. Найчастіше додатковою 

постаттю виявляється батько, який у реальній сім'ї відсутній. У цих випадках можна 

вважати, що дитина має дуже сильне бажання мати батька, повну сім'ю.  

Спільна діяльність всіх членів сім'ї на дитячому малюнку зазвичай свідчить про 

сприятливі внутрішньосімейні стосунки, часто загальна зайнятість пов'язує декількох 

окремих членів сім'ї, що свідчить про наявність сімейних мікрогруп.  

Розміщення членів сім’ї. Насамперед визначається, чи існує між зображеннями членів 

сім'ї який-небудь контакт. Це може бути фізичний контакт (руки або тіла стикаються) або 

якась сумісна діяльність. Ізольованість постатей одна від одної - показник недостатньо 

насичених емоційних взаємин у сім'ї. Якщо ізольована тільки одна постать, то це, швидше за 

все, відображає слабкий зв'язок даного члена сім'ї з іншими. Зображення себе окремо від 
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інших — свідчення власної ізольованості у сім'ї (це відчуття не обов'язково відповідає 

дійсності). За серйозних порушень у внутрішньосімейному спілкуванні постаті окремих 

членів сім'ї нерідко відокремлені одна від одної перегородками, розміщені в різних кімнатах 

або ж малюються на різних аркушах. 

Іноді трапляється надщільне розміщення постатей, коли вони частково перекривають 

одна одну. Це говорить або про те, що в сім'ї справді надтісні зв'язки, або про потребу 

дитини у таких зв'язках (найчастіше - одне поєднане з іншим: звикнувши до надтісного 

контакту, дитина вже не може обійтися без нього через брак самостійності). Підвищена 

щільність розміщення постатей часто трапляється у неповних сім'ях, оскільки в таких сім'ях 

у дорослого часто виникає надмірна «замкнутість» на дітях. 

Інтервали між постатями більш-менш відповідають близькості взаємин. Наприклад, 

якщо дитина зобразила дві пари: себе поруч із сестрою й окремо - батьків, які стоять поруч, 

то це може свідчити про те, що діти в сім'ї живуть власним, окремим від батьків життям. На 

відміну від розміру зображення, що відбиває відносини домінування («хто в сім'ї головний»), 

послідовність зображення пов'язана із значущістю людини саме для дитини, а не сім'ї взагалі. 

Від розміщення поруч із собою, що відображає емоційну близькість, послідовність 

зображення відрізняється тим, що значущість може визначатися суто побутовими 

обставинами (наприклад: хто проводить із дитиною більше часу) і не відповідати 

емоційному ставленню дитини до цієї людини. 

Демонстративні діти часто починають малюнок сім'ї з власного зображення. 

Сором'язливі, тривожні діти часто малюють себе в останню чергу. 

2. Аналіз особливостей зображення окремих членів сім'ї (відмінності в стилі 

малювання, кількість деталей, схема тіл окремих членів родини). 

 Розмір постатей. Різко збільшений розмір фігур характерний для імпульсивних дітей, 

особливо у стані гострої тривоги. Різко зменшений розмір є типовим для дітей зі зниженим 

настроєм, із депресивними тенденціями. Відносний розмір зображеної постаті (щодо інших 

постатей членів сім'ї) відображає ступінь значущості даного члена сім'ї в сприйнятті дитини. 

Так, зображення батьків дуже великими, а себе - дуже маленьким свідчить про те, що дитина 

відчуває себе пригніченою або покинутою. Нерідко це трапляється в тих випадках, коли 

батьки насправді здійснюють сильний тиск на дитину, коли вони висувають завищені вимоги 

або надмірно опікають (для ситуації гіперопіки найбільш типове дуже велике зображення 

матері). 

Зображення когось із батьків особливо маленьким інтерпретується як сприйняття 

дитиною його малої значущості в сім'ї. Наприклад, тато, який проводить увесь день на роботі 

й майже не з'являється вдома, нерідко зображується маленьким, оскільки у сім’ї він 

сприймається дитиною як другорядна особа. За конкурентних відносин із братом або 

сестрою вони також часто зображуються особливо маленькими (значно меншими, ніж мали б 

бути відповідно до їхнього реального віку). Іноді, якщо дитина вважає, що батьки краще, ніж 

до неї, ставляться до брата або сестри, то брат або сестра, навпаки, зображуються значно 

більшими за розміром, ніж сама дитина. 

Зображення себе найвищим говорить про претензії дитини на лідерство в сім'ї. Це 

часто буває у розпещених дітей, які звикли командувати дорослими. Однак подібні малюнки 

не обов'язково говорять про те, що дитина реально відіграє в сім'ї головну роль; вони можуть 

свідчити про те, що дитина лише прагне такої ролі. Домінування власної постаті на малюнку 

може бути досягнуте різними способами: висуванням себе на перший план із відсуненням 

інших на задній, із розміщенням себе на підвищенні (стілець, горбок), зображення на собі 

високого капелюха (верхній край якого виявляється найвищою точкою малюнка) тощо. 

Вважається, що дитина найбільш деталізує, найдовше малює і прикрашає постать 

найулюбленішого члена сім'ї. І навпаки, якщо вона негативно ставиться до когось, то малює 

цю людину неповно, без деталей, іноді навіть без основних частин тіла. Коли відносини 

дитини конфліктні, тривожні, вона часто використовує штрихування в зображенні того члена 

родини, з яким у неї не склалася душевна близькість, в аналогічних випадках можна 

спостерігати повне стирання або перемальовування нелюбимого члена сім'ї. 
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 Потрібно відзначити, що в малюнках, особливо дітей дошкільного віку, можна 

спостерігати кілька стилів малювання. Так, часто одним стилем малюються батько і брати, 

іншим - мати і сестри, особливо відрізняється тип промальовування волосся, одягу. По тому, 

як дитина малює себе, можна зрозуміти, з ким вона сильніше ідентифікується, з матір'ю або з 

батьком, чи адекватно це статі дитини. 

Агресивна поза якогось із членів родини (піднята рука; збільшена кисть руки) може 

свідчити про його реальну агресивність стосовно дитини або імпульсивність (вибуховість). 

Зображення когось зі спини — показник конфлікту. Якщо дитина зображає зі спини 

себе, то це свідчить або про конфліктне ставлення до сім'ї в цілому або про відчуття власного 

невизнання. Так само трактується зображення у профіль, якщо воно розвернуте не до інших 

членів сім'ї, а в протилежний бік. 

Вираз обличчя зображених членів сім'ї може відбивати або почуття дитини щодо них 

(усмішка - позитивне ставлення, похмура гримаса - негативне або подвійне ставлення), або 

уявлення дитини про ставлення до неї. Великий рот, особливо із зубами, - ознака того, що 

цей член сім'ї виявляє щодо дитини вербальну агресію (часто на неї кричить). 

3. Аналіз процесу малювання (послідовність малюнка, коментар, паузи, емоційні 

реакції під час малювання). 

Найчастіше свій малюнок діти починають із зображення найбільш значущої, головної 

або найбільш емоційно близької людини. Деколи можуть виникати паузи перед тим, як 

дитина почне малювати одну з фігур. В окремих випадках це може бути симптомом 

емоційно неоднозначного або навіть негативного ставлення дитини.  

Зображення великої кількості предметів (меблі, стіни кімнати, дерева, якщо сім'я 

зображена у лісі) зазвичай трапляється у тих випадках, коли у сім'ї послаблені або ж 

формалізовані контакти, недостатній рівень емоційного спілкування. Тут особливо 

показовими є малюнки, які починаються не із зображення людей, а із зображення 

різноманітних предметів. Аналогічні малюнки спостерігаємо і в аутизованих дітей: у такому 

разі нестача емоційного спілкування зумовлена не сімейною атмосферою, а неспроможністю 

дитини до такого спілкування. 

 
МЕТОДИКА «МАЛЮНОК ДЕРЕВА» 

Мета: виявлення особистісних особливостей досліджуваного.  

Малюнок дерева традиційно розглядається у проективній психодіагностиці як 

автопортрет, у якому цілісно відображається  ставлення людини до себе, її самооцінка, 

характер взаємовідносин з оточенням, а також її особистісні  проблеми.  

Обладнання. Чистий аркуш паперу (формат А-4), ручка, простий олівець, кольорові 

олівці, фломастери. 

 Процедура дослідження. Аркуш кладеться перед досліджуваним вертикально. Щоб 

не вплинути на розміщення малюнка на аркуші, підписувати його слід після виконання 

роботи. Вибір, чим малювати, досліджуваний має робити сам. Після ознайомлення із 

завданням: «Намалюй дерево, яке тобі подобається» ніяких додаткових пояснень або 

рекомендацій давати не можна. 

Інтерпретація результатів. Для інтерпретації  малюнка, виконаного досліджуваним, 

доцільно використовувати рекомендації Л.А. Ясюкової, яка вважає, що для розуміння 

особистісних особливостей досліджуваного цілком надійними є такі параметри малюнка. 

     1. Загальний розмір дерева. Відображає емоційно забарвлене відчуття власної 

цінності та значущості. Велике дерево (більш як 2/3 аркуша) – це впевненість в собі, 

повнота життя, енергетичне багатство. Дерево розміром 1/2 - 2/3 аркуша є найбільш 

типовим. Зменшення розміру дерева до 1/3 аркуша й менше свідчить про відсутність 

впевненості у собі, про відчуття власної незначущості, непотрібності, про знижену загальну 

енергетику. 

     2. Розміщення дерева на аркуші. Розміщення малюнка у верхній частині аркуша 

свідчить про мрійливість людини, відсутність  схильності до активних дій, у нижній – 
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свідчить про практичність, приземленість, про те, що досліджуваний  живе нинішнім днем. 

Якщо дерево намальоване зліва, то дитина тяжіє до матері, перебуває під її впливом; якщо 

праворуч – тяжіє до батька, зазнає його впливу. 

      3. Товщина стовбура. Відображає силу „Я”, віру людини у власні можливості. 

Найбільш важлива характеристика для прогнозу адаптації та потенціалу особистісного 

розвитку. Якщо дерево дуже мале (буквально 3-4 см), але при цьому стовбур товстий (2см і 

більше), то за таку людину не варто непокоїтися. Вона розуміє, що її сьогодні ніхто не 

цінує, нікому вона не потрібна, але вона ще покаже, на що вона здатна. Такі люди, як 

показують  спостереження, добре адаптуються й у подальшому завойовують повагу у 

своєму оточенні. 

     4. Форма стовбура. Стовбур у вигляді моркви догори гострим кінцем 

інтерпретується як інфантильність, збереження установок та манери поведінки, властивих 

молодшим дітям. Стовбур – морква гострим кінцем донизу означає певну зайву дорослість, 

яка буває властива самостійним, незалежним дітям. Більш раннє дорослішання відбувається 

тоді, коли дитині доводиться самостійно  піклуватися про молодших родичів чи про хворих 

дітей у сім’ї, або коли мати  виявляється легковажною. Такі діти керують батьками, 

ставляться до них поважливо, дають  їм розумні поради, роблять зауваження. Так само вони 

поводяться  й у школі з учителями, через що мають багато неприємностей. 

      5. Тип дерева. Листяне дерево – це звичайні, нормальні стосунки з людьми; хвойне 

дерево –„колючі” взаємини з людьми (глузування і т.ін.); пальма – демонстративність у 

спілкуванні. 

     6. Крона. Характеризує комунікативну сферу. Замкнений силует крони свідчить про 

обмежене, чітко визначене коло спілкування. Якщо крона не замкнена, дитина відкрита, 

готова до встановлення нових контактів. 

     7. Співвідношення крони і величини дерева у цілому. Відображає потребу у 

спілкуванні. Якщо крона складає 1/2-2/3 величини дерева, то потреба у спілкуванні  

відповідає „нормі”. Збільшення або зменшення крони відносно вказаних розмірів свідчить 

про відповідно підвищення або зниження потреби у спілкуванні щодо звичайного рівня її 

прояву. 

     8. Листя. Наявність листя (або замкненого силуету крони) свідчить про те, що 

потреба у спілкуванні  задовольняється; відсутність листя, кілька листочків на голих гілках, 

обпале листя, – потреба у спілкуванні  не задовольняється. Відсутність листя може також 

свідчити про невміння спілкуватися. Промальовування  листя свідчить про вибірковість 

спілкування, про те, що дитина враховує особливості людини, з якою вона спілкується. 

Хаотична замальовка крони характеризує непостійність, хаотичність спілкування, за якого 

вибірковість контактів або врахування  індивідуальних  особливостей партнера відсутні.  

       9. Дупло. Надійно можна інтерпретувати у тих випадках, коли з дупла хтось 

виглядає  або ж хтось у ньому сидить. Це свідчить про наявність некерованих імпульсів, які 

періодично підштовхують дитину до здійснення вчинків («дрібних капостей»), ніяк не 

властивих її поведінці. Дорослі, як правило, не вірять, що така гарна дитина могла це 

зробити. 

      10. Сонце. Сонце ліворуч свідчить про авторитет або тиск з боку матері (рідше 

бабусі); сонце праворуч свідчить про авторитет, тиск з боку батька (рідше дідуся). 

      11. Хмаринки. Хмаринки ліворуч – це втрата контакту з матір’ю, відсутність її 

виховного впливу; хмаринки праворуч – втрата контакту з батьком (буквально: «за 

хмаринками»). Суцільні хмаринки по усьому верху аркуша, хмари брудно-сіро-синього 

кольору – повне порушення емоційного контакту з батьками. Дитина полишена на саму 

себе, якихось виховних впливів, турбот з боку батьків не спостерігається.  

      12. Пеньок. Свідчить про те, що дитина не бачить жодних перспектив у 

майбутньому, життя може здаватися для неї закінченим. Вона не бачить себе у тому 

майбутньому, яке на неї чекає. Аналогічно інтерпретується зламане дерево. 

      13. Пеньок поруч із деревом (або відділений дорогою, річкою). Характеризує різкі 

зміни у житті (буквально: ”закінчилося одне життя, почалося інше”). Важливі порівняльна 
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товщина пня і дерева. Якщо стовбур дерева не тонший за пеньок, то дитина не постраждала 

від змін, які відбулися у її житті; якщо тонше – то ці зміни травмували її, призвели до втрати 

впевненості у собі. 

      14. Товсті гілки (одна або кілька) явно нижчі за крону й окремо від неї. Свідчать 

про наявність ”діяльності, яка заміщає” й спрямована на компенсацію неуспішності дитини 

в основній діяльності (наприклад, погано вчиться, але хороший спортсмен). Провідна 

діяльність стає незначущою, оскільки потреба у досягненнях задовольняється діяльністю, 

яка заміщає основну. 

       15. Пониклі, тонкі гілки, тонкий стовбур, слабке натискання. Характерні для 

малюнків чутливих, вразливих, тривожних дітей. 

       16. Малюнок дерева займає весь аркуш, так, що стовбур та крона навіть не 

помістилися на аркуші повністю (вийшли за верхній край аркуша) - свідчить про надмірну 

активність дитини. 

       17. Яблука або будь-які плоди, квіти, метелики на дереві. Свідчить про 

симбіотичний зв’язок із матір’ю, залежність від матері, прихильність до неї й природне 

підпорядкування її впливові. 

       18. Використання кольору. Використання чистих яскравих кольорів для  

розфарбування  характеризує нормальний емоційний стан. Використання чорного, брудно-

сірих, брудно-коричневих кольорів свідчить про переважання негативних  емоцій, наявність 

тривожності, невротичних страхів. Відсутність кольору ніяк не інтерпретується. 

       19. Стовбур, розщеплений у верхній частині (явно розходиться від середини). 

Свідчить про наявність установок, що конфліктують; про інтереси, які важко узгоджуються; 

про неможливість здійснити вибір; про прагнення зберегти й те, й те. Така ситуація може 

провокувати істерики, поведінкові зриви, довести до неврозу.  

        20. Дерево, розщеплене донизу, або стовбури, що перехрещуються. Можливі 

психічні порушення, які пов”язані з подвійністю внутрішнього життя, що не є наслідком 

якоїсь інтриги, з розчепленням внутрішнього світу (потрібна  консультація психіатра).  

          21. З крони дерева „виростають” самостійні дерева з кронами. Можливі 

шизофренічні порушення психіки, відхід у вигаданий світ, фантастичні страхи ( необхідна 

консультація психіатра). 

           22. Стовбур замкнений, фактично являє собою дві паралельні палки, або схожий 

на дошку від паркана, яку  рівно зрізали зверху; гілки грубі, товсті, схожі на  колоди або 

дошки паркана, розходяться перпендикулярно від стовбура, листя немає. Свідчить про 

наявність елементів аутизму у поведінці, порушенні спілкування, світосприйняття, 

емоційної депривації (необхідна консультація психіатра). 
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ДОДАТОК В 

 

П'ЯТИФАКТОРНИЙ ОСОБИСТІСНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК 

 «ВЕЛИКА П'ЯТІРКА» (модифікація А.Г. Грецова)  

 

В основу покладено модель особистості Кости і Мак-Крея (1985), а також «Наскрізний 

біполярний перелік» Голдберга (1992). 

Інструкція: «Оцініть можливість застосування до себе кожного з запропонованих 

тверджень. Свої відповіді позначте одним з трьох чисел:  

0 – «ні, це не про мене»; 1 – «іноді це про мене, іноді – ні»; 2 – «так, це точно про мене». 

Відповідайте швидко, не замислюючись над питаннями; давайте той варіант, який першим 

приходить в голову. Відповіді записуйте в бланк, наведений нижче». 

 

Текст опитувальника 

1. Для мене найкращий відпочинок – поспілкуватися у веселій компанії.  

2. Я іноді відчуваю себе дуже веселим або сумним навіть без серйозної причини.  

3. Мене дуже цікавить все нове, що з'являється навколо.  

4. Я завжди виконую те, що запланував.  

5. Коли я з кимось у сварці, то зазвичай сам роблю перший крок, щоб помиритися. 

6. Я часто потребую друзів, які могли б мене підтримати і втішити.  

7. У мене легко змінюється настрій.  

8. Мені здається, що прислів'я «все нове - це добре забуте старе» неправильне.  

9. Я вмію розраховувати свій час так, що встигаю зробити все необхідне.  

10. Мене можна назвати м’якосердою людиною.  

11. Я дуже люблю ходити в гості.  

12. Іноді я хвилююся так сильно, що не можу всидіти на місці. 

13. Мене можна назвати людиною вельми допитливою.  

14. Думаю, що оточуючі вважають мене дуже відповідальною людиною.  

15. Я людина довірлива.  

16. Мене часто тягне до пригод, я люблю «підбадьоритися».  

17. Одноманітність мені швидко набридає, викликає нудьгу.  

18. У мене широке коло інтересів, різноманітні захоплення.  

19. Я акуратний і обачний в словах і в справах.  

20. Я охоче відгукуюся на найрізноманітніші прохання друзів і знайомих.  

21. Більшість знань я отримую із спілкування з іншими, а не з книг або занять.  

22. Буває, я відчуваю себе дуже втомленим без будь-якої причини.  

23. Я легко орієнтуюся в несподіваних ситуаціях.  

24. Якщо мої бажання суперечать тому, що потрібно, то я завжди вибираю не те, що 

хочу, а те, що повинен робити. 

 25. Думаю, що оточуючі не вважають мене егоїстом.  

26. Я людина балакуча.  

27. Вважаю, що характеристика «спокійний» - до мене не підходить.  

28. Думаю, що більшість оточуючих вважають, що я людина творча, з багатою уявою.  

29. Вважаю, що назвати мене ледачим не можна.  

30. Я уникаю суперництва з іншими людьми.  

31. Мені подобаються великі галасливі компанії.  

32. Мене часто не полишає сумнів щодо різних питань.  

33. Я люблю роздумувати над причинами та наслідками подій, що відбуваються в 

моєму житті.  

34. Коли я поставив перед собою мету, то готовий долати великі перешкоди на шляху 

до неї.  

35. Думаю, що я людина щедра.  
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36. У мене краще виходить працювати в оточенні інших людей, а не на самоті.  

37. Мене легко розвеселити або засмутити.  

38. Мені подобається дізнаватися все нове - навіть коли це йде врозріз з моїми 

знаннями і переконаннями.  

39. Перш ніж зробити що-небудь, я завжди замислююся про можливі наслідки.  

40. Мені приносить задоволення допомагати іншим людям. 

 

Бланк для відповідей 

I II III IV V 

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. 

Сума Сума Сума Сума Сума 

 

Ключ та інтерпретація результатів 

Порахуйте суму балів в кожному зі стовпців. Отримані суми свідчать про вираженість 

відповідних якостей особистості, що входять у «Велику п'ятірку» (їх перелік наведено 

нижче).  

Показники ступеня вираженості: 

0-3: низький  

4-6: нижче середнього  

7-9: середній  

10-12: вище середнього  

13-16: високий 

 

«Велика п'ятірка» якостей особистості:  

І. Екстраверсія - інтроверсія. Це спрямованість особистості на зовнішній або свій 

внутрішній світ. У першому випадку людина товариська, оптимістична, активна, любить 

повеселитися, більш продуктивно виконує будь-яку роботу в компанії, ніж на самоті. У 

другому – людина стримана, критично мисляча, відчужена, орієнтована на не на 

спілкування, а на справу. Такій людині складніше в колективі, по натурі вона індивідуаліст. 

Вона знаходить себе в діяльності, що не вимагає інтенсивного спілкування. Чим вище 

показник, тим яскравіше виражена екстраверсія.  

ІІ. Нейротизм - емоційна стійкість. Це показник емоційної стабільності. Емоційно 

стійкі люди проявляють спокій і впевненість, не схильні до бурхливого прояву почуттів, 

навіть дещо «товстошкірі». У них підвищена стресостійкість, вони продуктивно працюють в 

напружених ситуаціях. Ті ж, кому притаманний високий нейротизм, бурхливо реагують на 

будь-які життєві події, емоційні, менш стійкі до стресу. Але в той же час це люди більш 

чуйні, динамічні. Високі бали свідчать про нейротизм.  

ІІІ. Відкритість новому досвіду – обмеженість (вузькість інтересів). У першому 

випадку людина легко сприймає все те нове, що з'являється навколо, демонструє цікавість, 

гнучкість і готовність до змін, зазвичай схильна до творчості. Але це може обертатися 

деякою «поверховістю», нестійкістю переконань і інтересів. У другому випадку людина 

насторожено ставиться до всього нового і несподіваного, віддає перевагу стабільності, 

важко змінює свої принципи і переконання. Їй важко орієнтуватися в несподіваних 

ситуаціях, вона любить стабільність і прагне забезпечити її у своєму житті. Високі бали 

свідчать про відкритість до нового досвіду.  

ІV. Сумлінність - безтурботність. Сумлінні люди, як правило, старанні, 
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пунктуальні, цілеспрямовані, надійні, честолюбні і наполегливі. Але іноді це обертається 

невиправданою впертістю, бажанням всіх і все контролювати, а також болісним 

переживанням провини через свої реальні або уявні помилки. Протилежний полюс - 

безтурботність, недбалість, слабка воля, лінь і любов до насолод. Але в той же час такі люди 

зазвичай більш розслаблені, життєрадісні, приємні в спілкуванні, легко переносять 

проблеми і неприємності. Чим вище показник, тим яскравіше виражена сумлінність.  

V. Доброзичливість - ворожість. У першому випадку людина доброзичлива, 

довірлива, готова до безкорисливої допомоги. Такі якості викликають прихильність інших, 

хоча іноді вони починають зловживати безкорисливістю цієї людини, «сідають їй на шию». 

У другому випадку людина насторожена, недовірлива, схильна сприймати оточуючих як 

конкурентів. Вона «собі на умі», не дає зловживати своєю довірою, але нерідко відштовхує 

від себе оточуючих своїми нескінченними підозрами, опиняючись в підсумку наодинці. 

Високі показники свідчать про переважання доброзичливості. 

 

ЗАВДАННЯ: Враховуючі отримані результати за 5-ма шкалами опитувальника 

скласти психологічний портрет досліджуваного. 
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ДОДАТОК Г 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСТАВЛЕННЯ (МДС) 

(В. В. Столін - С. В. Пантелєєв) 

 

Інструкція: “Дайте відповідь на запропоновані твердження, поставте поруч із номером 

кожного твердження: “+”, якщо Ви погоджуєтеся з даним твердженням, або “-”, якщо Ви не 

погоджуєтеся з даним твердженням.” 

 

Текст опитувальника 

1. Мої слова досить рідко розходяться зі справами.  

2. Випадковій людині я швидше за все видамся людиною приємною.  

3. До чужих проблем я завжди ставлюся з тим же розумінням, що і до своїх.  

4. У мене нерідко виникає почуття, що те, про що я з собою подумки розмовляю, - мені 

неприємно.  

5. Думаю, що всі мої знайомі ставляться до мене з симпатією.  

6. Найрозумніше, що може зробити людина в своєму житті,- це не противитися власній 

долі.  

7. У мене достатньо здібностей і енергії втілити в життя задумане.  

8. Якби я роздвоївся, то мені було б досить цікаво спілкуватися зі своїм двійником.  

9. Я не здатний завдавати душевний біль найріднішим і коханим людям.  

10. Я вважаю, що не гріх іноді пожаліти самого себе.  

11. Зробивши якийсь промах, я часто не можу зрозуміти, як же мені могло прийти в 

голову, що із задуманого могло вийти щось добре.  

12. Найчастіше я схвалюю свої плани і вчинки.  

13. В моїй особистості є, напевно, щось таке, що здатне викликати у інших гостру 

неприязнь.  

14. Коли я намагаюся оцінити себе, насамперед я бачу свої недоліки.  

15. У мене не виходить бути для коханої людини цікавим тривалий час.  

16. Можна сказати, що я ціную себе досить високо.  

17. Мій внутрішній голос рідко підказує мені те, з чим би я, зрештою, не погодився.  

18. Багато моїх знайомих не сприймають мене серйозно. 

19. Бувало, і не раз, що я сам гостро ненавидів себе.  

20. Мені дуже заважає нестача енергії, волі і цілеспрямованості.  

21. У моєму житті виникали такі обставини, коли я йшов на угоду з власною совістю.  

22. Іноді я сам себе погано розумію.  

23. Часом мені нестерпно боляче спілкуватися з самим собою.  

24. Думаю, що без зусиль зміг би знайти спільну мову з будь-яким розумною людиною.  

25. Якщо я ставлюся до кого-небудь з докором, то передусім до самого себе.  

26. Іноді я сумніваюся, чи можна любити мене по-справжньому.  

27. Нерідко мої суперечки з самим собою обриваються думкою, що все одно вийде не 

так, як я вирішив.  

28. Моє ставлення до самого себе можна назвати дружнім.  

29. Навряд чи знайдуться люди, яким я не до душі.  

30. Часто я не без глузування жартую над собою. 
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31. Якби моє друге «Я» існувало, то для мене це був би досить нудний партнер по 

спілкуванню.  

32. Мені видається, що я сформувався  як особистість, і тому не витрачаю багато сил на 

те, щоб у чомусь стати іншим.  

33. В цілому мене влаштовує те, який я є.  

34. На жаль, багато хто не поділяють моїх поглядів на життя.  

35. Я можу сказати, що поважаю сам себе.  

36. Я думаю, що маю розумного і надійного порадника в самому собі.  

37. Сам у себе я досить часто викликаю почуття роздратування.  

38. Я часто, але досить безуспішно намагаюся в собі щось змінити.  

39. Я думаю, що моя особистість набагато цікавіше і багатше, ніж це може здатися на 

перший погляд.  

40. Мої переваги цілком переважують мої недоліки.  

41. Я рідко залишаюся незрозумілим в найважливішому для мене.  

42. Думаю, що інші в цілому оцінюють мене досить високо.  

43. Те, що зі мною трапляється, - це справа моїх власних рук.  

44. Якщо я сперечаюся з собою, то впевнений, що знайду єдине правильне рішення.  

45. Коли зі мною трапляються неприємності, як правило, я кажу: «Так тобі і треба».  

46. Я не вважаю, що достатньо духовно цікавий для того, щоб бути привабливим для 

багатьох людей.  

47. У мене нерідко виникає сумнів, а чи такий я насправді, яким собі уявляю.  

48. Я не здатний на зраду навіть в думках.  

49. Найчастіше я думаю про себе з дружньою іронією. 

50. Мені здається, що мало хто може подумати про мене погано.  

51. Упевнений, що на мене можна покластися в найвідповідальніших справах.  

52. Я можу сказати, що в цілому я контролюю свою долю.  

53. Я ніколи не видаю вподобані мені чужі думки за свої.  

54. Яким би я не здавався оточуючим, я-то знаю, що в глибині душі я краще, ніж 

більшість інших.  

55. Я хотів би залишатися таким, який я є.  

56. Я завжди радий критиці на свою адресу, якщо вона обгрунтована і справедлива.  

57. Мені здається, що якби було більше таких людей, як я, то життя змінилося б на краще.  

58. Моя думка має достатню вагу в очах оточуючих.  

59. Щось заважає мені зрозуміти себе по-справжньому.  

60. У мені є чимало того, що навряд чи викликає симпатію.  

61. У складних обставинах я зазвичай не чекаю, поки проблеми вирішаться самі собою.  

62. Іноді я намагаюся видати себе не за того, ким я є.  

63. Бути поблажливим до власних слабкостей цілком природно.  

64. Я переконався, що глибоке проникнення в себе, - малоприємне і досить ризиковане 

заняття.  

65. Я ніколи не дратуюся і не злюся без особливих на те причин.  

66. У мене бували такі моменти, коли я розумів, що і мене є за що зневажати.  

67. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що зі мною відбувається.  

68. Саме багатство і глибина мого внутрішнього світу і визначають мою цінність як 

особистості.  
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69. Довгі суперечки з собою частіше залишають гіркий осад у моїй душі, ніж приносять 

полегшення.  

70. Думаю, що спілкування зі мною доставляє людям щире задоволення.  

71. Якщо говорити відверто, іноді я буваю дуже неприємний.  

72. Можна сказати, що я собі подобаюся. 

73. Я - людина ненадійна.  

74. Здійснення моїх бажань мало залежить від везіння.  

75. Моє внутрішнє «Я» завжди мені цікаво.  

76. Мені дуже просто переконати себе не засмучуватися через дрібниці. 

77. Близьким людям властиво мене недооцінювати.  

78. У мене в житті нерідко бувають хвилини, коли я сам собі огидний.  

79. Мені здається, що я все-таки не вмію злитися на себе по-справжньому.  

80. Я переконався, що в серйозних справах на мене краще не розраховувати.  

81. Часом мені здається, що я якийсь дивний.  

82. Я не схильний пасувати перед труднощами.  

83. Моє власне «Я» не заслуговує глибокої уваги.  

84. Мені здається, що, глибоко обдумуючи свої внутрішні проблеми, я навчився набагато 

краще себе розуміти.  

85. Сумніваюся, що викликаю симпатію у більшості оточуючих.  

86. Мені траплялося робити такі вчинки, яким навряд чи можна знайти виправдання.  

87. Десь у глибині душі я вважаю себе слабаком.  

88. Якщо я щиро звинувачую себе в чомусь, то, як правило, викривального запалу 

вистачає ненадовго.  

89. Мій характер, яким би він не був, цілком мене влаштовує. 

90. Я цілком уявляю собі, що мене чекає попереду.  

91. Іноді мені буває важко знайти спільну мову зі своїм внутрішнім «Я».  

92. Мої думки про себе здебільшого зводяться до звинувачень на власну адресу.  

93. Я не хотів би сильно змінюватися навіть в кращу сторону, тому що кожна зміна - це 

втрата якоїсь дорогої частинки самого себе.  

94. В результаті моїх дій занадто часто виходить зовсім не те, на що я розраховував.  

95. Навряд чи в мені є щось, чого б я не знав.  

96. Мені ще багато чого бракує, щоб з упевненістю сказати собі: «Так, я цілком дозрів як 

особистість».  

97. У мені цілком мирно уживаються як мої переваги, так і мої недоліки.  

98. Іноді я надаю «безкорисливу» допомогу людям тільки для того, щоб краще виглядати 

у власних очах.  

99. Мені дуже часто і безуспішно доводиться виправдовуватися перед самим собою.  

100. Ті, хто мене не любить, просто не знають, що я за людина. 

101. Переконати себе в чомусь не складає для мене особливих труднощів. 

102. Я не відчуваю нестачі в близьких людях , що розуміють мене. 

103. Мені здається, що мало хто поважає мене по-справжньому.  

104. Якщо не розмінюватися на дрібниці, то в цілому мене немає в чому дорікнути. 

105. Я сам створив себе таким, який я є.  

106. Думка інших про мене цілком збігається з моєю власною.  

107. Мені б дуже хотілося багато в чому себе переробити.  

108. До мене ставляться так, як я того заслуговую.  
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109. Думаю, що моя доля складеться все одно не так, як би мені хотілося тепер.  

110. Упевнений, що в житті я на своєму місці. 

 

Опитувальний бланк 
1  11  21  31  41  51  61  71  81  91  101  

2  12  22  32  42  52  62  72  82  92  102  

3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103  

4  14  24  34  44  54  64  74  84  94  104  

5  15  25  35  45  55  65  75  85  95  105  

6  16  26  36  46  56  66  76  86  96  106  

7  17  27  37  47  57  67  77  87  97  107  

8  18  28  38  48  58  68  78  88  98  108  

9  19  29  39  49  59  69  79  89  99  109  

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  

 

Обробка та інтерпретація результатів 

Збіг відповіді дсліджуваного з "ключем" оцінюється в 1 бал. Спочатку підраховуються 

збіги відповідей за ознакою "згоден", потім - за ознакою "не згоден". Отримані результати 

сумуються. Потім сума "сирих" балів за кожною шкалою за допомогою спеціальної таблиці 

переводиться у стени.  

 
Шкала Згоден «+» Не згоден «-» 

1. Відкритість 1,3,9,48,53,56,65 21,62,86,98 

2. Самовпевненість 7,24,30,35,36,51,52,58,61,73,82 20,80,103 

3. Самокерівництво 43,44,45,74,76,84,90,105,106,108,110 109 

4. Відображене самоставлення 2,5,29,41,42,50,102 13,18,34,85 

5. Самоцінність 8,16,39,54,57,68,70,75,100 15,26,31,46,83 

6. Самоприйняття 10,12,17,28,40,49,63,72,77,79,88,97 - 

7. Самоприв’язаність 6,32,33,55,89,93,95,101,104 96,107 

8. Внутрішня конфлікність 4,11,22,23,27,38,47,59,64,67,69,81,91,94,99 - 

9. Самозвинувачення 14,19,25,37,60,66,71,78,87,92 - 

 
Шкала Бали Стени 

1. Відкритість 
  

2. Самовпевненість 
  

3. Самокерівництво 
  

4. Відображене самоставлення 
  

5. Самоцінність 
  

6. Самоприйняття 
  

7. Самоприв’язаність 
  

8. Внутрішня конфлікність 
  

9. Самозвинувачення 
  

 Стени 

Шкала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Низький Середній Високий 

1 0 0 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10 11 
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2 0-1 2 3-4 5-6 7-9 10 11-12 13 13 14 

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

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

5 0-1 2 3 4-5 6-7 8 9-10 11 12 13-14 

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

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

8 0 0 1-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13 14 15 

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

 

Інтерпретація показників здійснюється залежно від їх вираженості. При цьому значення 

1-3 стена умовно вважаються низькими, 4-7 - середніми, 8-10 - високими.  

 

Шкала "ВІДКРИТІСТЬ"  

Високі значення відображають виражену захисну поведінку особистості, бажання 

відповідати загальноприйнятим нормам поведінки і взаємин з оточуючими людьми. Людина 

схильна уникати відкритих відносин із самим собою; причиною може бути або недостатність 

навичок рефлексії, поверхневе бачення себе, або усвідомлене небажання розкривати себе, 

визнавати існування особистих проблем.  

Середні значення означають вибіркове ставлення людини до себе; подолання деяких 

психологічних захистів при актуалізації інших, особливо в критичних ситуаціях.  

Низькі значення вказують на внутрішню чесність, на відкритість відносин людини з 

самим собою, на досить розвинену рефлексію та глибоке розуміння себе. Людина критична 

по відношенню до себе. У взаєминах з людьми домінує орієнтація на власне бачення 

ситуації, що відбувається.  

Шкала "САМОВПЕВНЕНІСТЬ"  

Високі значення характеризують виражену самовпевненість, відчуття сили власного 

"Я", високу сміливість у спілкуванні. Домінує мотив успіху. Людина поважає себе, 

задоволена собою, своїми починаннями і досягненнями, відчуває свою компетентність і 

здатність вирішувати багато життєвих питань. Перешкоди на шляху до досягнення мети 

сприймаються як переборні. Проблеми зачіпають неглибоко, переживаються недовго.  

Середні значення властиві тим, хто в звичних для себе ситуаціях зберігає 

працездатність, впевненість у собі, орієнтацію на успіх починань. При несподіваній появі 

труднощів впевненість у собі знижується, наростають тривога, неспокій.  

Низькі значення  відображають неповагу до себе, пов'язане з невпевненістю в своїх 

можливостях, з сумнівом у своїх здібностях. Людина не довіряє своїм рішенням, часто 

сумнівається в здатності долати труднощі і перешкоди, досягати намічені цілі. Можливі 

уникнення контактів з людьми, глибоке занурення у власні проблеми, внутрішня 

напруженість.  

Шкала "САМОКЕРІВНИЦТВО"  

Високі значення характерні для тих, хто основним джерелом розвитку своєї 

особистості, регулятором досягнень і успіхів вважає себе. Людина переживає власне "Я" як 

внутрішній стрижень, який координує та спрямовує всю активність, організовує поведінку і 

відносини з людьми, що робить її здатною прогнозувати свої дії і наслідки. Вона відчуває 

себе здатною чинити опір зовнішнім впливам, опиратися долі і стихії подій. Людині 

властивий контроль над емоційними реакціями і переживаннями з приводу себе.  

Середні значення розкривають особливості ставлення до свого "Я" залежно від ступеня 

адаптованості в ситуації. У звичних для себе умовах існування, в яких всі можливі зміни 

знайомі і добре прогнозовані, людина може проявляти виражену здатність до особистого 
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контролю. У нових для себе ситуаціях регуляційні можливості "Я" слабшають, посилюється 

схильність до підпорядкування середовищним впливів.  

Низькі значення описують віру суб'єкта в залежність свого "Я" від зовнішніх обставин і 

подій. Механізми саморегуляції ослаблені. Вольовий контроль недостатній для подолання 

зовнішніх і внутрішніх перешкод на шляху до досягнення мети. Основним джерелом подій із 

людиною визнаються зовнішні обставини. Причини, які полягають в собі, або 

заперечуються, або, що зустрічається досить часто, витісняються в підсвідомість. 

Переживання щодо власного "Я" супроводжуються внутрішньою напругою.  

Шкала "ВІДОБРАЖЕНЕ САМОСТАВЛЕННЯ" характеризує уявлення суб'єкта про 

здатність викликати в інших людей повагу, симпатію. Шкала не відображає істинного змісту 

взаємодії між людьми, а лише суб'єктивне сприйняття сформованих відносин.  

Високі значення відповідають людині, яка відчуває, що її люблять інші, цінують за 

особистісні та духовні якості, за здійснювані вчинки і дії, за прихильність груповим нормам і 

правилам. Вона відчуває в собі товариськість, емоційну відкритість для взаємодії з 

оточуючими, легкість встановлення ділових і особистих контактів.  

Середні значення означають вибіркове сприйняття людиною ставлення оточуючих до 

себе. З її точки зору, позитивне ставлення оточуючих поширюється лише на певні якості, на 

певні вчинки; інші особистісні прояви здатні викликати у них роздратування і неприйняття.  

Низькі значення вказують на те, що людина ставиться до себе як до такої, яка нездатна 

викликати повагу у оточуючих, яка викликає у інших людей осуд. Схвалення, підтримка від 

інших не очікується.  

Шкала "САМОЦІННІСТЬ"  

Високі значення належать людині, яка високо оцінює свій духовний потенціал, 

багатство свого внутрішнього світу, людина схильна сприймати себе як індивідуальність і 

високо цінувати власну неповторність. Впевненість у собі допомагає протистояти 

середовищним впливам, раціонально сприймати критику на свою адресу. 

Середні значення відображають вибіркове ставлення до себе. Людина схильна високо 

оцінювати ряд своїх якостей, визнавати їх унікальність. Інші ж якості явно недооцінюються, 

тому зауваження оточуючих можуть викликати відчуття малоцінності, особистої 

неспроможності.  

Низькі значення говорять про глибокі сумніви людини в унікальності своєї особистості, 

недооцінці свого духовного "Я". Невпевненість у собі послаблює опір середовищним 

впливам. Підвищена чутливість до зауважень і критики оточуючих на свою адресу робить 

людину образливою, схильною не довірятит самій собі..  

Шкала "САМОПРИЙНЯТТЯ"  

Високі значення характеризують схильність сприймати всі сторони свого "Я", 

приймати себе у всій повноті поведінкових проявів. Загальний фон сприйняття себе 

позитивний. Людина часто відчуває симпатію до себе, до всіх якостей своєї особистості. Свої 

недоліки вважає продовженням переваг. Невдачі, конфліктні ситуації не дають підстави для 

того, щоб вважати, себе поганою людиною.  

Середні значення відображають вибірковість ставлення до себе. Людина схильна 

приймати не всі свої достоїнства і критикувати не всі свої недоліки.  

Низькі значення вказують на загальний негативний фон сприйняття себе, на схильність 

сприймати себе надмірно критично. Симпатія до себе недостатньо виражена, виявляється 

епізодично. Негативна оцінка себе існує в різних формах: від опису себе в комічному світлі 

до самознищення.  

Шкала "САМОПРИВ’ЯЗАНІСТЬ"  
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Високі значення відображають високу ригідність "Я"-концепції, прагнення зберегти в 

незмінному вигляді свої якості, вимоги до себе, а головне - бачення та оцінку себе. Відчуття 

самодостатності і досягнення ідеалу заважає реалізації можливості саморозвитку та 

самовдосконалення. На заваді для саморозкриття може бути також високий рівень 

особистісної тривожності, схильність сприймати навколишній світ як загрозливий 

самооцінці.  

Середні значення вказують на вибірковість ставлення до своїх особистісних 

властивостей, на прагнення до зміни лише деяких своїх якостей при збереженні інших.  

Низькі значення фіксують високу готовність до зміни "Я"-концепції, відкритість 

новому досвіду пізнання себе, пошуки відповідності реального та ідеального "Я". Бажання 

розвивати і вдосконалювати власне "Я" яскраво виражено, джерелом чого може бути, 

незадоволеність собою. Легкість зміни уявлень про себе.  

Шкала "ВНУТРІШНЯ КОНФЛІКТНІСТЬ"  

Високі значення відповідають людині, у якої переважає негативний фон ставлення до 

себе. Вона знаходиться в стані постійного контролю над своїм "Я", прагне до глибокої 

оцінки всього, що відбувається в її внутрішньому світі. Розвинена рефлексія переходить в 

самокопання, що приводить до знаходження засуджуваних в собі якостей і властивостей. 

Відрізняється високими вимогами до себе, що нерідко призводить до конфлікту між "Я" 

реальним і "Я" ідеальним, між рівнем домагань і фактичними досягненнями, до визнання 

своєї малоцінності.  

Середні значення характерні для людини, у якого відношення до себе, установка 

бачити себе залежить від ступеня адаптованості в ситуації. У звичних для себе умовах, 

особливості яких добре знайомі і прогнозовані, спостерігаються позитивний фон ставлення 

до себе, визнання своїх достоїнств і висока оцінка своїх досягнень. Несподівані труднощі, 

додаткові перешкоди можуть сприяти посиленню недооцінки власних успіхів.  

Низькі значення найбільш часто зустрічаються у тих, хто в цілому позитивно ставиться 

до себе, відчуває баланс між власними можливостями і вимогами навколишньої реальності, 

між домаганнями і досягненнями, задоволений життєвою ситуацією, що склалася і собою. 

При цьому можливі заперечення своїх проблем і поверхневе сприйняття себе.  

Шкала "САМОЗВИНУВАЧЕННЯ"  

Високі значення можна спостерігати у тих, хто бачить у собі насамперед недоліки, хто 

готовий поставити собі в провину всі свої промахи і невдачі. Установка на самозвинувачення 

супроводжується розвитком внутрішнього напруження, відчуттям неможливості задоволення 

основних потреб.  

Середні значення вказують на вибіркове ставлення до себе. Звинувачення себе за ті чи 

інші вчинки і дії поєднується з виразом гніву, досади на адресу оточуючих.  

Низькі значення виявляють тенденцію до заперечення власної провини в конфліктних 

ситуаціях. Захист власного "Я" здійснюється шляхом звинувачення переважно інших, 

перенесенням відповідальності на оточуючих за усунення бар'єрів на шляху до досягнення 

мети.  

 

ЗАВДАННЯ. За результатами методики зробити висновок про особливості 

внутрішньої динаміки самосвідомості, специфіку ставлення до власного «Я». 
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«ШКАЛА САМОВИЗНАЧЕННЯ» (Кілпатрік і Кантріл) 

 

Інструкція.  

1. Опишіть, в чому, на Вашу думку, полягає «найкращий або ідеальний спосіб 

життя». На малюнку цьому способу життя відповідає верхня, десята сходинка.  

2. Опишіть «якнайгірший спосіб життя», як Ви його собі уявляєте. Це відповідатиме 

нижній сходинці..  

3. Позначте «х», на якій зі сходинок, на Вашу думку, Ви знаходиться зараз.  

4. В якому місці цих сходів Ви знаходилися два роки тому? (позначте ).   

5. Як Ви думаєте, де Ви опинитеся через п'ять років? (позначте +). 

 

 
 

 

ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте результати. Зробіть висновки: яку інформацію Ви 

отримали за допомогою цього методу, про що це свідчить? 
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ДОДАТОК Д 
 

МЕТОДИКА «ПОРТРЕТ ЦІННОСТЕЙ» Ш. ШВАРЦА (адаптація І.Семків) 

 

Інструкція. Вам будуть наведені описи деяких людей. Подумайте, на скільки ця 

людина ПОДІБНА чи НЕ ПОДІБНА на ВАС. Зазначте Вашу відповідь. 

 

Дуже 

подібна 

Подібна на 

мене 

Частково 

подібна 

Трохи 

подібна 

НЕ 

подібна 

на мене 

Зовсім НЕ 

подібна 

4 3 2 1 0 -1 

 

1. Придумувати щось нове та бути винахідливою важливо для неї. Вона любить чинити по-

своєму.  

4 3 2 1 0 -1 

2. Для неї важливо бути багатою. Хоче, щоб в неї було багато грошей та дорогих речей. 4 3 2 1 0 -1 

3. Вважає, що важливо, щоб в світі з кожною людиною поводились однаково. Вірить, що у всіх 
повинні бути однакові можливості. 

4 3 2 1 0 -1 

4. Для неї дуже важливо показувати свої здібності. Вона хоче, щоб люди захоплювались тим, що вона 
робить. 

4 3 2 1 0 -1 

5. Для неї важливо жити в безпечному середовищі. Вона уникає всього, що може загрожувати її 
безпеці. 

4 3 2 1 0 -1 

6. Вона вважає, що в житті важливо робити багато різних справ. Вона завжди прагне новизни. 4 3 2 1 0 -1 

7. Вона вірить, що люди повинні робити те, що їм говорять. Люди повинні притримуватись правил 
завжди, навіть коли ніхто не бачить. 

4 3 2 1 0 -1 

8. Для неї важливо вислуховувати думки людей, які відрізняються від неї. Навіть, якщо вона 
незгідна, всеодно хоче їх зрозуміти. 

4 3 2 1 0 -1 

9. Вона вважає, що важливо не просити більше, ніж маєш. Люди повинні задовольнятись тим, що 

мають. 

4 3 2 1 0 -1 

10. Вона завжди шукає привід для розваг. Для неї важливо робити те , що приносить 

задоволення. 

4 3 2 1 0 -1 

11. Важливо самій вирішувати, що робити. Подобається бути вільною у плануванні і виборі своєї 
діяльності. 

4 3 2 1 0 -1 

12. Дуже важливо помагати оточуючим. Хоче піклуватись про їхнє благополуччя. 4 3 2 1 0 -1 

13. Дуже важливо досягти успіху в житті. Подобається справляти враження на інших людей. 4 3 2 1 0 -1 

14. Для неї важлива безпека її країни. Вважає, що держава повинна бути готова до захисту від 
зовнішньої і внутрішньої небезпеки. 

4 3 2 1 0 -1 

15. Любить ризикувати. Завжди шукає пригод. 4 3 2 1 0 -1 

16. Важливо завжди поводитися правильно та уникати дій, які люди вважали б невірними. 4 3 2 1 0 -1 

17. Для неї важливо бути головною і вказувати іншим, що робити. Хоче, щоб люди робили те, 
що вона говорить. 

4 3 2 1 0 -1 

18. Для неї важливо бути відданою своїм друзям. Хоче присвятити себе своїм близьким. 4 3 2 1 0 -1 

19. Вона щиро вірить, що люди повинні піклуватись про природу. Важливо турбуватись про 
навколишнє середовище. 

4 3 2 1 0 -1 

20. Важливо бути релігійною. Дуже старається дотримуватись своїх релігійних переконань. 4 3 2 1 0 -1 

21.Для неї важливо, щоби речі були в чистоті та порядку. Не подобається безлад. 4 3 2 1 0 -1 

22. Вона вважає, що важливо цікавитися багатьма речами. Подобається бути допитливою і 
намагатися зрозуміти різні речі. 

4 3 2 1 0 -1 

23. Вважає , що всі народи світу повинні жити в гармонії. Важливо сприяти встановленню миру 4 3 2 1 0 -1 
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між усіма людьми на землі. 

24. Думає, що важливо бути честолюбною. Їй хочеться показати все, на що здатна . 4 3 2 1 0 -1 

25. Вона думає, що найкраще поступати відповідно до традицій. Для неї важливо 
дотримуватися засвоєних звичаїв. 

4 3 2 1 0 -1 

26. Важливо отримувати задоволення від життя. Подобається «балувати» себе. 4 3 2 1 0 -1 

27.Їй важливо бути чуйною до потреб інших. Старається підтримувати знайомих. 4 3 2 1 0 -1 

28. Вважає, що завжди повинна проявляти повагу до своїх батьків і людей старшого віку. 
Важливо бути слухняною. 

4 3 2 1 0 -1 

29. Хоче, щоб з усіма поводились справедливо, навіть з людьми, яких не знає. Для неї важливо 
захищати слабких. 

4 3 2 1 0 -1 

30. Вона любить сюрпризи. Для неї важливо, щоб її життя було повне яскравих вражень. 4 3 2 1 0 -1 

31. Вона дуже старається не захворіти. Збереження здоров'я дуже важливе для неї. 4 3 2 1 0 -1 

32. Просування вперед в житті важливо для неї. Прагне робити все краще за інших. 4 3 2 1 0 -1 

33. Для неї важливо пробачати людям, які образили її. Намагається бачити хороше в них і не 
тримати образу. 

4 3 2 1 0 -1 

34. Для неї важливо бути незалежною. Подобається покладатись на себе. 4 3 2 1 0 -1 

35. Для неї важливо мати стабільний уряд. Вона турбується про збереження громадського 
порядку. 

4 3 2 1 0 -1 

36. Для неї дуже важливо бути ввічливою з іншими людьми. Намагається ніколи не дратувати і 
не турбувати інших. 

4 3 2 1 0 -1 

37. Вона по-справжньому хоче насолоджуватися життям. Добре проводити час дуже важливо 
для неї. 

4 3 2 1 0 -1 

38. Для неї важливо бути скромною. Намагається не привертати до себе уваги. 4 3 2 1 0 -1 

39. Завжди хоче бути тим, хто приймає рішення. Подобається бути лідером. 4 3 2 1 0 -1 

40. Для неї важливо пристосовуватися до природи, бути її частиною. Вірить, що люди не повинні 
змінювати природу. 

4 3 2 1 0 -1 

 

Ключ до тесту 

 

№ п/п Цінності Номери тверджень Сумарний 

бал 

Середнє 

значення 

1.  Саморегуляція 1, 11, 22, 34   

2.  Стимулювання 6, 15, 30   

3.  Гедонізм 10, 26, 37     

4.  Досягнення 4, 13, 24, 32   

5.  Влада 2, 17, 39     

6.  Безпека 5, 14, 21, 31, 35   

7.  Конформність 7, 16, 28, 36     

8.  Традиції 9, 20, 25, 38   

9.  Прихильність 12, 18, 27, 33   

10.  Самоорієнтація 3, 8, 19, 23, 29, 40   

 

САМОРЕГУЛЯЦІЯ (самостійність). Мотиваційна мета - незалежні, автономні думки і 

дії, управління власними поглядами. Цінності: осмисленість життя, мудрість, самостійність, 

цілеспрямованість, самостійна постановка цілей, відповідальність, успіх.  

СТИМУЛЮВАННЯ (повнота життєвих відчуттів). Мотиваційна мета - новизна і 

змагання в житті. Цінності: свобода, творчість, різноманітне життя, широта поглядів, відвага, 

життєрадісність, допитливість. 
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ГЕДОНІЗМ. Мотиваційна мета - задоволення, чуттєва насолода, насолода життям. 

Цінності: насолода життям, турбота про себе, охайність, задоволення. 

ДОСЯГНЕННЯ. Мотиваційна мета - досягнення особистого успіху за допомогою 

вияву компетентності, отримання соціального схвалення. Цінності: насиченість життя, 

самоповага, компетентність, репутація, інтелект. 

ВЛАДА. Мотиваційна мета - досягнення соціального статусу, престижу і панування 

над людьми. Цінності: соціальна влада, багатство, соціальне визнання, влада, впливовість. 

БЕЗПЕКА. Мотиваційна мета - стабільність, безпека і гармонія суспільства, сім'ї та 

самого індивіда. Цінності: рівність, соціальний порядок, національна безпека, мир на Землі, 

традиції, безпека сім'ї, соціальна справедливість. 

КОНФОРМНІСТЬ. Мотиваційна мета - обмеження дій і спонукань, що заподіюють 

шкоду іншим і порушують соціальні очікування і норми. Цінності: ввічливість, 

самодисципліна, помірність, смирення, повага до старших, прийняття життя, яким воно є, 

чесність, слухняність. 

ТРАДИЦІЯ. Мотиваційна мета - повага і підтримка звичаїв, прийняття і визнання 

ідей, існуючих в певній культурі, релігії. Цінності: духовність, почуття вдячності, єднання з 

природою, захист навколишнього середовища, доброзичливість, благочестя, релігійність. 

ПРИХИЛЬНІСТЬ (ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ). Мотиваційна мета - підтримка і 

підвищення благополуччя людей, з якими людина перебуває у постійному контакті, 

підтримує близькі стосунки. Цінності: справжня любов, вірна дружба, відданість, 

поблажливість. 

УНІВЕРСАЛІЗМ (САМООРІЄНТАЦІЯ). Мотиваційна мета - розуміння, терпимість і 

підтримка благополуччя всіх людей, природи та власного «Я». Цінності: згода з самим 

собою, недоторканність внутрішнього світу. 

 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В КАР'ЄРІ Е. 

ШЕЙНА (адаптація В.А.Чікер, В.Е.Вінокурова) 

 

Інструкція. Будь ласка, дайте відповідь на питання тесту. 

Наскільки важливим для Вас є кожне з наступних тверджень? Варіанти відповідей: 1 

- абсолютно не важливо, чи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - винятково важливо  

 

1. Будувати свою кар'єру в межах конкретної наукової чи технічної сфери.  

2. Здійснювати спостереження і контроль за людьми, впливати на них на всіх рівнях  

3. Мати можливість робити все по-своєму і не бути обмеженим правилами будь-якої 

організації  

4. Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом і соціальною захищеністю  

5. Використовувати своє вміння спілкуватися на користь людям, допомагати іншим  

6. Працювати над проблемами, які майже неможливо вирішити  

7. Вести такий спосіб життя, щоб інтереси сім’ї та кар’єри були врівноважені  

8. Створити і побудувати щось таке, що буде повністю моїм винаходом або ідеєю  

9. Продовжити роботу за спеціальністю, ніж отримати вищу посаду, не пов'язану з моєю 

спеціальністю  

10. Бути першим керівником в організації  

11. Мати роботу, не пов’язану з режимом або іншими організаційними обмеженнями  

12. Працювати в організації, яка забезпечить мені стабільність на тривалий період  

13. Застосувати свої вміння та здібності на те, щоб зробити світ кращим  

14. Змагатися з іншими і перемагати  

15. Будувати кар’єру, яка б дозволила мені не порушувати мій спосіб життя  

16. Створити нове комерційне підприємство  
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17. Присвятити все життя обраній професії  

18. Отримати високу керівну посаду  

19. Мати роботу, яка дає максимум свободи й автономності у виборі змісту занять, часу 

виконання тощо  

20. Залишатися на одному місці проживання, ніж переїхати у зв'язку з підвищенням  

21. Мати можливість використовувати свої вміння й талант для служіння важливій меті 

 

Наскільки Ви погоджуєтеся з кожним наступним твердження?   Варіанти відповідей: 

1 - абсолютно не згоден, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - повністю згоден  

22. Єдина справжня мета моєї кар'єри - знаходити і вирішувати важкі проблеми, 

незалежно від того, в якій сфері вони виникли.  

23. Я завжди прагну приділяти однакову увагу моїй родині і моїй кар'єрі.  

24. Я завжди перебуваю у пошуку ідей, які дадуть мені можливість почати і побудувати 

свою власну справу.  

25. Я погоджуся на керівну посаду тільки в тому випадку, якщо вона знаходиться в сфері 

моєї професійної компетенції.  

26. Я хотів би досягти такого положення в організації, яке давало б можливість 

спостерігати за роботою інших і інтегрувати їх діяльність.  

27. У моїй професійній діяльності я найбільше дбаю про свою свободу і автономію. 

28. Для мене важливіше залишитися на нинішньому місці проживання, ніж отримати 

підвищення або нову роботу в іншій діяльності.  

29. Я завжди шукав роботу, на якій міг би приносити користь іншим. 

30. Змагання та виграш - це найбільш важливі і хвилюючі сторони моєї кар'єри.  

31. Кар'єра має сенс тільки в тому випадку, якщо вона дозволяє вести життя, яке мені 

подобається.  

32. Підприємницька діяльність становить центральну частину моєї кар'єри.  

33. Я б скоріше пішов з організації, чим став займатися роботою, не пов'язаної з моєю 

професією.  

34. Я буду вважати, що досяг успіху в кар'єрі тільки тоді, коли стану керівником високого 

рівня в солідній організації.  

35. Я не хочу, щоб мене стискала якась організація або світ бізнесу.  

36. Я б вважав за краще працювати в організації, яка забезпечує тривалий контракт.  

37. Я б хотів присвятити свою кар'єру досягненню важливої та корисної мети.  

38. Я відчуваю себе процвітаючим тільки тоді, коли я постійно залучений у вирішення 

важких проблем або в ситуацію змагання.  

39. Вибрати й підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж домагатися успіху в 

кар'єрі.  

40. Я завжди хотів заснувати і побудувати свій власний бізнес.  

41. Я віддаю перевагу роботі, яка не пов'язана з відрядженнями.. 

 

Опитувальний бланк 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  
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9  19  29  39  

10  20  30  40  

      41  

 

По кожній кар'єрної орієнтації підраховується кількість балів. Для цього необхідно, 

користуючись ключем, підсумовувати бали по кожній орієнтації та отриману суму розділити 

на кількість питань. Таким чином визначається провідна кар'єрна орієнтація. Іноді провідною 

не стає жодна кар'єрна орієнтація - в такому випадку кар'єра не є центральною в житті 

особистості.  

 

Ключ до тесту  

 

№ 

п/п 

Кар'єрні орієнтації Номери тверджень Сумарний 

бал 

Середнє 

значення 

1.  Професійна компетентність 1, 9, 17, 25, 33   

2.  Менеджмент 2, 10, 18, 26, 34   

3.  Автономія 3, 11, 19, 27, 35   

4.  Стабільність роботи 4, 12, 36   

5.  Стабільність місця 

проживання 

20, 28, 41   

6.  Служіння 5, 13, 21, 29, 37   

7.  Виклик 6, 14, 22, 30, 38   

8.  Інтеграція стилів життя 7, 15, 23, 31, 39   

9.  Підприємництво 8, 16, 24, 32, 40   

 

Інтерпретація результатів тесту 

(Короткий опис ціннісних орієнтацією в кар'єрі) 

Професійна компетентність. Бути професіоналом, майстром у своїй справі.    

Ця орієнтація пов'язана з наявністю здібностей і талантів у певній сфері. Люди з 

такою орієнтацією бувають особливо щасливі, коли досягають успіху в професійній сфері, 

але швидко втрачають інтерес до роботи, яка не дозволяє розвивати їхні здібності. Навряд чи 

їх зацікавить навіть значно більш висока посада, якщо вона не пов'язана з їх професійними 

компетенціями. Вони шукають визнання своїх талантів, що має виражатися в статусі, 

відповідному їх майстерності. Багато хто з цієї категорії відкидають роботу керівника, 

управління розглядають як необхідну умову для просування у своїй професійній сфері.  

Менеджмент. Управляти - людьми, проєктами, бізнес-процесами  тощо.    

Орієнтація особистості на інтеграцію зусиль інших людей, повна відповідальності за 

кінцевий результат і з'єднання різних функцій організації. Можливості для лідерства, 

високого доходу, підвищених рівнів відповідальності і внесок в успіх своєї організації є  

ключовими цінностями і мотивами. Найголовніше для них - управління: чи людьми, 

проєктами, бізнес-процесами - в цілому не має принципового значення. Центральне поняття 

їх професійного розвитку - влада, усвідомлення того, що від них залежить прийняття 

ключових рішень. Причому для них не є принциповим управління власним проектом або 

цілим бізнесом, скоріше навпаки, вони більшою мірою орієнтовані на побудову кар'єри в 

найманому менеджменті, але за умови, що їм будуть делеговані значні повноваження. 

Людина з такою орієнтацією буде вважати, що не досягла мети своєї кар'єри, поки не займе 

посаду, на якій буде управляти різними сторонами діяльності підприємства.  

Автономія (незалежність)   Головне в роботі - це свобода і незалежність.    



55 
 

Основне для особистості з такою орієнтацією - звільнення від організаційних правил, 

приписів і обмежень. Вони відчувають труднощі, пов'язані з встановленими правилами, 

процедурами, робочим днем, дисципліною, формою одягу. Люблять виконувати роботу 

своїм способом, темпом і за власними стандартами. Не люблять, коли робота втручається в 

їхнє приватне життя, тому воліють робити незалежну кар'єру власним шляхом. Вони скоріше 

виберуть низькосортну роботу, ніж відмовляться від автономії та незалежності. Для них 

першочергове завдання розвитку кар'єри - отримати можливість працювати самостійно, 

самому вирішувати, як, коли і що робити для досягнення тих чи інших цілей. Кар'єра для них 

- це, насамперед, спосіб реалізації їх свободи, тому будь-які рамки і суворе підпорядкування 

відштовхнуть їх навіть від зовні привабливою вакансії. Така людина може працювати в 

організації, яка забезпечує достатній ступінь свободи.  

Стабільність роботи. Стабільна, надійна робота на тривалий час.  

 Ці люди відчувають потребу в безпеці, захисті і можливості прогнозування і будуть шукати 

постійну роботу з мінімальною ймовірністю звільнення. Ці люди ототожнюють свою роботу 

зі своєю кар'єрою. Їх потреба в безпеці і стабільності обмежує вибір варіантів кар'єри. 

Авантюрні або короткострокові проєкти і молоді компанії, що тільки «стають на ноги», їх не 

приваблюють. Вони дуже цінують соціальні гарантії, які може запропонувати роботодавець, 

і, як правило, їх вибір місця роботи пов'язаний саме з тривалим контрактом і стабільним 

положенням компанії на ринку. Такі люди відповідальність за управління своєю кар'єрою 

перекладають на наймача. Часто дана ціннісна орієнтація поєднується з невисоким рівнем 

домагань.  

Стабільність місця проживання. Головне - жити у своєму місті (мінімум переїздів, 

відряджень).  

Важливіше залишитися на одному місці проживання, ніж отримати підвищення або 

нову роботу на новій місцевості. Переїзд для таких людей неприйнятний, і навіть часті 

відрядження є для них негативним чинником при розгляді пропозиції про роботу. 

Служіння. Втілювати у роботі свої ідеали і цінності.  

Дана ціннісна орієнтація характерна для людей, що займаються справою через бажання 

реалізувати у своїй роботі головні цінності. Вони часто орієнтовані більше на цінності, ніж 

на здібності, що вимагаються в даному виді роботи. Вони прагнуть приносити користь 

людям, суспільству, для них дуже важливо бачити конкретні плоди своєї роботи, навіть якщо 

вони і не виражені в матеріальному еквіваленті. Основна теза побудови їхньої кар'єри - 

отримати можливість максимально ефективно використовувати свої таланти і досвід для 

реалізації суспільно важливої мети. Люди, орієнтовані на служіння, товариські і часто 

консервативні. Людина з такою орієнтацією не працюватиме в організації, яка ворожа її 

цілям і цінностям.      

Виклик.   Зробити неможливе - можливим, вирішувати унікальні завдання.   

Ці люди вважають успіхом подолання нездоланних перешкод, вирішення нерозв'язних 

проблем або просто виграш. Вони орієнтовані на те, щоб "кидати виклик". Для одних людей 

виклик представляє більш важка робота, для інших це - конкуренція і міжособистісні 

відносини. Вони орієнтовані на вирішення свідомо складних завдань, подолання перешкод 

заради перемоги в конкурентній боротьбі. Вони відчувають себе процвітаючими тільки тоді, 

коли постійно залучені до вирішення важких проблем чи в ситуацію змагання. Кар'єра для 

них - це постійний виклик їх професіоналізму, і вони завжди готові його прийняти. 

Соціальна ситуація найчастіше розглядається з позиції "виграшу - програшу". Процес 

боротьби і перемога важливіший для них, ніж конкретна сфера діяльності або кваліфікація. 

Новизна, різноманітність і виклик мають для них дуже велику цінність, і, якщо все йде дуже 

просто, їм стає нудно.  
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Інтеграція стилів життя. Збереження гармонії між особистим життям і кар'єрою. 

Для людей цієї категорії кар'єра має асоціюватися із загальним стилем життя, врівноважуючи 

потреби особи, сім'ї та кар'єри. Вони хочуть, щоб організаційні відносини ставилися з 

повагою до їхніх особистих і сімейних аспектів. Вибирати і підтримувати певний спосіб 

життя для них важливіше, ніж домагатися успіху в кар'єрі. Розвиток кар'єри їх приваблює 

тільки в тому випадку, якщо вона не порушує звичний їм стиль життя і оточення. Для них 

важливо, щоб все було урівноважено - кар'єра, сім'я, особисті інтереси і т.п. Жертвувати 

чимось одним заради іншого їм явно не властиво.   Такі люди зазвичай у своїй поведінці 

проявляють конформність.   

Підприємництво. Створювати нові організації, товари, послуги.  

Цим людям подобається створювати нові організації, товари або послуги, які можуть 

бути ототожнені з їх зусиллями. Працювати на інших - це не для них, вони - підприємці за 

духом, і мета їхньої кар'єри - створити щось нове, організувати свою справу, втілити в життя 

ідею, що цілком належить тільки їм. Вершина кар'єри в їхньому розумінні - власний бізнес. 

 

 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ НА МОТИВАЦІЮ ДО 

УСПІХУ (Т. Елерс) 

Інструкція. Запропоновано 41 твердження, на кожне з яких дайте відповідь «ТАК» чи «НІ». 

 

Текст опитувальника 

1. Коли є вибір між двома варіантами, то краще, не відкладаючи, зробити вибір. 

2. Я нервую, коли помічаю, що не можу виконати завдання на 100 відсотків. 

3. Коли я працюю, то так виглядає, ніби я роблю усе задля здобуття успіху. 

4. Якщо виникає проблемна ситуація, я здебільшого приймаю рішення одним з останніх. 

5. Коли в мене два дні підряд немає чим зайнятися, то я втрачаю спокій. 

6. У певні дні мої успіхи є нижчими за «норму». 

7. Стосовно себе я є більш вимогливий, ніж щодо інших людей. 

8. Я більш привітний, ніж інші. 

9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, то згодом собі дорікаю, бо переконаний, що 

зміг би впоратися з ним. 

10. Під час виконання роботи я потребую невеликих перепочинків. 

11. Старанність – головна риса мого характеру. 

12. Мої досягнення не завжди однаково успішні. 

13. Мені до душі інша праця, ніж та, якою я тепер займаюся. 

14. Зауваження більше сприяють моїй активності, ніж похвала. 

15. Я переконаний у тому, що колеги сприймають мене як доброго спеціаліста. 

16. Перешкоди допомагають мені приймати більш тверді рішення. 

17. Іншим легко зачепити почуття моєї гідності. 

18. Коли я працюю без особливого бажання, це легко помітити. 

19. Під час виконання роботи я не розраховую на допомогу інших. 

20. Деколи я відкладаю на потім роботу, яку повинен виконати тепер. 

21. Слід покладатися лише на власні сили. 

22. У житті мало речей, які є більш важливими за гроші. 

23. Завжди, коли я маю виконати важливе доручення я не відволікаюся на інші проблеми. 

24. Почуття мого честолюбства є меншим, ніж в інших. 

25. Наприкінці відпустки я переважно з радістю повертаюся до роботи. 
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26. Коли робота мені до вподоби, я виконую її більш якісно, ніж іншу працю. 

27. Мені приємніше мати справу з людьми, які здатні інтенсивно працювати. 

28. Коли у мене немає заняття, я відчуваю дискомфорт. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше за інших. 

30. Коли мені доводиться приймати рішення, то я стараюся знайти найкращий спосіб 

вирішення завдання. 

31. Мої друзі деколи вважають мене ледачим. 

32. Мої успіхи певною мірою залежать від моїх колег. 

33. Немає сенсу йти всупереч волі керівника. 

34. Деколи я не знаю яку роботу доведеться виконувати. 

35. Коли щось не вдається зробити, то я втрачаю терпіння. 

36. Я переважно не надаю значення своїм досягненням. 

37. Коли я працюю разом з іншими, то результати моєї праці є вищими, ніж результати 

інших людей. 

38. Багато з того, за що я брався, я не доводив до завершення. 

39. Я заздрю людям, які є менш завантаженими за мене. 

40. Я не рівняюся на тих, хто прагне влади і посад. 

41. Коли я переконаний у правильності власної позиції, я здатний зробити все, щоб довести 

свою правоту. 

 

Опитувальний бланк 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  

      41  

 

Ключ до тесту 

Номери запитань з відповіддю «ТАК» (+):  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 37, 41 

Номери запитань з відповіддю «НІ» (-):  6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39  

 

Інтерпретація результатів 

1 – 10 балів: мотивація до успіху низька, особа не прагне досягти перемоги, не схильна 

докладати власних сил у працю, апатична, пасивно ставиться до життя. 

11 – 16 балів: середня мотивація до успіху. При такій мотивації людина не боїться 

ризикувати, вона не є скутою у своїх діях, бо можлива невдача не надто хвилює її. 

17 – 20 балів: висока мотивація до успіху. Такі особи здатні йти на ризик для досягнення 

бажаного, схильні орієнтуватися на власні сили, гнучко і наполегливо добиватися 

поставленої мети. 

Вище від 21 балу: мотивація до успіху надто висока. Це може спричиняти надмірну 

самокритичність до власних можливостей. При цьому особа може зазнавати надмірного 

хвилювання та страху зазнати невдачі. Підсвідома зневіра у власні сили викликає в людини 
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меншу готовність до ризику, особистісну скутість. У результаті при надмірній мотивації до 

успіху людина може втрачати віру в те, що вона доб’ється бажаного. 

 

 

ЗАВДАННЯ: Проаналізувати результати 3-х методик та зробити висновки про особливості 

ціннісно-мотиваційної сфери особистості. 
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ДОДАТОК Е 

 

ТЕСТ «САМООЦІНКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ» (Г. Айзенк) 

 

Інструкція. Уважно прочитайте опис різних психічних станів. Якщо цей опис збігається з 

Вашим станом і стан виникає часто, то необхідно оцінити його в 2 бали. Якщо цей стан 

виникає зрідка, то ставиться 1 бал. Якщо не збігається з Вашим станом – 0 балів. 

 

Бланк опитувальника 

    2 1 0 

1 Не відчуваю у собі впевненості       

2 Часто через дрібниці червонію       

3 Мій сон неспокійний       

4 Легко впадаю у відчай       

5 Непокоюся через  неприємності, які є тільки в  уяві       

6 Мене лякають труднощі       

7 Люблю «копатися» у своїх недоліках       

8 Мене легко переконати       

9 Я недовірливий       

10 Важко переношу час очікування       

11 Нерідко мені здаються безвихідними ситуації, з яких усе-таки 

можна знайти вихід 

      

12 Неприємності мене сильно засмучують, я падаю духом       

13 Під час великих неприємностей я схильний без достатніх підстав 

звинувачувати себе 

      

14 Нещастя і невдачі нічому мене не вчать       

15 Я часто відмовляюся від боротьби, вважаючи її даремною       

16 Я нерідко почуваюся беззахисним       

17 Іноді в мене буває стан розпачу       

18 Я почуваю розгубленість перед труднощами       

19 У важкі хвилини життя іноді поводжуся по дитячому, хочу, щоб 

пожаліли 

      

20 Вважаю недоліки свого характеру невиправними       

21 Залишаю за собою право вирішального голосу    

22 Часто в розмові перебиваю співрозмовника.    

23 Мене легко розсердити    

24 Люблю робити зауваження іншим    

25 Хочу бути авторитетом для оточуючих    

26 Не задовольняюся малим, хочу більшого    

27 Коли розгніваюся, погано себе стримую.    

28 Більше люблю керувати, ніж підкорятися    

29 У мене різка, грубувата жестикуляція    

30 Я злопам’ятний     

31 Мені важко змінювати звички    



60 
 

32 Нелегко переключати увагу    

33 Насторожено ставлюся до всього нового    

34 Мене важко переконати    

35 Нерідко у мене з голови не виходить думка, якої слід було б 

позбутися 

   

36 Нелегко зближуюся з людьми    

37 Мене засмучують навіть незначні зміни плану    

38 Часто я виявляю впертість    

39 Неохоче йду на ризик    

40 Різко реагую на відхилення від прийнятого мною режиму дня    

 

Обробка результатів 

Підраховується кількість балів за кожну з чотирьох груп питань: 

1 -10-те питання - тривожність; 

11-20-те питання - фрустрація (виникає у ситуації нездійснення якоїсь значущої для людини 

цілі або неможливості задоволення важливої потреби); 

21-30-те питання - агресивність; 

31-40-ве питання - ригідність (тенденція до збереження своїх стереотипів, способів 

мислення, нездатність змінити власну точку зору). 

 

Інтерпретація результатів 

0-7 балів – низький рівень 

8-14 балів – середній рівень 

5-20 балів – високий рівень 

 

 

ОПИТУВАЛЬНИК «СТУПІНЬ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ» (А.Б. Леонова) 

Ця методика призначена для діагностики доклінічних ступенів хронічної втоми, яка в 

своїх крайніх формах переходить патологічні стани (різні форми астенічного синдрому,  

неврозів та ін.). Ця методика представлена у вигляді опитувальника, що містить 36 

розгорнутих тверджень, що відображають найтиповіші вияви хронічної втоми у різних 

сферах життєдіяльності. 

Їх поділяють на чотири основні групи: 

 симптоми фізіологічного дискомфорту (пункти 3, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 31, 32); 

 зниження загального самопочуття та когнітивний дискомфорт (пункти 1, 4, 5, 8, 

19, 20, 21, 34, 35, 36); 

 порушення в емоційно-афективній сфері (пункти 2, 7, 15, 18, 22, 30); 

 зниження мотивації та зміни у сфері соціального спілкування (пункти 6, 12, 14, 28, 

33). 

Бланк опитувальника подано нижче. Для оцінки наявності ознак хронічної втоми 

можна використовувати три варіанти відповідей – «згоден з твердженням» (відповідь «так»), 

«не згоден» (відповідь «ні») і «невпевнений у чіткому виборі» (відповідь «так–ні»). Отримані 
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відповіді за кожним пунктом методики переводяться в трибальну оціночну шкалу з 

урахуванням типу формулювання твердження: 

Прямі твердження (пункти 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 26): «Так» = 2 бали; «Так–ні» = 1 бал; «Ні» = 0 балів. 

Обернені твердження (пункти 1, 6, 14, 22, 33, 36): «Так» = 0 балів; «Так–ні» = 1 бал; 

«Ні» = 2 бали. 

 

Інструкція. «Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і намагайтеся 

зрозуміти, наскільки точно воно описує Ваше самопочуття впродовж останніх декількох 

місяців. Якщо твердження збігається з типовими для Вас відчуттями, закресліть відповідь 

«так», в іншому випадку – відповідь «ні». Якщо Вам складно зробити вибір, підкресліть 

обидва запропоновані варіанти «так–ні».  

 

Бланк опитувальника 

1. Зазвичай у мене хороше самопочуття «так–ні» 

2. Я став (ла) дратівливим (ою) «так–ні» 

3. Останнім часом я став (ла) гірше бачити «так–ні» 

4. Я став (ла) забудькуватим (ою) «так–ні» 

5. Після роботи я відчуваю себе розбитим (ою) «так–ні» 

6. Мені подобається працювати в колективі «так–ні» 

7. У мене часто буває пригнічений настрій «так–ні» 

8. Я відчуваю постійну важкість у голові «так–ні» 

9. У мене набрякають ноги «так–ні» 

10. У мене бувають запаморочення «так–ні» 

11. У мене буває відчуття, що мені складно зітхнути «так–ні» 

12. Мені завжди хочеться якомога швидше завершити 

роботу і піти додому «так–ні» 

13. Після сну я зазвичай встаю млявим (ою) і погано 

відпочилим (ою) «так–ні» 

14. Мій робочий день зазвичай «пролітає» непомітно «так–ні» 

15. Я став (ла) часто сваритися зі своїми близькими «так–ні» 

16. Після пробудження мені складно заснути «так–ні» 

17. У мене постійно неприємні відчуття в очах «так–ні» 

18. Останнім часом мене стали дратувати речі, 

до яких раніше я ставився (лася) спокійно «так–ні» 

19. Я став (ла) млявим (ою) і байдужим (ою) «так–ні» 

20. Мені складно запам’ятами навіть ті справи, 

які потрібно зробити сьогодні «так–ні» 

21. Останнім часом мені стало складно працювати «так–ні» 

22. У мене рівний і спокійний характер «так–ні» 

23. Мене турбують болі в скронях і в лобі «так–ні» 

24. У мене часто бувають напади серцебиття «так–ні» 

25. Коли я працюю, у мене майже постійно 

болять спина та шия «так–ні» 

26. У мене часто виникає відчуття нудоти «так–ні» 

27. У мене часто болить голова «так–ні» 

28. Моя робота мені перестала подобатися «так–ні» 

29. Я постійно хочу спати вдень «так–ні» 
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30. Мої близькі стали помічати, що у мене псується 

характер «так–ні» 

31. Коли я читаю, мені доводиться напружувати очі «так–ні» 

32. Найчастіше у мене неспокійний сон «так–ні» 

33. Я із задоволенням йду на роботу «так–ні» 

34. Я постійно відчуваю себе втомленим (ою) «так–ні» 

35. Останнім часом я відчуваю загальне нездужання «так–ні» 

36. Я відчуваю себе абсолютно здоровою людиною «так–ні» 

 

Індекс хронічної втоми 

Основним показником виконання методики є індекс хронічної втоми (ІХРВ), який 

підраховується як сума балів за всіма пунктами опитувальника. Значення ІХРВ можуть 

варіювати в діапазоні від 0 до 72 балів. 

Для визначення ступеня хронічної втоми використовують такі градації ІХРВ: 

 ІХРУ <17 балів: відсутність ознак хронічного втоми; 

 17 <ІХРУ ≤ 26 балів: початковий ступінь хронічної втоми; 

 26 <ІХРУ ≤ 37 балів: виражений ступінь хронічної втоми; 

 37 <ІХРУ ≤ 48 балів: сильний ступінь хронічної втоми; 

 ІХРУ> 48 балів: перехід у сферу патологічних станів (астенічний синдром). 

Для більш повної якісної інтерпретації результатів доцільно також підрахувати 

питому вагу різних груп симптомів у загальному індексі хронічної втоми. Оскільки кількість 

тверджень, що входять у різні групи симптомів, неоднакова, то є сенс підрахувати відсоткове 

відношення набраних за відповідними пунктами опитувальника балів до їх максимально 

можливого числа: 

Симптоми фізіологічного дискомфорту – 15 пунктів, max = 30 балів. 

Зниження загального самопочуття та когнітивний дискомфорт – 10 пунктів, max = 20 

балів. 

Порушення в емоційно-афективній сфері – 6 пунктів, max = 12 балів. 

Зниження мотивації та зміни у сфері соціального спілкування – 5 пунктів, max = 10 

балів. 

Переважання тієї чи іншої групи симптомів свідчить про глибину соматизації 

негативних наслідків хронічної втоми і вказує на збої в роботі тих регуляторних механізмів 

діяльності, які насамперед потребують коригування. 

Загальна астенізація організму пов’язана з виснаженням адаптаційних ресурсів 

людини, що істотно обмежує можливості людини адекватно реагувати на професійні 

навантаження. Вона призводить також до необхідності актуалізувати в діяльності резервні 

ресурси, що посилює ефекти перенапруження та виснаження. 


