Психограма професії «Верстатник широкого профілю»
Проведення профвідбору:
1. Професійна спрямованість до роботи в системі «людина – техніка», (опитувальник
Л.М. Кабардової, ДДО Є.О. Клімова); реалістичний тип (тест Д. Голланда).
2. Дослідження особистісних характеристик (особистісний опитувальник Г.Айзенка
(EPI).
3. Для оцінки професійно важливих якостей використовуються наступні методики:
№
п/п
1.

2.

Професійно важливі
якості
Особливості уваги:
- концентрація;
- стійкість;
- розподіл;
- обсяг
Оперативна
пам’ять

та

Окомір
- лінійний
- кутовий

4.

Координація і точність
рухів
Особливості мислення:
- предметно-дійове;
-

технічне

Тест Мюнстенберга

зорова Методика виявлення та
оцінки оперативної
пам’яті (ОП-1)
Методика оцінки зорової
пам’яті
Методика «Лінійний
окомір»
Методика «Кутовий
окомір»

3.

5.

Психодіагностичні
методики
Методика “Коректурна
проба” В.Я. Анфімова

Методика «Сенсомоторна
проба»
Методика визначення
типів мислення
особистості
Тест Беннета

Діагностичні показники
Високий рівень
Вищий за середній,
середній рівень.
Високий рівень
оперативної пам’яті .
Високий рівень зорової
пам’яті
Високий та вищий за
середній рівні розвитку
лінійного окоміру та
сприйняття кутових
розмірів
Високий рівень точності і
вправності рухів
Високий рівень
Середній рівень

Опитувальник “Професійна кар’єра”
Важливим аспектом професійного розвитку особистості, а також її
самореалізації є свідоме планування професійної кар’єри. Критеріями її
успішності є задоволеність життєвою ситуацією і соціальний успіх.
Найважливішою детермінантою професійного шляху людини є її уявлення
про свою особистість – так звана професійна “Я-концепція”.
Для будь-якої людини характерна певна особистісна концепція,
спонукання, мотиви і цінності, якими вона не може поступитися, здійснюючи
вибір кар’єри. Минулий життєвий досвід формує певну систему ціннісних
орієнтацій, соціальних установок по відношенню до кар’єри взагалі. Тому в
професійному плані суб’єкт діяльності розглядається і описується через
систему його диспозицій, ціннісних орієнтацій, соціальних установок,
інтересів і подібних соціально обумовлених спонук до діяльності.
Даний

опитувальник

призначений

для

визначення

орієнтацій

професійної кар’єри.
Обстежуваному видається опитувальник і бланк відповідей (мал.
1) з такою інструкцією: “Опитувальник, який Ви зараз будете заповнювати,
виявляє Ваші переваги у виборі професійного шляху і побудови кар’єри. Вам
необхідно відповісти на 41 запитання за 10-бальною шкалою (1 бал – зовсім
неважливо чи зовсім не згоден, 10 балів – винятково важливо чи повністю
згоден). Відповідь внесіть до бланку відповідей в клітинку з відповідним
номером. Відповідайте швидко і щиро. Тут не має хороших чи поганих,
правильних чи не правильних відповідей”.
Завдання виконується без обмеження часу (приблизно 10 хвилин).
Якщо в процесі роботи у обстежуваного виникає питання, профконсультант
повинен дати пояснення.

Тестовий матеріал
Відмітьте на бланку відповідей, наскільки важливим для Вас є
кожне із запропонованих тверджень за наступною шкалою:
Зовсім неважливо
1

2

3

Винятково важливо
4

5

6

7

8

9

10

1.

Будувати свою кар’єру в межах конкретної наукової або технічної
сфери.

2.

Здійснювати спостереження, вплив і контроль над людьми на всіх
рівнях.

3.

Мати можливість робити все по-своєму і не утруднятися правилами
будь-якої організації.

4.

Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом і соціальним
захистом.

5.

Застосувати свої уміння спілкування на користь людям, допомогу
іншим.

6.

Працювати над проблемами, які здаються майже нерозв’язуваними.

7.

Вести такій спосіб життя, щоб інтереси сім’ї і кар’єри були взаємно
урівноважені.

8.

Створити і побудувати щось таке, що було б повністю моїм витвором
чи ідеєю.

9.

Продовжувати роботу за своєю спеціальністю, ніж погодитись на
більш високу посаду, не пов’язану з моєю спеціальністю.

10.

Бути першим керівником в організації.

11.

Мати роботу, не пов’язану з режимом чи іншими організаційними
обмеженнями.

12.

Працювати в організації, яка б забезпечить мені стабільність на
тривалий період.

13.

Застосовувати свої уміння і здібності на те, щоб зробити світ кращим.

14.

Змагатися і перемагати.

15.

Будувати кар’єру, яка дозволить мені продовжувати слідувати моєму
способу життя.

16.

Створити нове комерційне підприємство.

17.

Присвятити все життя вибраній професійній діяльності.

18.

Зайняти високу керівну посаду.

19.

Мати роботу, яка надає максимум свободи і автономії у виборі
характеру занять, часу виконання тощо.

20.

Залишатись на одному місці проживання, ніж переїхати в зв’язку з
підвищенням по роботі.

21.

Мати можливість використати свої уміння і досвід для досягнення
важливої мети.
Відмітьте на бланку відповідей, наскільки Ви згодні з кожним із
запропонованих тверджень за наступною шкалою:
Зовсім не згоден
1

2

3

Винятково згоден
4

5

6

7

8

9

10

22.

Єдино дійсна мета моєї кар’єри – знаходити і вирішувати проблеми,
незалежно від того, в якій галузі вони виникли.

23.

Я завжди прагну приділяти однакову увагу моїй сім’ї і моїй кар’єрі.

24.

Я завжди знаходжусь в пошуках ідей, які дають мені можливість
розпочати і побудувати власну справу.

25.

Я погоджуюсь на керівну посаду тільки в тому випадку, якщо вона
знаходиться в сфері моєї професійної компетентності.

26.

Я хотів би досягти в організації такого положення, яке давало б
можливість спостерігати за роботою інших і інтегрувати їх діяльність.

27.

В моїй професійній діяльності я більш за все турбувався про свою
свободу і автономію.

28.

Для мене важливіше залишитись на нинішньому місці проживання,
ніж отримати підвищення чи нову роботу в іншій місцевості.

29.

Я завжди шукаю роботу, на якій міг би приносити користь іншим.

30.

Змагання і перемога – це найбільш важливі і хвилюючі сторони моєї
кар’єри.

31.

Кар’єра має сенс тільки в тому випадку, якщо вона дозволяє мені жити
так як мені подобається.

32.

Підприємницька діяльність є центральною частиною моєї кар’єри.

33.

Я б скоріше пішов з організації, ніж став займатися роботою, не
пов’язаною з моєю професією.

34.

Я буду вважати, що досяг успіху в кар’єрі тільки тоді, коли стану
керівником високого рангу в солідній організації.

35.

Я не хочу, щоб мене обмежувала якась організація чи світ бізнесу.

36.

Я віддав би перевагу
довготривалий контракт.

роботі

в

організації,

яка

забезпечує

37.

Я хотів би присвятити свою діяльність досягненню важливої і
корисної мети.

38.

Я почуваю, що добився успіху лише тоді, коли я постійно залучений
до вирішення проблем або в ситуацію змагання.

39.

Вибрати і підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж
добиватися успіху в професійній діяльності.

40.

Я завжди хотів заснувати і побудувати свій власний бізнес.

41.

Я віддаю перевагу роботі, яка не пов’язана з відрядженнями.
Обробка та інтерпретація результатів
Опитувальник складається з 8 діагностичних шкал вимірювання

кар’єрних орієнтацій.
1. Професійна компетентність. Ця орієнтація пов’язана з наявністю
здібностей в певній сфері (наукові дослідження, технічне проектування,
фінансовий аналіз та інш.). Людина з такою орієнтацією хоче бути майстром
своєї справи, буває особливо щасливою, коли досягає у спіху але швидко
втрачає інтерес до роботи, якщо не може розвивати свої здібності. Одночасно
така людина шукає визнання своїх талантів, що повинно виражатися в
статусі, відповідному її майстерності. Вона готова керувати і іншими в межах
своєї компетентності, але управління не представляє для неї особливого
інтересу. Тому багато хто з цієї категорії людей розглядають роботу
менеджера, управління як необхідну умову для просування в своїй
професійній сфері.
2. Менеджмент. В даному випадку першочергове значення мають
орієнтації особистості на інтеграцію зусиль інших людей, повнота
відповідальності за кінцевий результат і об’єднання різних функцій
організації. З віком і досвідом роботи ця кар’єрна орієнтація проявляється
сильніше. Така робота вимагає міжособистісного та групового спілкування,
емоційної урівноваженості, відповідальності. Людина з орієнтацією на
менеджмент буде вважати, що не досягла своєї кар’єри, поки не займе
посаду, на якій зможе керувати різними сторонами діяльності підприємства:
фінансами, маркетингом, виробництвом продукції, розробками, продажем.

3. Незалежність (автономія). Головна турбота особистості з такою
орієнтацією – звільнення від організаційних правил, наказів і обмежень.
Яскраво виражена потреба все робити по-своєму: самому вирішувати, коли,
над чим і скільки працювати. Така людина не хоче підпорядковуватись
правилам організації (робоче місце, час, фірмовий одяг). Звичайно, кожна
людина в деякій мірі потребує автономії, але якщо така орієнтація виражена
сильно, тоді особистість готова відмовитись від просування по службі чи від
інших можливостей заради збереження своєї незалежності. Така людина
може працювати в організації, яка забезпечує їй в достатній мірі свободу, але
не буде почувати серйозних зобов’язань чи відданості організації і буде
відкидати будь-які спроби обмежити її автономію.
4. Стабільність. Ця орієнтація обумовлена потребою в безпеці і
стабільності для того, щоб майбутні життєві події можна було передбачити.
Розрізняють два типи стабільності – стабільність місця роботи і стабільність
місця проживання. Під стабільністю місця роботи розуміється пошук роботи
в такій організації, яка забезпечує певний термін діяльності, має хороший
імідж (не звільнює працівників), проявляє турботу про своїх працівників
навіть після звільнення, виглядає більш надійною в своїй галузі. Людина
другого типу, орієнтована на стабільність місця проживання.
Люди, орієнтовані на стабільність, можуть займати високі посади в
організації, але, віддаючи перевагу стабільній роботі, можуть відмовитись від
підвищення, якщо воно загрожує ризиком і тимчасовими незручностями,
навіть у випадку широко відкриваючих можливостей росту.
5. Служіння. Основними цінностями даної орієнтації, є “робота з
людьми”, “служіння людству”, “допомога людям”, “бажання зробити світ
кращим”. Людина з такою орієнтацією має можливість продовжувати
працювати в цьому напрямку, навіть якщо їй прийдеться змінити місце
роботи. Вона не буде працювати в організації, яка недоброзичлива її цілям і
цінностям і відмовиться від просування чи переведення на іншу роботу, якщо
це не дозволить їй реалізувати головні цінності життя. Люди з такою

кар’єрною орієнтацією частіше за все працюють в галузі охорони
навколишнього середовища, перевірки якості продуктів і товарів, захисту
прав споживачів тощо.
6. Виклик. Основні цінності при кар’єрній орієнтації цього типу –
конкуренція, перемога над іншими, подолання перешкод, вирішення важких
завдань. Людина орієнтована на те, щоб “кинути виклик”. Соціальна ситуація
частіше за все розглядається з позиції “виграшу – програшу”. Процес
боротьби і перемога більш важливі для людини, ніж конкретна галузь
діяльності чи кваліфікація. Наприклад, агент з нерухомості може розглядати
кожний контракт як гру, яку потрібно виграти. Новизна, різноманітність і
виклик мають для людей з такою орієнтацією дуже велику цінність, і, якщо
все йде досить просто, вони починають нудьгувати.
7. Інтеграція стилів життя. Людина зорієнтована на інтеграцію різних
сторін образу життя. Вона не хоче, щоб в її житті домінувала тільки сім’я або
тільки кар’єра, або тільки саморозвиток. Вона прагне до того, щоб все це
було збалансовано. Така людина більше цінує своє життя в цілому – де живе,
як удосконалюється, ніж конкретну роботу, кар’єру чи організацію.
8. Підприємництво. Людина з такою орієнтацією прагне створити щось
нове, вона хоче мати свою марку, свою справу, своє фінансове благополуччя.
Для неї головне створити свою справу і організацію, побудувати її так, щоб
це було продовженням її самої, вкласти туди душу. Підприємець буде
продовжувати свою справу, навіть, якщо він спочатку буде терпіти невдачі і
йому прийдеться серйозно ризикувати.
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Бланк відповідей одночасно служить ключем для обробки результатів:
1 – й стовпчик – професійна компетентність,
2 – й стовпчик – менеджмент,
3 – й стовпчик – автономія (незалежність),
4 – й стовпчик – твердження 4,12,36 – стабільність місця роботи,
твердження 20, 28,41 – стабільність місця проживання,
5 –й стовпчик – служіння,
6 – й стовпчик – виклик,
7 – й стовпчик – інтеграція стилей життя,
8 – й стовпчик – підприємництво (крім 41 твердження).
За кожною кар’єрною орієнтацією підраховується кількість балів. Для цього бали
підсумовуються і діляться на кількість тверджень – 5 (для стабільності – 3 і 3). Самий
високий показник – 10, самий низький – 1. Отримані значення свідчать про вираженість
відповідної професійної кар’єрної орієнтації. Узагальнений результат – середнє значення
суми балів, отриманих обстежуваним за всіма орієнтаціями – може вказувати на

вираженість фактору професійної мотивації, про “Напруженість” спрямованості на
діяльність. Слід приймати до уваги також “перекіс” в бік якоїсь однієї орієнтації чи баланс
всіх кар’єрних орієнтацій

РОЗДІЛ 2. ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ
Опитувальник для визначення професійної готовності
Л.Н. Кабардовой
(опитувальник подано мовою оригіналу)
Инструкция: “Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них
Вам необходимо дать три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в
соответствующую клетку бланка ответов, где цифрами обозначены номера
вопросов, а буквами – клеточки для трех ответов”.
Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что
записано в вопросе (клеточка «а»):


делаю, как правило, хорошо – 2 балла;



делаю средне – 1 балл;



делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал – 0 баллов.
Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это

делаете (клеточка «б»):


положительные (интересно, легко) – 2 балла;



нейтральные (все равно) – 1 балл;



отрицательные (неинтересно, трудно) – 0 баллов.

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в
вопросе действие входило в Вашу работу (клеточка «в»):


да – 2 балла;



все равно – 1 балл;



нет – 0 баллов.
Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто»,

«легко», «систематически» и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих
слов.
Работа с опросником может производится как индивидуально, так и в группе.
Тестовий материал
1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по
определенному признаку.
2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике
(составлять и собирать схемы, устранять в них неисправности,
разбираться в принципе действия прибора и т.п.).
3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо
выполнять все работы, обеспечивающие рост и развитие растений
(поливать, удобрять, пересаживать и пр.)
4. Сочинять стихи, рассказы, заметки писать сочинения, признаваемые
многими интересными, достойными внимания.
5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение,
гнев, обиду, плохое настроение.
6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий
конспект, план, новый текст.
7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи
по физике.
8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и
записывать данные наблюдения в специальный дневник.
9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла,
засушенных растений, ниток.
10. Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он хочет знать,
даже если приходится повторять это несколько раз.
11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить
ошибки.

12. Разбираться в химических процессах,
элементов, решать задачи по химии

свойствах

химических

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных
признаках многочисленных видов растений.
14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры.
15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого.
16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их,
пересказывать тексты и составленные рассказы по заданной теме.
17. Отлаживать
какие-либо
механизмы
(велосипед,
мотоцикл),
ремонтировать электротехнические приборы (пылесос, утюг,
светильник).
18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблюдение
за каким-нибудь животным.
19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у других.
20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей.
21. При выполнении задания по иностранному языку без особых
трудностей работать с иностранными текстами.
22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру
магнитофон, телевизор, аппаратуру для дискотек).

(приемник,

23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за
животными работы: кормить, чистить (животных и клетки), лечить,
обучать.
24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать,
изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу.
25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста.
26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется
составлять логическую цепочку действий, используя при этом
различные законы, формулы, теоремы.
27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки.
28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные
признаки и повадки.
29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником
талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно.
30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия.
31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания
математических формул, законов и умения их правильно применять
при решении.

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и
ловкости рук: работать на станке, на электрической швейной машинке,
проводить монтаж и сборку изделий из мелких деталей.
33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внешнем
виде животного или растения.
34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни,
танцевальные номера.
35. Выполнять работу, требующую
множеством разных людей.

обязательных

контактов

со

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого
различные закономерности, следствия.
37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных
изделий, конструировать новые, придуманные самостоятельно.
38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии,
ботаники, зоологии: читать научную литературу, слушать лекции,
научные доклады.
39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды,
причесок, украшений, интерьера помещений.
40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать
разногласия, разрешать споры.
41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать
карты, схемы, чертежи.
42. Выполнять задания, в которых требуются мысленно представить
расположение предметов или фигур в пространстве.
43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в
биологических кружках, на биостанциях, в зоологических кружках и
питомниках.
44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное,
прекрасное.
45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы,
оказывать посильную помощь.
46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную» работу: писать,
выписывать, проверять, подсчитывать, вычислять.
47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения
задачи: технологической, логической, математической.
48. При работе с растениями или животными переносить ручной или
физический труд, неблагоприятные погодные условия, грязь,
специфический запах животных.

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или
исполняемом произведении (в любой сфере творчества).
50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух.
Бланк ответов
Тип профессия
Ч-З
Ч-Т
Ч-П
Ч-Х
Ч-Ч
№
а
б в № а б в № а б В № а б в № а б в
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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Сумма







Ч-З – человек – знаковая система
Ч-Т – человек – техника
Ч-П – человек – природа
Ч-Х – человек – художественный образ
Ч-Ч – человек – человек
Обработка и интерпретация результатов
Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из

типов профессий. Колонки, обозначенные буквами, отражают оценки трех
ответов на каждый вопрос:


а – оценка своих умений;



б – оценка своего эмоционального отношения;



в – оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений.

Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно
просмотреть бланк ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на
которые испытуемый в графе «умения» поставил оценку «0». Эти вопросы
следует полностью исключить из обработки. Примером может служить
соотношение оценок «0-12-11». В этом случае вторая и третья оценки также
исключаются

при

(эмоционального

подсчете

отношения

баллов
и

по

соответствующим

профессиональных

шкалам

положений).

Они

учитываются только при качественном анализе каждой сферы.
Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной
сфере по шкалам «умения», «отношение» и «профессиональные пожелания».
Обращается внимание на соотношение оценок по данным шкалам как в
каждой профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу
(виду деятельности).
Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или
нескольких сфер) делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных
в

разных

профессиональных

сферах

по

шкале

«профессиональные

предпочтения».
Обращается внимание на те профессиональные сферы, в которых эти
суммы наибольшие. Затем в каждой сфере сравниваются между собой баллы,
набранные по трем шкалам. Предпочтительным являются такое сочетание, в
котором оценки по второй и третьей шкалам количественно сочетаются с
оценкой по первой шкале, отражающей реальные умения испытуемого.
Например, соотношение оценок типа «10-12-11» благоприятнее, чем
сочетание «3-8-12», поскольку предпочтения испытуемого в первом случае
более обоснованны наличием у него соответствующих умений.
Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили
оценки в баллах «2-2-2», а также «2-2-1», «1-2-2». Это необходимо, вопервых, для того, чтобы сузить профессиональную сферу до конкретных
специальностей. Например, работа в области «человек – знак» может
осуществляться с буквами, словами, текстами, (филолог, историк, редактор и

др.); с иностранными знаками, текстами (технический переводчик, гидпереводчик);

с

математическими

знаками

(программист,

математик,

экономист и др.). Во-вторых, это дает возможность выйти за пределы одной
сферы на профессии, занимающие промежуточное положение между
разными областями, например учитель математики (сферы «человек –
человек» и «человек – знак»), модельер (сферы «человек – художественный
образ» и «человек – техника») и т.д.
По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой
сфере профессиональной деятельности он склонен.

Опитувальник “Професійна кар’єра”
Важливим аспектом професійного розвитку особистості, а також її
самореалізації є свідоме планування професійної кар’єри. Критеріями її
успішності є задоволеність життєвою ситуацією і соціальний успіх.
Найважливішою детермінантою професійного шляху людини є її уявлення
про свою особистість – так звана професійна “Я-концепція”.
Для будь-якої людини характерна певна особистісна концепція,
спонукання, мотиви і цінності, якими вона не може поступитися, здійснюючи
вибір кар’єри. Минулий життєвий досвід формує певну систему ціннісних
орієнтацій, соціальних установок по відношенню до кар’єри взагалі. Тому в
професійному плані суб’єкт діяльності розглядається і описується через
систему його диспозицій, ціннісних орієнтацій, соціальних установок,
інтересів і подібних соціально обумовлених спонук до діяльності.
Даний

опитувальник

призначений

для

визначення

орієнтацій

професійної кар’єри.
Обстежуваному видається опитувальник і бланк відповідей (мал.
1) з такою інструкцією: “Опитувальник, який Ви зараз будете заповнювати,
виявляє Ваші переваги у виборі професійного шляху і побудови кар’єри. Вам

необхідно відповісти на 41 запитання за 10-бальною шкалою (1 бал – зовсім
неважливо чи зовсім не згоден, 10 балів – винятково важливо чи повністю
згоден). Відповідь внесіть до бланку відповідей в клітинку з відповідним
номером. Відповідайте швидко і щиро. Тут не має хороших чи поганих,
правильних чи не правильних відповідей”.
Завдання виконується без обмеження часу (приблизно 10 хвилин).
Якщо в процесі роботи у обстежуваного виникає питання, профконсультант
повинен дати пояснення.

Тестовий матеріал
Відмітьте на бланку відповідей, наскільки важливим для Вас є
кожне із запропонованих тверджень за наступною шкалою:
Зовсім неважливо
1

2

3

Винятково важливо
4

5

6

7

8

9

10

42.

Будувати свою кар’єру в межах конкретної наукової або технічної
сфери.

43.

Здійснювати спостереження, вплив і контроль над людьми на всіх
рівнях.

44.

Мати можливість робити все по-своєму і не утруднятися правилами
будь-якої організації.

45.

Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом і соціальним
захистом.

46.

Застосувати свої уміння спілкування на користь людям, допомогу
іншим.

47.

Працювати над проблемами, які здаються майже нерозв’язуваними.

48.

Вести такій спосіб життя, щоб інтереси сім’ї і кар’єри були взаємно
урівноважені.

49.

Створити і побудувати щось таке, що було б повністю моїм витвором
чи ідеєю.

50.

Продовжувати роботу за своєю спеціальністю, ніж погодитись на
більш високу посаду, не пов’язану з моєю спеціальністю.

51.

Бути першим керівником в організації.

52.

Мати роботу, не пов’язану з режимом чи іншими організаційними
обмеженнями.

53.

Працювати в організації, яка б забезпечить мені стабільність на
тривалий період.

54.

Застосовувати свої уміння і здібності на те, щоб зробити світ кращим.

55.

Змагатися і перемагати.

56.

Будувати кар’єру, яка дозволить мені продовжувати слідувати моєму
способу життя.

57.

Створити нове комерційне підприємство.

58.

Присвятити все життя вибраній професійній діяльності.

59.

Зайняти високу керівну посаду.

60.

Мати роботу, яка надає максимум свободи і автономії у виборі
характеру занять, часу виконання тощо.

61.

Залишатись на одному місці проживання, ніж переїхати в зв’язку з
підвищенням по роботі.

62.

Мати можливість використати свої уміння і досвід для досягнення
важливої мети.
Відмітьте на бланку відповідей, наскільки Ви згодні з кожним із
запропонованих тверджень за наступною шкалою:
Зовсім не згоден
1

2

3

Винятково згоден
4

5

6

7

8

9

10

63.

Єдино дійсна мета моєї кар’єри – знаходити і вирішувати проблеми,
незалежно від того, в якій галузі вони виникли.

64.

Я завжди прагну приділяти однакову увагу моїй сім’ї і моїй кар’єрі.

65.

Я завжди знаходжусь в пошуках ідей, які дають мені можливість
розпочати і побудувати власну справу.

66.

Я погоджуюсь на керівну посаду тільки в тому випадку, якщо вона
знаходиться в сфері моєї професійної компетентності.

67.

Я хотів би досягти в організації такого положення, яке давало б
можливість спостерігати за роботою інших і інтегрувати їх діяльність.

68.

В моїй професійній діяльності я більш за все турбувався про свою
свободу і автономію.

69.

Для мене важливіше залишитись на нинішньому місці проживання,
ніж отримати підвищення чи нову роботу в іншій місцевості.

70.

Я завжди шукаю роботу, на якій міг би приносити користь іншим.

71.

Змагання і перемога – це найбільш важливі і хвилюючі сторони моєї
кар’єри.

72.

Кар’єра має сенс тільки в тому випадку, якщо вона дозволяє мені жити
так як мені подобається.

73.

Підприємницька діяльність є центральною частиною моєї кар’єри.

74.

Я б скоріше пішов з організації, ніж став займатися роботою, не
пов’язаною з моєю професією.

75.

Я буду вважати, що досяг успіху в кар’єрі тільки тоді, коли стану
керівником високого рангу в солідній організації.

76.

Я не хочу, щоб мене обмежувала якась організація чи світ бізнесу.

77.

Я віддав би перевагу
довготривалий контракт.

78.

Я хотів би присвятити свою діяльність досягненню важливої і
корисної мети.

79.

Я почуваю, що добився успіху лише тоді, коли я постійно залучений
до вирішення проблем або в ситуацію змагання.

80.

Вибрати і підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж
добиватися успіху в професійній діяльності.

81.

Я завжди хотів заснувати і побудувати свій власний бізнес.

82.

Я віддаю перевагу роботі, яка не пов’язана з відрядженнями.

роботі

в

організації,

яка

забезпечує

Обробка та інтерпретація результатів
Опитувальник складається з 8 діагностичних шкал вимірювання
кар’єрних орієнтацій.
1. Професійна компетентність. Ця орієнтація пов’язана з наявністю
здібностей в певній сфері (наукові дослідження, технічне проектування,
фінансовий аналіз та інш.). Людина з такою орієнтацією хоче бути майстром
своєї справи, буває особливо щасливою, коли досягає у спіху але швидко
втрачає інтерес до роботи, якщо не може розвивати свої здібності. Одночасно
така людина шукає визнання своїх талантів, що повинно виражатися в
статусі, відповідному її майстерності. Вона готова керувати і іншими в межах
своєї компетентності, але управління не представляє для неї особливого
інтересу. Тому багато хто з цієї категорії людей розглядають роботу

менеджера, управління як необхідну умову для просування в своїй
професійній сфері.
2. Менеджмент. В даному випадку першочергове значення мають
орієнтації особистості на інтеграцію зусиль інших людей, повнота
відповідальності за кінцевий результат і об’єднання різних функцій
організації. З віком і досвідом роботи ця кар’єрна орієнтація проявляється
сильніше. Така робота вимагає міжособистісного та групового спілкування,
емоційної урівноваженості, відповідальності. Людина з орієнтацією на
менеджмент буде вважати, що не досягла своєї кар’єри, поки не займе
посаду, на якій зможе керувати різними сторонами діяльності підприємства:
фінансами, маркетингом, виробництвом продукції, розробками, продажем.
3. Незалежність (автономія). Головна турбота особистості з такою
орієнтацією – звільнення від організаційних правил, наказів і обмежень.
Яскраво виражена потреба все робити по-своєму: самому вирішувати, коли,
над чим і скільки працювати. Така людина не хоче підпорядковуватись
правилам організації (робоче місце, час, фірмовий одяг). Звичайно, кожна
людина в деякій мірі потребує автономії, але якщо така орієнтація виражена
сильно, тоді особистість готова відмовитись від просування по службі чи від
інших можливостей заради збереження своєї незалежності. Така людина
може працювати в організації, яка забезпечує їй в достатній мірі свободу, але
не буде почувати серйозних зобов’язань чи відданості організації і буде
відкидати будь-які спроби обмежити її автономію.
4. Стабільність. Ця орієнтація обумовлена потребою в безпеці і
стабільності для того, щоб майбутні життєві події можна було передбачити.
Розрізняють два типи стабільності – стабільність місця роботи і стабільність
місця проживання. Під стабільністю місця роботи розуміється пошук роботи
в такій організації, яка забезпечує певний термін діяльності, має хороший
імідж (не звільнює працівників), проявляє турботу про своїх працівників
навіть після звільнення, виглядає більш надійною в своїй галузі. Людина
другого типу, орієнтована на стабільність місця проживання.

Люди, орієнтовані на стабільність, можуть займати високі посади в
організації, але, віддаючи перевагу стабільній роботі, можуть відмовитись від
підвищення, якщо воно загрожує ризиком і тимчасовими незручностями,
навіть у випадку широко відкриваючих можливостей росту.
5. Служіння. Основними цінностями даної орієнтації, є “робота з
людьми”, “служіння людству”, “допомога людям”, “бажання зробити світ
кращим”. Людина з такою орієнтацією має можливість продовжувати
працювати в цьому напрямку, навіть якщо їй прийдеться змінити місце
роботи. Вона не буде працювати в організації, яка недоброзичлива її цілям і
цінностям і відмовиться від просування чи переведення на іншу роботу, якщо
це не дозволить їй реалізувати головні цінності життя. Люди з такою
кар’єрною орієнтацією частіше за все працюють в галузі охорони
навколишнього середовища, перевірки якості продуктів і товарів, захисту
прав споживачів тощо.
6. Виклик. Основні цінності при кар’єрній орієнтації цього типу –
конкуренція, перемога над іншими, подолання перешкод, вирішення важких
завдань. Людина орієнтована на те, щоб “кинути виклик”. Соціальна ситуація
частіше за все розглядається з позиції “виграшу – програшу”. Процес
боротьби і перемога більш важливі для людини, ніж конкретна галузь
діяльності чи кваліфікація. Наприклад, агент з нерухомості може розглядати
кожний контракт як гру, яку потрібно виграти. Новизна, різноманітність і
виклик мають для людей з такою орієнтацією дуже велику цінність, і, якщо
все йде досить просто, вони починають нудьгувати.
7. Інтеграція стилів життя. Людина зорієнтована на інтеграцію різних
сторін образу життя. Вона не хоче, щоб в її житті домінувала тільки сім’я або
тільки кар’єра, або тільки саморозвиток. Вона прагне до того, щоб все це
було збалансовано. Така людина більше цінує своє життя в цілому – де живе,
як удосконалюється, ніж конкретну роботу, кар’єру чи організацію.
8. Підприємництво. Людина з такою орієнтацією прагне створити щось
нове, вона хоче мати свою марку, свою справу, своє фінансове благополуччя.

Для неї головне створити свою справу і організацію, побудувати її так, щоб
це було продовженням її самої, вкласти туди душу. Підприємець буде
продовжувати свою справу, навіть, якщо він спочатку буде терпіти невдачі і
йому прийдеться серйозно ризикувати.

Бланк відповідей
Вік ________ Стать ___________
Освіта ___________________________
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Дата _______________
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Бланк відповідей одночасно служить ключем для обробки результатів:
1 – й стовпчик – професійна компетентність,
2 – й стовпчик – менеджмент,
3 – й стовпчик – автономія (незалежність),
4 – й стовпчик – твердження 4,12,36 – стабільність місця роботи,
твердження 20, 28,41 – стабільність місця проживання,
5 –й стовпчик – служіння,
6 – й стовпчик – виклик,
7 – й стовпчик – інтеграція стилей життя,
8 – й стовпчик – підприємництво (крім 41 твердження).
За кожною кар’єрною орієнтацією підраховується кількість балів. Для
цього бали підсумовуються і діляться на кількість тверджень – 5 (для
стабільності – 3 і 3). Самий високий показник – 10, самий низький – 1.
Отримані значення свідчать про вираженість відповідної професійної
кар’єрної орієнтації. Узагальнений результат – середнє значення суми балів,
отриманих обстежуваним за всіма орієнтаціями – може вказувати на
вираженість

фактору

професійної

мотивації,

про

“Напруженість”

спрямованості на діяльність. Слід приймати до уваги також “перекіс” в бік
якоїсь однієї орієнтації чи баланс всіх кар’єрних орієнтацій.
Особистісний опитувальник Г. Айзенка (EPI)
(модернізований к.п.н., проф. М.С. Янцуром)
Інструкція: “На поставленні питання ви повинні вiдповiсти “так” або
“ні”, записавши свою вiдповiдь поруч з номером запитання у “Бланку
вiдповiдей” знаком “+” або “-”. Не потрібно гаяти багато часу на
обмірковування питань. Дайте ту вiдповiдь, яка перша прийшла в голову.
Вiдповiдайте на всі питання підряд, нічого не пропускайте”.

Тестовий матеріал
1.

Ви часто відчуваєте потяг до нових вражень, бажання відчути
збудження?

2.

Чи часто Ви відчуваєте потребу в друзях, якi Вас розуміють, можуть
підбадьорити i втішити?

3.

Чи вважаєте Ви себе безтурботною людиною?

4.

Чи правда, що Вам дуже важко вiдповiсти "Hi"?

5.

Чи обмірковуєте Ви свої справи не поспішаючи, чи віддаєте Ви
перевагу тому, щоб почекати перед тим, як діяти?

6.

Ви завжди стримуєте свої обіцянки, не зважаючи на те, що Вам це не
завжди вигідно?

7.

Чи часто у Вас бувають спади i підйоми настрою?

8.

Взагалі Ви дієте i розмовляєте швидко, без зупинок для
обмірковування?

9.

Чи виникало у Вас коли-небудь почуття, що Ви "нещасна людина",
хоча ніякої вагомої причини для цього не було?

10. Чи зробили б Ви все, будь-що, на спір?
11. Чи виникає у Вас почуття невпевненості та сорому, коли хочете
зав'язати розмову з симпатичною (ним) незнайомкою (цем)?
12. Чи буває коли-небудь, що Ви сердитесь, виходите з себе?
13. Чи часто Ви дiєте під впливом тимчасового настрою?
14. Чи часто Ви хвилюєтесь через те, що зробили або сказали щось таке,
чого не слід було робити або говорити?
15. Чи віддаєте Ви перевагу книжкам над зустрічами з людьми?
16. Чи правда, що Вас легко образити?
17. Ви любите часто бувати в компаніях?
18. Чи бувають у Вас такі думки, що Ви хотіли б приховати від інших?
19. Чи правда, що Ви часом повні енергії так, що все горить у руках, а
часом зовсім в’ялі?
20. Чи хотіли б Ви, щоб у Вас було друзів менше, але щоб вони були дуже
близькими?
21. Чи часто Ви мрієте?
22. Коли на Вас кричать, Ви вiдповiдаєте тим же?
23. Чи часто Вас хвилює відчуття провини?
24. Чи всі Ваші звички хороші та бажані?

25. Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям i повеселитись у галасливій
компанії?
26. Чи рахуєте Ви себе людиною збудливою i вразливою?
27. Чи вважають Вас людиною жвавою i веселю?
28. Після того, як справа зроблена, чи часто Ви подумки повертаєтесь до
неї, гадаєте, що можна було б зробити краще?
29. Ви, як правило, мовчите, коли знаходитесь в компанії інших людей?
30. Буває так, що Ви інколи переказуєте плітки чи чутки?
31. Буває таке, що Вам не спиться через те, що рiзнi думки лізуть у голову?
32. Якщо Ви хочете дізнатись про що-небудь, то Ви скоріше прочитаєте
про це в книжці, ніж запитаєте?
33. Чи буває у Вас сильне серцебиття?
34. Чи подобається Вам робота, яка вимагає від Вас постійної уваги?
35. Чи бувають у Вас приступи сильного тремтіння?
36. Якщо б Ви знали, що сказане Вами ніколи не буде розголошено, Ви б
завжди висловлювались у дусi загальноприйнятого (як всі)?
37. Чи справді Вам неприємно знаходитись у компаніях, де насміхаються
один над одним?
38. Ви дратівлива людина?
39. Чи подобається Вам робота, яка вимагає швидких дій?
40. Чи хвилюєтесь Ви з приводу будь-яких неприємних подій, якi могли б
статись?
41. Чи правда, що Ви людина повільна i некваплива в рухах?
42. Ви коли-небудь спізнювались на побачення чи на роботу?
43. Чи часто Вам сняться жахливі сни?
44. Чи правда, що Ви так любите поговорити, що ніколи не пропустите
зручного випадку порозмовляти з незнайомою людиною?
45. Чи турбують Вас які-небудь болі?
46. Чи Ви б відчували себе дуже нещасним, якщо б тривалий час були
позбавлені широкого спілкування з людьми?
47. Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?
48. Серед людей, яких Ви знаєте, такі, що Вам дуже не подобаються?
49. Могли б Ви сказати про себе, що Ви впевнена в собі людина?
50. Чи легко Ви ображаєтесь, коли люди вкажуть на Ваші помилки в
роботі або на Ваші особисті промахи?

51. Чи рахуєте Ви, що важко отримати справжнє задоволення від
вечорниць?
52. Чи турбує Вас відчуття, що Ви чимось гiршi за інших?
53. Чи легко Вам внести пожвавлення в досить скучну компанію?
54. Чи буває так, що Ви говорите про речі, на яких зовсім не розумієтесь?
55. Чи піклуєтесь Ви про своє здоров'я?
56. Чи любите Ви жартувати над іншими?
57. Чи страждаєте Ви від безсоння?
Бланк відповідей
Вік ________ Стать ___________
Освіта ___________________________
Відповіді
так

Щ–
Е–
Н–

№

Дата _______________

Відповіді
ні

так

№

ні

Відповіді
так

№

Відповіді
ні

так

№

1

15

30

45

2

16

31

46

3

17

32

47

4

18

33

48

5

19

34

49

6

20

35

50

7

21

36

51

8

22

37

52

9

23

38

53

10

24

39

54

11

25

40

55

12

26

41

56

13

27

42

57

14

28

43

29

44

ні

Обробка результатів
Заповнений бланк необхідно звірити з ключем i підрахувати кiлькiсть
спiвпадінь з ключем. Результати записуються в "Бланки вiдповiдей" проти
позначень: "Е" - шкала "екстра - iнтроверсiя", "Н" – шкала "нейротизму емоційна стабiльнiсть", "Щ" - шкала "щирості".
Ключі й інтерпретація:
Екстраверсія - інтроверсія:
«так» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
«ні» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Нейротизм (емоційна стабільність - емоційна нестабільність) :
«так» (+): 2, 4, 7, 9,11,14,16,19.21,23, 26,28,31, 33,35,38,
40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
«Шкала щірості»:
«так» (+): 6, 24, 36;
«ні» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Відповіді, що збігаються з ключем, оцінюються в 1 бал.
1.Екстраверсія — інтроверсія.
Характеризуючи

типового

экстраверта,

автор

відзначає

його

товариськість і спрямованість індивіда зовні, широке коло знайомств,
необхідність у контактах. Він діє під впливом моменту, імпульсивний,
запальний, безтурботний, оптимістичний, веселий. Віддає перевагу рухові і
дії, має тенденцію до агресивності. Почуття й емоції не мають суворого
контролю, схильний до ризикованих учинків. На нього не завжди можна
покластися.
Типовий інтроверт — це спокійний, сором’язливий, інтроективний,
схильний до самоаналізу. Стриманий і віддалений від усіх, крім близьких
друзів. Планує й обмірковує свої дії заздалегідь, не довіряє раптовим

спонуканням серйозно відноситься до прийняття рішень, любить в усьому
порядок. Контролює свої почуття, його нелегко вивести із себе. Має
песимістичність, високо цінує моральні норми.
2. Нейротизм. Характеризує емоційну стійкість або нестійкість
(емоційна стабільність або нестабільність). Нейротизм, за деякими даними,
зв'язаний з показниками лабільності нервової системи. При емоційній
стабільності людина характеризується зрілістю, відмінною адаптацією,
відсутністю великої напруженості, занепокоєння, а також схильністю до
лідерства,

товариськості.

характеризується

При

надзвичайною

емоційній

нестабільності

людина

нервовістю,

нестійкістю,

поганою

адаптацією, схильністю до швидкої зміни настроїв (лабільності); відчуває
провину і занепокоєння; заклопотана, має депресивні реакції, неуважна,
нестійка до стресових ситуацій. Нейротизму відповідає емоційність,
імпульсивність; нерівність у контактах з людьми, мінливість інтересів,
непевність у собі, виражена чутливість, вразливість, схильність до
дратівливості.

Невротична

особистість

характеризується

неадекватно

сильними реакціями стосовно зухвалих стимулів. В осіб з високими
показниками за шкалою нейротизму в несприятливих стресових ситуаціях
може розвитися невроз.
Результати опитування достовiрнi, якщо шкала "Щ"<4.
При "Щ">4 обробка результатів не проводиться.
Тип темпераменту визначається наступним чином. Вiдкладаємо
показник шкали "Е" на осі "iнтроверсiя - екстраверсія", а показник шкали "Н"
на осі" нейротизм – емоційна стабiльнiсть" (див. рис.1.)
При аналiзi результатів обстеження необхідно притримуватись таких
орiєнтирiв:
•

екстраверсія - iнтроверсiя: 12 - середнє значення, не менше, ніж 15 -

екстраверт, не менше 19 - яскравий екстраверт; не більше 9 - iнтроверт; не
більше 5 - глибокий iнтроверт;

•

нейротизм: 9-13 - середнє значення; не менше 15 - високий рівень

нейротизму; не менше 19 - дуже високий рівень нейротизму; не більше 7 низький рівень нейротизму;
Опускаємо перпендикуляри у вiдмiчених точках на осях до їх перетину.
Точку перетину з'єднуємо з центром лiнiєю (вектор темпераменту).
Приклад: оптанти отримали наступні результати:
А: Е = 16; H = 17; Щ = 3;
В: Е = 8; H = 15; Щ = 1;
С: Е = 12; H = 5; Щ = 2;
Д: Е=12; Н = 12; Щ = 1.
Побудовані вектори темпераменту цих оптантів див. на рис.1.

Рис.1. “Квадрат Айзенка”

Рис.2. Типологія темпераменту (за Г.Айзенком)
Співвідношення темпераментів і типів нервової системи
Особливості
нервових
процесів

Тип нервової
системи
Сила
Врівноваженість
Рухливість

НЕСТРИМАНИЙ
Сильний
Неврівноважений
Рухливий

Сильний
АКТИВНИЙ
Сильний
Врівноважений
Рухливий

ІНЕРТНИЙ
Сильний
Врівноважений
Інертний

ТЕМПЕРАМЕНТ

ХОЛЕРИК

САНГВІНІК

ФЛЕГМАТИК

Слабкий
Слабкий
Неврівноважений
Рухливий або
інертний
МЕЛАНХОЛІК

На основі отриманих даних зробити висновок щодо вираженостi типу
темпераменту та рівня розвитку типологічних властивостей особистості.
Спрямованість вектора темпераменту за типологією Г.Айзенка (мал.2.)
вказує на відповідну характеристику темпераменту. Наприклад: оптант А –

збуджений холерик; оптант В – меланхолік песимістичний; оптант С –
сангвінічно-флегматичний тип – лідер спокійний; оптант Д – невизначений
тип темпераменту і в різних ситуаціях можуть проявлятись різні його типи
(мал.1.)
Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху
Т. Елерса
Інструкція: “Вам запропонована 41 обставина, на кожну з яких дайте
відповідь «ТАК» чи «НІ»”.
Тестовий матеріал
№ з/п

Твердження

ТАК

1.

Коли є вибір між двома варіантами, його краще
зробити швидше, ніж відкласти на певний час

2.

Я легко роздратовуюсь, коли відчуваю, що не
можу на всі 100 % виконати завдання

3.

Коли працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю
на карту

4.

Коли виникає проблемна ситуація,
приймаю рішення одним з останніх

5.

Коли в мене два дні поспіль нема справи, я
втрачаю спокій

6.

В деякі дні мої успіхи нижче за середній показник

7.

До себе я суворіший, ніж стосовно інших людей

8.

Я більш доброзичливий, ніж інші

9.

Коли відмовляюся від важкого завдання, пізніше
суворо засуджую себе, бо знаю, що в ньому я
домігся б успіху

10.

У процесі роботи я потребую невеликих пауз для
відпочинку

11.

Старанність — це не основна моя риса

я

часто

НІ

12.

Мої досягнення в праці не завжди однакові

13.

Мене більше приваблює інша робота, ніж та, де я
зайнятий

14.

Осуд стимулює мене сильніше, ніж похвала

15.

Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою
людиною

16.

Перешкоди роблять мої рішення більш твердими,
стійкими

17.

У мене легко викликати честолюбство

18.

Коли я працюю без натхнення, це зазвичай
помітно

19.

Під час роботи я не розраховую на допомогу
інших

20.

Іноді я відкладаю те, що мав зробити зараз

21.

Потрібно покладатися тільки на самого себе

22.

В житті мало речей більш важливих, ніж гроші

23.

Завжди, коли мені належить виконати важливе
завдання, я ні про що інше не думаю

24.

Я менш честолюбний, ніж багато інших

25.

Наприкінці відпустки я зазвичай радію, що скоро
вийду на роботу

26.

Коли я налаштований на роботу, я роблю її більш
кваліфіковано, ніж інші

27.

Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, які
можуть наполегливо працювати

28.

Коли в мене немає справ, я ніяковію

29.

Мені доводиться виконувати відповідальну роботу
частіше, ніж іншим

30.

Коли мені доводиться приймати рішення, я
намагаюсь робити це якнайкраще

31.

Мої друзі іноді вважають мене ледачим

32.

Мої успіхи певною мірою залежать від моїх
коллег

33.

Безглуздо протидіяти волі керівника

34.

Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати

35.

Коли щось не вдається, я нетерплячий

36.

Я зазвичай мало зважаю на свої досягнення

37.

Коли я працюю разом з іншими людьми, моя
робота дає вагоміші результати, ніж в інших

38.

Чимало з того, за що я беруся, я не доводжу до
кінця

39.

Я заздрю людям, які не завантажені роботою

40.

Я не заздрю тим, хто прагне влади і високих посад

41.

Коли я певен, що стою на вірному шляху, для
доведення своєї правоти я готовий піти на
крайнощі

Ключ
Ви отримуєте по 1 балу за відповіді «ТАК» па питання 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.
Ви також отримуєте по 1 балу за відповіді «НІ» па питання 6, 13, 18,
20, 24, 31, 36, 38, 39.
Відповіді па питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не враховуються.
Порахуйте суму набраних балів.
Інтерпретація результатів:
Від 1 до 10 балів — низький рівень мотивації до успіху.
Від 11 до 16 балів — середній рівень мотивації до успіху.
Від 17 до 20 балів — помірно високий рівень мотивації до успіху.
Понад 21 бал — дуже високий рівень мотивації до успіху.

Дослідження показали, що люди з помірно високою орієнтацією на
успіх надають переваги середньому рівню ризику. Ті ж, хто побоюються
невдач, надають переваги малому чи, навпаки, надто завеликому рівню
ризику.
Чим вища мотивація людини до успіху — досягнення мети, тим нижчий
показник готовності до ризику. При цьому мотивація до успіху впливає і па
сподівання па успіх: при сильній мотивації до успіху надії на успіх зазвичай
більш, ніж при слабкій. До того ж людям, мотивованим на успіх і тим, що
мають великі надії на нього, притаманно уникати великого ризику.
Ті, хто сильно мотивований на успіх і має високу готовність до ризику,
рідше потрапляють в незручні ситуації, ніж ті люди, що мають високу
готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач (захист). І
навпаки, коли у людини є висока мотивація до уникнення невдач (захист), це
є перешкодою мотиву до успіху — досягнення мети.
Тест на оптимізм Ч. Шейєра і М. Карвера LOT
(тест подано мовою оригіналу)
Инструкция: “Пожалуйста, будьте искренны и точны, настолько,
насколько это возможно. Постарайтесь отвечать так, чтобы ответ на один
вопрос не зависел от ответа на другие. Здесь нет правильных или
неправильных ответов. Отвечайте в соответствии с тем, что чувствуете Вы,
независимо от того, как ответили бы, по Вашему мнению, большинство
людей”.

1. В неопределенных ситуациях я
обычно надеюсь на лучшее.

Да

Скорее
да

Ни
да,
ни
нет

Скорее
нет

Нет

4
балла

3
балла

2
балла

1
балл

0
баллов

2. Мне легко расслабиться.
3. Если что-то плохое может
случиться со мной, то оно наверняка
случится.
4. Я всегда с оптимизмом смотрю в
будущее.
5. Общение с друзьями доставляет
мне огромное удовольствие.
6. Для меня важно быть всегда
занятым.
7. Я не очень то надеюсь, что дела
будут идти так, как я хочу.
8. Меня не очень легко вывести из
себя.
9. Я редко рассчитываю на то, что
со мной произойдет нечто хорошее.
10. В целом, я ожидаю, что со мной
произойдет больше хорошего, чем
плохого.
Ключ к тесту
Оптимизм (О): вопросы №: 1, 4, 10.
Пессимизм (П): вопросы №: 3, 7, 9.
Итоговый показатель: от суммы вопросов по шкале оптимизма вычесть
сумму вопросов по шкале пессимизма и прибавить 12 (О-П+12 ). Результат
сравнить с ниже представленными показателями.
22 балла и более – высокий уровень оптимизма;
19-21 – выше среднего;
17-18 – ниже среднего;
16 и менее – низкий уровень оптимизма.

Тест на оптимізм
(тест подано мовою оригіналу)
Инструкция: “В этом тесте необходимо, познакомившись с каждым из
следующих 20 суждений, выбрать один из четырех вариантов ответов на
него, данных ниже соответствующего суждения и обозначенных буквами
«а», «б», «в» и «г».”
Тестовый материал
1.Ваши сны:
а) драматичны (страшны);
б) туманны и неясны;
в) приятны;
г) в основном эротичны.
2. О чем вы чаще всего думаете утром, только что проснувшись:
а) о том, какая будет погода;
б) о любимой работе;
в) о работе, которая неприятна, но должна быть выполнена;
г) о любимом человеке.
3. Как вы обычно завтракаете:
а) сервирую стол, выделяя достаточное для этого время;
б) во время завтрака жалуюсь на то, что не выспался;
в) люблю поговорить во время завтрака;
г) спешу позавтракать, так как часто опаздываю.
4. Когда вы читаете газету, то на чем первым делом вы останавливаете свое внимание:
а) на политических и экономических новостях;
б) на материалах о спорте;
в) на статьях о новостях культуры.
5. Как вы реагируете, прочитав о каком-то чрезвычайном
происшествии, скандале, преступлении:
а) не реагируете никак, это вам безразлично;

б) беспокоитесь о том, чтобы такое не случилось с вами;
в) возмущаетесь тем, что органы безопасности и правосудия не могут
навести должный порядок;
г) рассматриваете случившееся как должное, в порядке вещей.
6. Как вы ведете себя при первой встрече с незнакомым человеком:
а) без колебаний доверяюсь ему;
б) жду, когда он о чем-нибудь спросит меня;
в) с интересом наблюдаю за ним;
г) слежу за ним, но без особого интереса.
7. Что вы делаете, если замечаете, что кто-то разглядывает вас на
улице, в метро, в каком-либо ином общественном месте:
а) начинаю беспокоиться о том, что, наверное, выгляжу смешно;
б) мне становится неприятно;
в) смотрю на себя в какое-нибудь зеркало, стекло, чтобы видеть свое
отражение;
г) не обращаю на это никакого внимания.
8. Если вы ищете нужный адрес в незнакомом городе, то
предпочитаете:
а) взять такси;
б) расспросить об этом знакомых людей;
в) попытаетесь найти его сами;
г) будете все время испытывать опасение, что вам не удастся его
отыскать.
9. С какими мыслями вы обычно начинаете свой рабочий день:
а) с надеждой, что он будет успешным;
б) с желанием, чтобы рабочий день поскорее кончился;
в) с ожиданием приятных разговоров и встреч с сослуживцами,
коллегами по работе;

г) с надеждой, что в этот день вас не подстерегают какие-либо
неприятности и проблемы на работе.
10. Если вы проигрываете в какую-либо игру, то это:
а) расстраивает вас, и вы считаете, что это был для вас плохой день;
б) заставляет вас играть дальше до тех пор, пока вы не выиграете;
в) вас не расстраивает, так как вы считаете, что игра есть игра, кто-то в
ней должен проигрывать;
г) заставляет вас придумывать способ, каким можно выиграть игру.
11. Когда вы сидите за столом и вам подают небольшую порцию
чего-нибудь особенно вкусного, то вы:
а) набрасываетесь на нее и съедаете с большим аппетитом;
б) боитесь того, что можете от этого поправиться (пополнеть);
в) съедаете ее, но с некоторыми угрызениями совести;
г) боитесь того, что ваш желудок этого не примет.
12. Когда вы ссоритесь с кем-либо, кто вам симпатичен, то:
а) боитесь того, как бы не испортить окончательно отношения с этим
человеком;
б) относитесь к этому спокойно, так как видите в этом определенный
смысл и необходимость;
в) считаете, что в скором времени вы наверняка снова помиритесь и все
будет в порядке;
г) считаете, что это — хорошо, что отношения между любыми людьми
не должны быть слишком «гладкими».
13. Когда в ванной комнате вы смотрите на свою фигуру, то:
а) находите ее достаточно нормальной, хотя считаете, что может быть
и лучше;
б) думаете о том, что надо сбросить лишний вес, но для этого придется
слишком немало трудиться;
в) считаете, что ваша фигура не представляет собой ничего особенного
(«фигура как фигура»);

г) сразу же принимаете решение о том, что необходимо срочно
заняться гимнастикой.
14. Насколько непосредственны вы в любовных отношениях:
а) я полностью и увлеченно отдаюсь любви, даже кратковременной;
б) постоянно анализирую свои отношения и думаю о том, насколько
приятно партнеру мое проявление чувств;
в) меня все время что-то угнетает, и я постоянно встревожен,
обеспокоен, не могу полностью отдаться своим чувствам;
г) ни о чем не беспокоюсь, чувствую себя хорошо и свободно.
15. Вы прошли медицинский осмотр и ждете его результатов. В это
время вы:
а) боитесь, как бы у вас не обнаружили какого-либо серьезного
заболевания;
б) уверены в том, что врач вам все равно не скажет правду;
в) думаете, что у вас ничего серьезного и вам нечего бояться;
г) думаете о том, что каждому человеку лучше вовремя узнать всю
правду о состоянии своего здоровья.
16. Что вы чувствуете, каждый день, общаясь с людьми:
а) держитесь с ними приветливо или прохладно в зависимости от
людей и обстоятельств;
б) часто чувствуете себе неловко и не знаете, как себя вести;
в) внимательно наблюдаете за реакциями людей на ваше поведение,
прислушиваетесь к тому, что о вас говорят люди:
г) вам нередко кажется, что вы ведете себя не лучше других.
17. Если вам предстоит длительное путешествие, то как вы к нему
готовитесь:
а) тщательно его планирую;
б) не сомневаюсь в том, что что-нибудь обязательно случится, что
помешает путешествию;

в) считаете, что все утрясется само собой, и не особенно тщательно
готовитесь к нему;
г) до самого отъезда находитесь в состоянии сильного возбуждения и
только потом, с началом путешествия, успокаиваетесь.
18. Какой из перечисленных ниже цветов вы предпочитаете:
а) красный;
б) серый;
в) зеленый;
г) синий.
19. На что вы рассчитываете, когда принимаете решение:
а) на удачу, везение, счастливый случай;
б) только на самого себя;
в) на трезвый расчет и объективную оценку обстоятельств и фактов;
г) на разного рода сигналы и знаки (с какой ноги встал, встретил ли на
улице черную кошку и т.п.);
д) на судьбу, которой не избежишь.
20. Если у вас есть возможность выбора, то что вы предпочитаете:
а) получить небольшое наследство;
б) достичь стабильных успехов в своей профессиональной
деятельности;
в) создать что-либо значительное в науке, технике, искусстве, получить
признание;
г) встретить любимого человека, приобрести хорошего друга.
Ключ к методике
В таблице для каждого из 20 суждений и избранного ответа на него
указано количество баллов, каким оценивается этот ответ.
Таблица
Порядковый номер суждения
Ответы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

1

2

5

2

3

5

1

1

5

2

б

4

5

2

1

1

1

5

5

2

1

в

3

2

3

4

2

3

2

3

3

5

г

5

4

1

4

4

3

4

2

2

3

Ответы11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а

5

1

5

3

2

5

2

3

2

3

б

2

2

2

2

1

2

1

1

5

1

в

3

5

3

1

4

3

4

2

3

5

г

1

3

.2

5

3

4

2

4

1

4

д

2

Для каждого испытуемого определяется общая сумма баллов,
набранных по ответам на все 20 суждений, и на ее основе делаются
следующие выводы об уровне развития такого качества, как оптимизм (или,
соответственно, противоположного качества — пессимизм):
91-100 баллов — чрезмерный оптимизм, не обоснованный реальными
обстоятельствами жизни и граничащий с некоторым легкомыслием.
76-90 баллов — слегка завышенный, но, в общем-то, нормальный
оптимизм, который, однако, мешает иногда осознавать и исправлять
недостатки.
61-75 баллов — трезвый реализм, основанный на нормальном
оптимизме, который в различных социальных ситуациях доминирует.
48-60 баллов — трезвый взгляд на мир с довольно часто проявляемым
пессимизмом.
36-47 баллов — пессимизм чаще всего берет верх, хотя иногда
проявляются проблески оптимизма.

24-35

баллов —

чрезмерный,

неисправимый

пессимизм,

не

обоснованный реальными жизненными событиями.
Тест інтелектуального потенціалу (ТІП)
(модифікований П.Ржичан)
Інструкція досліджуваному: “Тест містить 4 тренувальних завдання і
29 основних. Кожне завдання займає один рядок. Ліворуч – чотири квадрати,
три з яких заповнені малюнками, а четвертий – вільний. Малюнки в лівій
частині знаходяться у певній закономірній послідовності, але послідовність
ця не завершена.
Ваше завдання – продовжити логічний ряд. Для цього знайдіть у правій
частині рядка правильну відповідь І запишіть її номер у вільному квадраті
(закресліть її номер у бланку для відповідей поруч з номером завдання).
Вудьте уважні: існує тільки одна правильна відповідь.
На роботу з основними завданнями (№№ 1 - 29) відводиться 20 хвилин.
Приступаємо до роботи і завершуємо її за командою експериментатора”.
ТРЕНУВАННЯ:

НЕ ПЕРЕГОРТАЙТЕ СТОРІНКУ БЕЗ КОМАНДИ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА!

ФОРМА В

ФОРМА В

ФОРМА В

Обробка результатів
Обробка полягає у підрахунку правильних відповідей. За кількістю
правильних відповідей визначається рівень розвитку невербального
інтелекту. Порожня клітинка призначена для запису суми правильних
відповідей.
Правильні відповіді для форми В
1–2
2–3
3–2
4–6
5–3
6–5

7–6
8–2
9–3
10 – 3
11 – 3
12 – 2

13 – 6
14 – 5
15 – 4
16 – 1
17 – 3
18 – 5

19 – 6
20 – 2
21 – 5
22 – 6
23 – 1
24 – 4

25 – 2
26 – 6
27 – 3
28 – 1
29 – 5

Рівні розвитку невербального інтелекту
Кількість правильних відповідей

26 – 29
21 – 25
16 – 20
10 – 15
Меньше 10

Коефіцієнт
інтелекту

Рівень інтелекту

135 – 140
Дуже високий
120 – 134
Високий
100 – 119 Вищий за середній
80 – 99
Середній
Меньше 80
Низький

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ Т І П
Стать_________Вік__________
Дата
Т1
Т2
Т3
Т4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Діагностика емоційного інтелекту Н. Холла
Методика запропонована для виявлення здатності розуміти відносини
особистості, що репрезентується в емоціях, і керувати емоційною сферою на
основі прийняття рішень. Вона складається з 30 тверджень і містить 5 шкал:
1. Емоційна обізнаність
2. Управління своїми емоціями
3. Самомотивація
4. Емпатія
5. Розпізнавання емоцій інших людей
Інструкція: “Нижче вам будуть запропоновані висловлювання, які так
чи інакше відображають різні сторони вашого життя. Будь ласка, напишіть
цифру праворуч від кожного твердження, виходячи з оцінки ваших
відповідей:
• Повністю не згоден (-3 бали).
• В основному не згоден (-2 бали).
• Частково не згоден (-1 бал).
• Частково згоден (+1 бал).
• В основному згоден (+2 бали).
• Повністю згоден (+3 бали)”.
Тестовий матеріал
(тестова методику подано мовою оригіналу)
1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат
источником знания о том, как поступать в жизни.
2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в
своей жизни.
3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.
4. Я способен наблюдать изменение своих чувств.
5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы
действовать в соответствии с запросами жизни.
6. Когда

необходимо,

я

могу

вызвать

у

себя

широкий

спектр

положительных эмоций, таких, как веселье, радость, внутренний подъем
и юмор.
7. Я слежу за тем, как я себя чувствую.
8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими
чувствами.
9. Я способен выслушивать проблемы других людей.
10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.
11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.
12. Я могу действовать на других людей успокаивающе.
13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия.
14. Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески.
15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других
людей.
16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и
сосредоточенности.
17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и
разбираюсь, в чем проблема.
18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.
19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей
формы».
20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены
открыто.
21. Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица.
22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо
действовать.
23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем
другие нуждаются.
24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей.
25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей
жизнью.
26. Я способен улучшить настроение других людей.
27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми.
28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.
29. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных
целей.
30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей.

Ключ к тесту
Шкалы

Вопросы

Эмоциональная осведомленность 1, 2, 4, 17, 19, 25

Управление своими эмоциями

3, 7, 8, 10, 18, 30

Самомотивация

5, 6, 13, 14, 16, 22

Эмпатия

9, 11, 12 , 26, 28, 29

Распознавание эмоций других
людей

15, 20, 21, 23, 24, 27

По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом знака ответа
(+ или -). Чем больше плюсовая сумма баллов, тем более виражено данное
эмоциональное проявление.
Уровни эмоционального интеллекта по каждой шкале:
•

14 и более – высокий;

•

8-13 – средний;

•

7 и менее – низкий.

Интегративный (общий) уровень эмоционального интеллекта
(суммируются баллы по каждой из 5 шкал независимо с каким знаком
получилась цифра при подсчете. Например, если по шкале “эмоциональная
осведомленность” получилось +7 баллов, по шкале “управление своими
эмоциями” получилось -10 баллов, по шкале “самомотивация” получилось -6
баллов, по шкале “эмпатия” - +4 балла, по шкале “распознавание эмоций
других людей” - +6 баллов, то общая сумма получается 33 балла)
определяется по следующим количественным показателям:
•

70 и более – высокий;

•

40-69 – средний;

•

39 и менее – низкий.

Інтерпретация шкал теста:
Эмоциональная
изменение

своих

осведомленность

чувств,

анализировать

способность

–
как

наблюдать

отрицательные,

так

и

положительные эмоции, понимать источник их возникновения и проблемы,
которые их спровоцировали. Полученная таким образом

информация о

своих истинных чувствах служит источником знания о том, как поступать в
жизни и лучше управлять происходящими событиями и позволяет понять
связь между вашими чувствами и действиями.
Эмоциональная
эффективно

осведомленность

общаться,

принимать

предполагает

мудрые

решения,

умение

четко

основанные

и
на

ценностях, которые наиболее важны для вас, ставить мотивированные цели и
принимать меры для их достижения.
Управление эмоциями – способность взять на себя ответственность
за свои эмоции и чувства; умение получить ценный опыт из переживания
негативных чувств и найти возможности для личностного роста; способность
конструктивно преодолевать стрессовые состояния и владение навыками
эмоциональной саморегуляции. Способность управлять своими эмоциями
проявляется как отсутствие тенденции к "застреванию" на отрицательно
окрашенных переживаниях после неожиданных огорчений, зацикливанию на
негативных

эмоциях

по

поводу случившихся неприятностей, хороший

самоконтроль над своими чувствами в конфликтных ситуациях.
Самомотивация

- хорошо развитая способность произвольно

управлять своими эмоциями, входить в состояние спокойствия, готовности
и

сосредоточенности, отбрасывать негативные чувства, вызывать у себя

широкий спектр положительных эмоций, действовать в соответствии с
жизненными задачами.
Эмпатия — понимание эмоционального состояния другого человека
посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир. Тот
или иной уровень эмпатии является профессионально необходимым
качеством для всех специалистов, работа которых непосредственно связана с

людьми.
В связи с этим различают следующие уровни эмпатии: сопереживание
(когда

человек

испытывает

эмоции,

полностью

идентичные

наблюдаемым),сочувствие (эмоциональный отклик, побуждение оказать
помощь другому), симпатия (теплое, доброжелательное отношение к другим
людям).
Способность к распознаванию эмоций других людей предполагает
адекватное реагирование на
соответствующая
коммуникации.
предполагает

их настроения,

корректировка
Высокий

эмоциональным

межличностного

уровень

повышенный
проявлениям

побуждения и желания и

развития

уровень
других

данной

внимания
людей,

взаимодействия

и

характеристики

к

невербальным

способность

считывать

информацию об их эмоциональном состоянии и использовать ее для
гармонизации межличностного взаимодействия.
Методика визначення типів мислення особистості
Мислення є узагальненою і опосередкованою формою психічного
відображення людиною оточуючої дійсності, яка встановлює зв’язки і
відношення

між

об’єктами,

що

пізнаються.

Тип

мислення

–

це

індивідуальний спосіб аналітико-синтетичного перетворення інформації
незалежно від типу мислення людина може характеризуватися певним рівнем
креативності. Профіль мислення, що відображає домінуючі способи
перероблення інформації і рівень креативності є важливою особистісною
характеристикою людини, яка визначає її стиль діяльності, нахили, інтереси і
професійну

спрямованість.

Знаючи

тип

мислення,

є

можливість

спрогнозувати успішність безробітного в конкретних видах професійної
діяльності. Дана методика визначає чотири основні типи мислення:
предметно-дійове

мислення,

абстрактно-символічне,

словесно-логічне,

наочно-образне. Предметно-дійове мислення необхідним є для представників

таких професій: машиніст крана, механік, електрик, токар тощо. Абстрактносимволічне – економіст, програміст, касир тощо. Словесно-логічне –
вихователь, вчитель, бармен, філолог тощо. Наочно-образне – художник,
манікюрниця, перукар тощо. Окрім цього дана методика визначає рівень
креативності людини з тим чи іншим типом мислення.
Обстеження може поводитися як індивідуально так і з групою.
Обстежуваному видається бланк, який містить 75 висловлювань, бланк
відповідей та інструкцію.
Інструкція обстежуваному: “Вам пропонується 75 висловлювань.
Уважно прочитавши послідовно кожне з них, необхідно вирішити, яка
відповідь - “так” чи “ні” – більш точніше Вас характеризує. Якщо Вам
підходить висловлювання і Ви з ним погоджуєтеся, тоді поставте знак “+” у
відповідній клітинці бланку для відповідей, якщо “ні”, то поставте знак “-”.
Тестовий матеріал
1.

Мені легше щось зробити, ніж пояснювати, чому я так зробив.

2.

Я люблю складати програми для комп’ютера.

3.

Я люблю читати художню літературу.

4.

Я люблю живопис (скульптуру).

5.

Я не віддав би перевагу роботі, у якій усе чітко визначено.

6.

Мені простіше щось засвоїти, якщо я маю можливість маніпулювати з
предметами.

7.

Я люблю грати у шахи, шашки.

8.

Я легко викладаю свої думки як в усній, так і в письмовій формі.

9.

Я хотів би займатися колекціонуванням.

10. Люблю і розумію абстрактний живопис.
11. Я скоріше хотів би бути слюсарем, ніж інженером.
12. Для мене алгебра цікавіша, ніж геометрія.
13. У художній літературі для мене важливіше не що сказано, а як сказано.
14. Я люблю відвідувати видовищні заходи.
15. Мені подобається регламентована робота.
16. Мені подобається що-небудь робити своїми руками.

17. У дитинстві мені подобалося складати свій шифр для переписки з
друзями.
18. Я надаю великого значення формі вираження думок.
19. Мені важко передати зміст оповідання без його образного уявлення.
20. Не люблю відвідувати музеї, бо вони усі однакові.
21. Будь-яку інформацію я сприймаю як керівництво до дії.
22. Мене більш приваблює товарний знак фірми, ніж її назва.
23. Мене приваблює робота коментатора радіо, телебачення.
24. Знайомі мелодії викликають у мене в голові певні картини.
25. Люблю фантазувати.
26. Коли я слухаю музику мені хочеться танцювати.
27. Мені цікаво розбиратися у кресленнях, схемах.
28. Мені подобається художня література.
29. Знайомий запах викликає усю картину подій, що відбулися багато
років тому.
30. Різноманітні захоплення роблять життя людини багатшим.
31. Істинне тільки те, що можна поторкати руками.
32. Я віддаю перевагу точним наукам.
33. За словом я у кишеню не лізу.
34. Люблю малювати.
35. Одну й ту ж виставу можна дивитися декілька разів, головне – гра
акторів, нова інтерпретація.
36. Мені у дитинстві
конструктора.

подобалося

збирати

механізми

із

деталей

37. Мені здається, що зміг би оволодіти стенографією.
38. Мені подобається читати вірші вголос.
39. Я згодний з Ф.М. Достоєвським, що “краса врятує світ”.
40. Краще хотів би бути закрійником, ніж кравцем.
41. Краще зробити
проектуванням.

табуретку

своїми

руками,

ніж

займатися

42. Мені здається, що я зміг би оволодіти професією програміста.
43. Люблю поезію.
44. Перш ніж зробити якусь деталь, я спочатку роблю креслення.
45. Мені більше подобається процес діяльності, ніж її результат.

її

46. Для мене краще попрацювати у майстерні, ніж вивчати креслення.
47. Мені було б цікаво розшифровувати стародавні тайнописи.
48. Якщо мені потрібно виступати, то я завжди готую свою промову, хоч
упевнений, що знайду необхідні слова.
49. Більше подобається вирішувати задачі з геометрії, ніж з алгебри.
50. Навіть у добре налагодженій справи намагаюся щось творчо змінити.
51. Я люблю вдома займатися рукоділлям, щось майструвати.
52. Я зміг би оволодіти мовами програмування.
53. Мені було важко написати твір на задану тему.
54. Мені легко уявити образ неіснуючого предмету або явища.
55. Сумніваюся в тому, що для інших очевидно.
56. Мені подобається робити все своїми руками.
57. Я легко засвоюю граматичні конструкції мови.
58. Мені подобається писати листи.
59. Сюжет фільму можу уявити як ряд образів.
60. Абстрактні картини дають велике підґрунтя для роздумів.
61. У школі мені більше за все подобалися уроки праці, господарювання.
62. Вивчення іноземної мови не викликає у мене труднощів.
63. Я охоче щось розповідаю, якщо мене просять друзі.
64. Я легко можу уявити в образах те, що почув.
65. Я не хотів би підпорядковувати своє життя певній системі.
66. Я частіше спочатку зроблю, а потім думаю про правильність рішення.
67. Думаю, що зумів би вивчити китайські ієрогліфи.
68. Не можу не поділитися тільки почутою новиною.
69. Мені здається, що робота сценариста дуже цікава.
70. Мені подобається робота дизайнера.
71. При вирішенні задач мені легше йти методом спроб і помилок.
72. Якби я мав автомобіль, то вивчення дорожніх знаків не становило б
труднощів.
73. Я легко находжу спільну мову з незнайомими людьми.
74. Мені подобається робота художника-оформлювача.
75. Не люблю ходити однією і тією ж дорогою.

Бланк для відповідей
Стать _____________ Вік ______________ Дата _______________
1

2

3

4

5

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

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Сума
Обробка та інтерпретація результатів
У бланку для відповідей підраховуємо суму знаків “+” у кожній із
п’яти колонок і записуємо отримане число у порожніх клітинках нижнього
рядка. Кожна колонка відповідає певному типу мислення. Кількість балів у
кожній колонці вказує на рівень розвитку типу даного мислення:
0-2 бали – низький рівень;
3-5 балів – середній рівень;
6-8 балів – високий рівень

1. Предметно-дійове мислення властиве людям з практичним складом
розуму. Про них, зазвичай, кажуть “Золоті руки!”. Вони краще засвоюють
інформацію за допомогою практичних дій. Зазвичай, вони краще володіють
гарною координацією і точністю рухів, практичними трудовими навичками і
уміннями. Їх руками створений увесь оточуючий нас предметний світ. Таке
мислення притаманне працівникам виробничих професій.
2.

Абстрактно-символічним

мисленням

володіють

економісти,

програмісти, аналітики, математики тощо. Люди з таким типом мислення
можуть засвоювати інформацію за допомогою математичних кодів, формул і
операцій, до яких не можна доторкнутися, які не можна уявити. Результатом
мислення є думка, що виражена у вигляді структур і формул, що фіксують
суттєві відношення між символами. Таким мисленням володіють люди
математичного складу розуму. Завдяки особливостям такого мислення на
основі гіпотез зроблено багато відкриттів і винаходів у всіх галузях науки і
господарства.
3. Словесно-логічне мислення відрізняє людей з яскраво вираженим
вербальним мисленням. Завдяки словесно-логічному мисленню можна
сформулювати свої думки і донести їх до людей. Перетворення інформації
здійснюється за допомогою суджень, умовивидів тощо. Результатом
мислення є думка у формі понять або висловлювання, які фіксують суттєві
відношення

між

предметами.

Це

мислення

притаманне

людям

з

гуманітарним складом розуму.
4. Наочно-образним мисленням володіють люди з художнім складом
розуму, які можуть уявити і те, що було, і те, що буде, і те чого ніколи не
було і не буде. У таких людей мислення відокремлене від предмета у
просторі і часі. Наочно-образне мислення спирається на сприйняття і
уявлення. Перетворення інформації здійснюється за допомогою дій з
образами. Результатом є думка, втілена у новому образі. Таким мисленням
володіють художники, дизайнери, конструктори, архітектори, модельєри
тощо.

5. Креативність – це здатність людини мислити творчо, знаходити
нестандартні рішення завдань. Креативність може бути притаманна людям з
будь-яким типом мислення. Ця якість притаманна творчим, талановитим і
успішнім людям у будь-якій сфері діяльності.
У чистому вигляді ці типи мислення зустрічаються рідко. У більшості
людей переважають один або два типи мислення. Для багатьох професій
необхідне поєднання різних типів мислення. Таке мислення називається
синтетичним.
Тест Беннета
(тестову методику подано мовою оригіналу)
Тест Беннета относится к тестам на техническое понимание. При его
помощи диагностируют умение человека читать чертежи, разбираться в
схемах технических устройств и их работе, решать простейшие физикотехнические задачи. Тест состоит из 70 заданий-рисунков технического
характера, к которым даны по три варианта ответа. Испытуемый должен
найти правильное решение каждого задания и записать номер варианта
ответа против номера задания в листе-ответнике.
За каждое правильное решенное в течение 25 минут задание
испытуемый получает по 1 баллу. Общая сумма набранных им баллов
сравнивается с таблицей 1 и делается вывод о том, на каком из трех
возможных уровней находится его техническое мышление.
Таблица 1
Уровень развития технического мышления
(технических способностей)
Низкий
средний
Высокий
от 1 до 22

от 23 до 46

от 47 и выше

Ключ к тесту Беннета
Правильные ответы на тестовые задания
Номер Правильный Номер Правильный Номер
задания ответ
задания
ответ
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
2
1
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
1
3
3

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2
2
1
3
2
1
3
2
1
3
1
3
2
3
1
2
1
2
2
1
3
1
1

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Правильный
ответ
1
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
3
2
1
2
3
1
2
1

Тестовий матеріал

1. Если левая шестерня поворачивается в указанном
стрелкой направлении, то в каком направлении будет поворачиваться правая
шестерня?
1. В направлении стрелки А.
2. В направлении стрелки В.
3. Все равно в какую

2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы трактор поворачивался в
указанном стрелкой направлении?
1. Гусеница А.
2. Гусеница В.
3. Все равно какая

3. Если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в ка
ком направлении вращается нижнее колесо?
1. В направлении А.
2. В обоих направлениях.
3. В направлении В.

4. В каком направлении будет двигаться зубчатое колесо, если ручку слева
двигать вниз и вверх в направлении пунктирных стрелок?
1. Вперед-назад по стрелкам А—В.
2. В направлении стрелки А.
3. В направлении стрелки В.

5. Если на круглый диск, указанный на рисунке, действуют одновременно
две одинаковые силы 1 и 2, то в каком направлении будет двигаться диск?
1. В направлении, указанном стрелкой А.

2. В направлении стрелки В.
3. В направлении стрелки С.

6. Нужны ли обе цепи, изображенные на рисунке, для поддержки груза,
или достаточно только одной? Какой?
1. Достаточно цепи А.
2. Достаточно цепи В.
3. Нужны обе цепи.

7. В речке, где вода течет в направлении, указанном
стрелкой, установлены три турбины. Из труб над ними падает вода. Какая из
турбин будет вращаться быстрее?
1. Турбина А.
2. Турбина В.
3. Турбина С.

8. Какое из колес, А или В, будет вращаться в том же
направлении, что и колесо X?
1. Колесо А.
2. Колесо В.
3. Оба колеса.

9. Какая цепь нужна для поддержки груза?
1. Цепь А.
2. Цепь В.
3. Цепь С.

10. Какая из шестерен вращается в том же направлении, что и
ведущая шестерня? А может быть, в этом направлении не вращается ни одна
из шестерен?
1. Шестерня А.
2. Шестерня В.
3. Не вращается ни одна.

11. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или обе оси вращаются с
одинаковой скоростью?
1. Ось А вращается быстрее.
2. Ось В вращается быстрее.
3. Обе оси вращаются с одинаковой скоростью.

12. Если нижнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то
в каком направлении будет вращаться ось X?
1. В направлении стрелки А.
2. В направлении стрелки В.
3. В том и другом направлениях.

13. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит?
1. Машина А.

2. Машина Б.
3. Машина В.

14, В каком направлении будет вращаться вертушка, приспособленная для
полива, если в нее пустить воду под напором?
1. В обе стороны.
2. В направлении стрелки А.
3. В направлении стрелки В.

15. Какая из рукояток будет держаться под напряжением пружины?
1. Не будут держаться обе.
2. Будет держаться рукоятка А.
3. Будет держаться рукоятка В.

16. В каком направлении кровать передвигали в последний раз?
1. В направлении стрелки А.
2. В направлении стрелки В.
3. Не знаю.

17. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала.
Что быстрее износится: колесо или колодка?
1. Колесо износится быстрее.

2. Колодка износится быстрее.
3. И колесо, и колодка зносяться одинаково.

18. Одинаковой ли плотности жидкостями заполнены
емкости или одна из жидкостей более плотная, чем другая
(шары одинаковые)?
1. Обе жидкости одинаковые по плотности.
2. Жидкость А плотнее.
3. Жидкость В плотнее.

19. В каком направлении будет вращаться вентилятор под напором воздуха?
1. В направлении стрелки А.
2. В направлении стрелки В.
3. В том и другом направлениях.

20. В каком положении остановится диск после свободного движения по
указанной линии?
1. В какого угодно.
2. В положении А.
3. В положении В.

21. Какими ножницами легче резать лист железа?
1. Ножницами А.
2. Ножницами В.
3. Ножницами С.

22. Какое колесо кресла-коляски вращается быстрее при движении
коляски?
1. Колесо А вращается быстрее.
2. Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью.
3. Колесо В вращается быстрее.

23. Как будет изменяться форма запаянной тонкостенной жестяной банки,
если ее нагревать?
1. Как показано на рисунке А.
2. Как показано на рисунке В.
3. Как показано на рисунке С.

24. Какая из шестерен вращается быстрее?
1. Шестерня А.

2. Шестерня В.
3. Шестерня С.

25. С каким шариком столкнется шарик X, если его ударить о преграду в
направлении, указанном сплошной стрелкой?
1. С шариком А.
2. С шариком В.
3. С шариком. С.

26. Допустим, что нарисованные колеса изготовлены из резины. В каком
направлении нужно вращать ведущее колесо (левое), чтобы колесо X вращалось
в направлении, указанном пунктирной стрелкой?
1. В направлении стрелки А.
2. В направлении стрелки В.
3. Направление не имеет значения.

27. Если первая шестерня вращается в направлении, указанном стрелкой, то в
каком направлении вращается верхняя шестерня?
1. В направлении стрелки А.
2. В направлении стрелки В.
3. Не знаю.

28. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть?
1. Фигуру А.

2. Фигуру В.
3. Фигуру С.

29. Какими кусочками льда можно быстрее охладить стакан воды?
1. Куском на картинке А.
2. Кусочками на картинке В.
3. Куском на картинке С.

30. На какой картинке правильно изображено падение бомбы из самолета?
1. На картинке А.
2. На картинке В.
3. На картинке С.

31. В какую сторону занесет эту машину, движущуюся по стрелке, на
повороте?
1. В любую сторону.
2. В сторону А.
3. В сторону В.

32. В емкости находится лед. Как изменится уровень воды по сравнению с
уровнем льда после его таяния?
1. Уровень повысится.
2. Уровень понизится.

3. Уровень не изменится.

33. Какой из камней, А или В, легче двигать?
1. Камень А.
2. Усилия должны быть одинаковыми.
3. Камень В.

34. Какая из осей вращается медленнее?
1. Ось А.
2. Ось В.
3. Ось С.

35. Одинаков ли вес обоих ящиков или один из них легче?
1. Ящик А легче.
2. Ящик В легче.
3. Ящики одинакового веса.

36. Бруски А и В имеют одинаковые сечения и изготовлены из одного и
того же материала. Какой из брусков может выдержать больший вес?
1. Оба выдержат одинаковую нагрузку.
2. Брусок А.
3. Брусок В.

37. На какую высоту поднимется вода из шланга, если ее-выпустить из
резервуаров А и В, заполненных доверху.
1. Как показано на рисунке А.
2. Как показано на рисунке В.
3. До высоты резервуаров.

38. Какой из этих цельнометаллических предметов охладится быстрее, если их
вынести горячими на воздух?
1. Предмет А.
2. Предмет В.
3. Предмет С.

39. В каком положении остановится деревянный диск со вставленным в
него металлическим кружком, если диск катнуть?
1. В положении А.
2. В положении В.
3. В любом положении.

40. В каком месте переломится палка, если резко нажать на ее конец
слева?
1. В месте А.
2. В месте В.
3. В месте С.

41. На какой емкости правильно нанесены риски, обозначающие равные
объемы?
1. На емкости А.
2. На емкости В.
3. На емкости С.

42. На каком из рисунков правильно изображена вода, выливающаяся из
отверстий сосуда?
1. На рисунке А.
2. На рисунке В.
3. На рисунке С.

43. В каком пакете мороженое растает быстрее?
1. В пакете А.
2. В пакете В.
3. Одинаково.

44. Как будет двигаться подвешенный груз, если верхнее колесо вращается
в направлении стрелки?
1. Прерывисто вниз.
2. Прерывисто вверх.
3. Непрерывно вверх.

45. Какое из колес, изготовленных из одинакового материала, будет вращаться
дольше, если их раскрутить до одинаковой скорости?
1. Колесо А.
2. Колесо В.
3. Колесо С.

46. Каким способом легче везти камень по гладкой дороге?
1. Способом А.
2. Способом В.
3. Способом С.

47. В каком направлении будет двигаться вода в системе шестеренчатого
насоса, если его шестерня вращается в направлении стрелок?
1. В сторону А.
2. В сторону В.
3. В обе стороны.

48. При каком виде передачи подъем в гору на велосипеде тяжелее?
1. При передаче типа А.
2. При передаче типа В.
3. При передаче типа С.

49. На дне емкости находится песок. Поверх него — галька (камешки). Как
изменится уровень насыпки в емкости, если гальку и песок перемешать?
1. Уровень повысится.
2. Уровень понизится.
3. Уровень останется прежним.

50. Зубчатая рейка X двигается полметра в указанном стрелкой
направлении. На какое расстояние при этом переместится центр шестерни?

51. Какая из шестерен, А или В, вращается медленнее, или они вращаются с
одинаковой скоростью?
1. Шестерня А вращается медленнее.
2. Обе шестерни вращаются с одинаковой скоростью.
3. Шестерня В вращается медленнее.

52. Какая из лошадок должна бежать на повороте быстрее для того, чтобы
ее не обогнала другая?
1. Лошадка А.
2. Обе должны бежать с одинаковой скоростью.
3.
Лошадка В.

53. Из какого крана сильнее должна бить струя воды, если их открыть
одновременно?
1.
Из крана А.
2.
Из крана В.
3.
Из обоих одинаково.

54. В каком случае легче поднять одинаковый по весу груз?
1. В случае А.
2. В случае В.
3. В обоих случаях одинаково.

55. Эти тела сделаны из одного и того же материала. Какое из них имеет
меньший вес?
1. Тело А.
2. Тело В.
3. Оба тела одинаковы по весу.

56. В какой точке шарик двигается быстрее?
1. В обоих точках, А и В, скорость одинаковая.
2. В точке А скорость больше.
3. В точке В скорость больше.

57. Какой из двух рельсов должен быть выше на повороте.
1. Рельс А.
2. Рельс В.
3. Оба рельса должны быть одинаковыми по высоте.

58. Как распределяется вес между крюками А и В?
1. Сила тяжести на обоих крюках одинаковая.
2. На крюке А сила тяжести больше.
3. На крюке В сила тяжести больше.

59. Клапаны какого насоса находятся в правильном положении?
1. Насоса А.
2. Насоса В.
3. Насоса С.

60. Какая из осей вращается медленнее?
1. ОсьА.
2. Ось В.
3. Ось С.

61. Материал и сечения тросов А и В одинаковые. Какой из них выдержит
большую нагрузку?
1. Трос А.
2. Трос В.
3. Оба троса выдержат одинаковую нагрузку.

62. Какой из тракторов должен отъехать дальше для того, чтобы лодки
остановились у берега?
1. Трактор А.
2. Трактор В.
3. Оба трактора должны отъехать на одинаковое расстояние.

63. У какой из калиток трос поддержки закреплен лучше?
1. У обоих калиток закреплен одинаково.
2. У калитки А закреплен лучше.
3. У калитки В закреплен лучше.

64. Какой талью легче поднять груз?
1. Талью А
2. Талью В.

3. Обеими талями одинаково.

65. На оси X находится ведущее колесо, вращающее конусы. Какой из
них будет вращаться быстрее?
1. Конус А.
2. Оба конуса будут вращаться одинаково.
3. Конус В.

66. Если маленькое колесо будет вращаться в направлении, указанном
стрелкой, то как будет вращаться большое?
1. В направлении стрелки А
2. В обе стороны.
3. В направлении стрелки В.

67. Какой из тросов удерживает столб надежнее?
1.Трос А.
2.Трос В.
3.Трос С.

68. Какой из лебедок труднее поднимать груз?
1. Лебедкой А
2. Обеими лебедками одинаково.
3. Лебедкой В.

69. Если необходимо поддержать стальным тросом построенный
через реку мост, то как целесообразнее закрепить трос?
1. Как показано на рис. А.
2. Как показано на рис. В.
3. Как показано на рис. С.

70. Какая из цепей менее напряжена?
1. Цепь А
2. Цепь В.
3. Обе цепи напряжены одинаково.
Методика оцінки просторової уяви
Просторова уява – важлива особливість інтелекту, яка є структурним
компонентом розумової діяльності людини. Це уявлення про форму,
положення, величину, відстань, напрямок, інші просторові співвідношення та
зв’язки в предметах і між предметами. Уміння співставити свої дії з
предметами, мислено змінювати ці дії відповідно до завдань, створювати на
цій основі нові образи неможливе без включення в розумову діяльність
просторової уяви.
Успішне оволодіння багатьма сучасними професіями, розумова
діяльність в яких здійснюється з опорою на образи предметів і дій з ними,
залежить від рівня розвитку просторової уяви спеціаліста. Просторова уява
надзвичайно необхідна в професійній діяльності конструктора, дизайнера,
модельєра, токаря, фрезерувальника, слюсаря-інструментальника та для
багатьох інших працівників різних сфер господарства. Рівень розвитку

просторової уяви має суттєве значення і для успішності професійного
навчання.
У різних видах професійної діяльності просторова уява має свій
специфічний зміст, але всі її різновиди поєднуються загальними вимогами до
психологічних особливостей спеціалістів – уміння формувати просторові
образи, оперувати ними й активно користуватися в процесі професійної
діяльності.
Дана

методика

призначена

для

діагностики

рівня

розвитку

просторової уяви. Вона активізує у обстежуваних діяльність уяви, зручна в
користуванні

й

дає

можливість

швидко

опрацьовувати

результати

обстеження.
Інструментальна частина методики складається з трьох бланків:
бланк “А”, що використовується для пояснення досліджуваному вимог
інструкції, а також для попереднього ознайомлення зі змістом наступної
роботи, і практичного засвоєння “технології” виконання завдання; бланк “Б”,
що використовується в процесі обстеження, і бланк “В” – протокольний лист
методики (бланк відповідей). Для проведення групових досліджень бланк
“Б” дається у двох варіантах, які відрізняються деякими варіаціями у
розташуванні завдань, але ідентичні за своїм загальним змістом.
На тренувальному бланку “А” подано два ряди кубиків, на гранях яких
нанесені певні знаки. Перший ряд кубиків з буквеною індексацією – це ряд
еталонів, з якими повинен бути зіставлений другий ряд кубиків з цифровою
індексацією. Кубики другого ряду ідентичні еталонним, але мають інше
порядкове і просторове розташування тобто повернуті до досліджуваних
іншими гранями. Завдання досліджуваному полягає в ідентифікації кубиків
першого і другого рядів. Так, наприклад, досліджуваний уявно маніпулює
кубиком 01, перевертає його правою гранню вгору, далі повертає на одну
грань вправо і тим самим створює образ, ідентичний кубику “а”. Для
здійснення такої операції досліджуваний використовує наявну інформацію –
малюнки на гранях, що дозволяє йому зробити попередню вибірку з

еталонного ряду і тим самим зразу ж обмежити кількість еталонних кубиків,
з якими порівнюється кубик 01. У даному випадку початкова вибірка за
характером малюнків на гранях дає досліджуваному можливість обмежитися
порівнянням кубика 01 з еталонами “а” і “д”. Маніпулюючи образом,
досліджуваний може тимчасово випускати з “поля сприймання” окремі
інформаційні ознаки. Так, розвернувши у своїй уяві кубик 01 правою гранню
вгору, він, тим самим, ховає малюнок попередньої верхньої грані, виводить
його з “поля сприймання”. У цьому випадку замість початкових трьох
інформацій він тимчасово використовує тільки дві наочні інформації про
кубик. Успішність оперування образом залежить, в таких ситуаціях, від
стійкості просторових уявлень досліджуваного.
На бланку “Б” дається еталонний ряд кубиків з буквеною індексацією
(а, б, в, г, д) і 20 кубиків, які потрібно зіставити з еталонами, використовуючи
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Перший робочий ряд кубиків (1 – 5, бланк “Б”, варіант 1) становить для
досліджуваного відносно просту групу завдань оперативного просторового
маніпулювання образами. Досить легко робиться початкова вибірка
необхідних і відсів непотрібних еталонів для порівняння з кожним окремим
кубиком першого ряду. Так, наприклад, проаналізувавши співвідношення
інформаційних ознак на гранях кубика 1, досліджуваний швидко приходить
до висновку, що цей кубик відповідає еталону “а”. Повна ідентифікація цих
кубиків відбувається в результаті простого маніпулювання образом кубика 1:
перевернення на одну грань від себе – поворот на одну грань вліво. Так само
розв’язуються завдання з кубиками 2(в), 3(г), 4(д). Більш складним у цьому
ряду є процес вирішення задачі з кубиком 5. При просторовому оперуванні
образом зникає і не відновлюється один інформаційний орієнтир (два
затемнених квадрати на верхній грані), а при переході до остаточної
ідентифікації фігур (5-а) з’являється нова інформація (грань з двома
діагональними лініями), яка не може бути використана як суттєвий робочий

орієнтир. Таким чином, зіставлення і повне ототожнювання фігур проведено
не за трьома, а тільки за двома інформаційними орієнтирами (точка і
трикутник), що робить маніпулюванням образом більш складним. У другому
ряду (6 – 10) аналогічні труднощі виникають у роботі з кубиком 6, у третьому
ряду (11 – 15) – в роботі з кубиками 12, 13, 15, і в четвертому ряду (16 – 20) –
у роботі з усіма п’ятьма кубиками. В зв’язку з цим розв’язування задач
п’ятого ряду викликає найбільші труднощі у досліджуваних.
Зменшення кількості інформаційних орієнтирів в окремих завданнях,
неоднаковість у просторових положеннях кубиків по відношенню до своїх
еталонів,

різна

ступінь

складності

при

розв’язанні

задач

ставлять

досліджуваного іноді у таке положення, коли він мусить збільшити кількість
операцій з перетворення образів. Так, наприклад, задача 12 за числом
необхідних операцій з перетворення образу є більш складною, ніж задача 5, а
задача 16 – ще більш складна у зв’язку з додатковими труднощами
початкового вибору і відсіву еталонів. Чим більшу кількість операцій з
перетворення образів треба виконувати досліджуваному і чим важчі умови, в
яких проходить це перетворення (дефіцит інформації, складність початкового
зіставлення), тим міцніше треба утримувати ці образи досліджуваному.
Утримання образу при безперервному оперуванні ним залежить від ступеню
розвитку просторової уяви досліджуваного. І в цьому відношенні успішність
вирішення запропонованих задач є індикатором рівня розвитку просторової
уяви.
Бланк “В” – це протокольний лист методики, на якому досліджуваний
фіксує процес роботи з інструктивно-тренувальним бланком “А” і з тестовим
бланком “Б”. На бланку “В” подані п’ять буквених рядів для фіксації рішення
п’яти задач тренувальної серії і 20 буквених рядів для фіксації рішень задач
залікової серії. Номер ряду відповідає номеру завдання. Розв’язавши те чи
інше завдання, досліджуваний викреслює відповідну букву у тому ряду, який
співпадає з номером завдання. У цьому ж бланку записуються анкетні дані
досліджуваного,

дата

проведення

обстеження,

кількість

правильних

відповідей і оцінка виконання завдання, що визначається за спеціальною
шкалою оцінок.
Проведення дослідження та інструкція для роботи
Тест може бути використаний для індивідуальної і групової роботи.
Досліджуваним

роздаються

бланки

“А”,

“Б”,

“В”

(при

груповому

використанні тесту досліджуваним, які сидять поруч, роздаються бланки “Б”
різних варіантів). На початку роботи вони заповнюють анкетну частину
листа відповідей (бланк “В”), проставляють дату обстеження і відкривають
бланк “А”. Бланк “Б” повинен лежати лицьовою стороною до поверхні столу.
Далі консультант дає інструкцію: “У першому (верхньому) ряду
розташовані п’ять кубиків, позначені буквами а, б, в, г, д. На кожному боці
кубиків накреслено знаки, частина з яких знаходиться на видимих гранях
кубиків. У другому (нижньому) ряду знаходяться ті ж самі кубики, але вони
розміщені в іншому порядку і повернуті до нас іншими гранями. Кубики
цього ряду позначені цифрами – 01, 02, 03, 04, 05. Потрібно знайти пари
кубиків, тобто визначити, котрому з кубиків першого ряду відповідає кубик з
номером 01,

02 і т.д. Для того, щоб розв’язати ці завдання, слід уявно

працювати з кожним кубиком, повертати чи перевертати його, весь час
зіставляючи з тим чи іншим кубиком першого ряду. Наприклад, кубик 01 за
знаками на своїх гранях схожий на кубик “а” і “д”. Коли правильно
повернути кубик 01, можна переконатися, що він відповідає кубику “а”.
Викресліть на бланку відповідей однією косою лінією букву “а” в ряду 01.
Розглянемо наступний кубик …”
Аналогічним чином консультант допомагає досліджуваному знайти в
еталонному ряду кубики, що відповідають кубикам 02, 03, 04, 05 (д, б, в, г). У
процесі пояснення консультант робить паузи, під час яких досліджувані
самостійно оперують образами заданих фігур, засвоюючи принципи роботи
за даною методикою. Після розв’язання чергового завдання закреслюється
відповідна буква на бланку відповідей.

Далі консультант дає наступну інструктивну вказівку: “Якщо Ви
помилилися і закреслили не ту букву, то закресліть її ще один раз (х), а
однією рискою закресліть необхідну букву (/)”.
Консультант надає можливість досліджуваним самостійно переглянути
тренувальні приклади і провести ще раз операції з ототожнення фігур.
Переконавшись, що інструкція засвоєна усіма досліджуваними, консультант
переходить до основної частини обстеження: “Відкладіть тренувальні
бланки. За моєю командою переверніть догори ті бланки, що лежать на
Ваших столах, і починайте самостійно виконувати роботу, аналогічну тій, що
Ви вже виконували. На бланку відповідей будете викреслювати відповідні
букви. Час роботи обмежений – 15 хвилин, тому треба працювати швидко і,
разом з тим, точно. Коли буде подана команда про закінчення роботи, треба
припинити роботу. Перевернули бланки! Почали!”.
По закінченні 15 хвилин подається команда про припинення роботи і
всі бланки передаються консультанту.
Обробка та оцінка матеріалів дослідження
Підрахувавши кількість вірних відповідей, слід далі співставити її зі
шкалою оцінок.
Оцінками (Q) відмічаються рівні прояву просторових уявлень у
досліджуваних. В залежності від оцінок, досліджуваних можна розподілити
на 5 груп з різними можливостями оперування просторовими уявленнями.
Чим вища оцінка, тим яскравіше виявляється ця якість у досліджуваних, і
тим ефективніше здійснюватиметься у них практична діяльність, пов’язана з
використанням образів.

Бланк А

Бланк Б
(варіант 1)

Бланк Б
(варіант 2)

Бланк В
Бланк відповідей
Стать_____ Вік________
Освіта _______________________ Професія______________________
01

А

Б

В

Г

Д

02

А

Б

В

Г

Д

03

А

Б

В

Г

Д

04

А

Б

В

Г

Д

05

А

Б

В

Г

Д

1.

А

Б

В

Г

Д

2.

А

Б

В

Г

Д

3.

А

Б

В

Г

Д

4.

А

Б

В

Г

Д

5.

А

Б

В

Г

Д

6.

А

Б

В

Г

Д

7.

А

Б

В

Г

Д

8.

А

Б

В

Г

Д

9.

А

Б

В

Г

Д

10.

А

Б

В

Г

Д

11.

А

Б

В

Г

Д

12.

А

Б

В

Г

Д

13.

А

Б

В

Г

Д

14.

А

Б

В

Г

Д

15.

А

Б

В

Г

Д

16.

А

Б

В

Г

Д

17.

А

Б

В

Г

Д

18.

А

Б

В

Г

Д

19.

А

Б

В

Г

Д

20.

А

Б

В

Г

Д

Кількість правильних рішень ________________ Дата ___________________

Таблиці правильних рішень
Варіант 1

Варіант 2

Задача

Рішення

Задача

Рішення

1

а

1

б

2

в

2

г

3

г

3

в

4

д

4

а

5

а

5

г

6

в

6

а

7

г

7

б

8

в

8

д

9

д

9

в

10

а

10

г

11

б

11

а

12

г

12

б

13

д

13

д

14

б

14

г

15

г

15

в

16

б

16

б

17

а

17

д

18

д

18

а

19

б

19

в

20

в

20

д

Шкала оцінок
Кількість правильних рішень

Оцінка Q

Рівень прояву просторової
уяви

0–7

1

Низький

8 – 10

2

Середній

11 – 13

3

Високий

14 – 20

4

дуже високий

Досліджувані, які за рівнем прояву просторової уяви мають низькі
оцінки, можуть мати некомпенсовані труднощі щодо подальшого оволодіння
багатьма технічними професіями, де оперування образами є провідною
якістю.
Не зважаючи на те, що високий прояв просторової уяви не забезпечує
сам

по

собі

успішність

у

технічних

галузях

діяльності,

однак

профконсультантові слід враховувати ці показники (якщо вони є провідними
в

структурі

інтелекту)

при

виборі

професій

технічного

дизайну,

моделювання, кресляра і т.п.
В процесі профконсультації отримані оцінки

виявлення рівня

просторової уяви співвідносяться з оцінками методики “Технічне мислення”
(тест Бенетта) для остаточного вибору певного кола технічних професій.
Методика Шуберта: діагностика ступеню готовності до ризику
Інструкція: “Оцініть ступінь своєї готовності здійснити зазначені дії.
Відповідаючи на кожне з 25 запитань, поставте відповідний бал за такою
схемою:
2 бали — цілком згоден, «так»;
1 бал — швидше «так», ніж «ні»;
0 балів — ні «так», ні «ні», щось середнє;

-1 бал — швидше «ні», ніж «так»;
-2 бали — абсолютно не згоден «ні».
Тестовий матеріал
1.

Чи перевищили б Ви встановлену швидкість, щоб якомога швидше
надати необхідну медичну допомогу тяжкохворій людині?

2.

Чи погодились би Ви заради гарного заробітку взяти участь у
небезпечній і довготривалій експедиції?

3.

Чи перешкодили б Ви втечі небезпечного грабіжника?

4.

Чи могли б Ви їхати на підніжці товарного вагона на швидкості понад
100 км/год?

5.

Чи можете Ви вдень після безсонної ночі нормально працювати?

6.

Чи почали б Ви першим переходити дуже холодну річку?

7.

Чи позичили б Ви другу значну суму грошей, будучи не зовсім
впевненим, що він зможе Вам повернути ці гроші?

8.

Чи ввійшли б Ви разом із приборкувачем у клітку з левами за його
запевнень, що це безпечно?

9.

Чи могли б Ви під керівництвом зовні вилізти на високу фабричну
трубу?

10. Чи могли б Ви без тренування керувати парусним човном?
11. Чи ризикнули б Ви вхопити за вуздечку коня, який біжить?
12. Чи могли б Ви після 10 бокалів пива їхати на велосипеді?
13. Чи могли б Ви здійснити стрибок з парашутом?
14. Чи могли б Ви за необхідності проїхати без білета від Талліна до
Москви?
15. Чи могли б Ви здійснити автотурне, якби за кермом був Ваш знайомий,
котрий нещодавно потрапив у тяжку дорожню пригоду?
16. Чи могли б Ви з 10-метрової висоти стрибнути на тент пожежної
команди?

17. Чи могли б Ви, щоб позбутися тривалої хвороби з постільним режимом,
погодитися на небезпечну для життя операцію?
18. Чи могли б Ви стрибнути з підніжки товарного вагона, що рухається зі
швидкістю 50 км/год?
19. Чи могли б Ви, в екстреному випадку, разом із сімома іншими людьми
піднятися в ліфті, розрахованому лише на шістьох осіб?
20. Чи могли б Ви за велику грошову винагороду перейти з зав'язаними
очима жваве вуличне перехрестя?
21. Чи взялись би Ви за небезпечну для життя роботу, якщо б за неї добре
платили?
22. Чи могли б Ви після 10 чарок горілки вирахувати відсотки?
23. Чи

могли

б

Ви

за

наказом

Вашого

начальника

взятись

за

високовольтний дріт, якби він запевнив Вас, що дріт знеструмлений?
24. Чи могли б Ви після кількох попередніх пояснень керувати
гелікоптером?
25. Чи могли б Ви, маючи білети, але без грошей і продуктів, доїхати від
Москви до Хабаровська?
Ключ
Підрахуйте суму набраних Вами балів відповідно до інструкції.
Тест оцінюють за неперервною шкалою як відхилення від середнього
значення. Позитивні відповіді свідчать про схильність до ризику. Значення
тесту: від –50 до +50 балів.
Результат.
Менше –30 балів: занадто обережні;
від –10 до +10 балів: середнє значення;
більш як +20 балів: схильність до ризику.
Висока готовність до ризику супроводжується низькою мотивацією до
уникання невдач (захистом).

Тест “Психологічна стать” (С.Бем (адаптація О.Г.Лопухової)
(тест подано мовою оригіналу)
Інструкція: оцініть себе за 7-ми бальною шкалою наступним чином:
1 – ця якість ніколи не проявляється;
2 – як правило, ця якість не проявляється;
3 – ця якість іноді проявляється;
4 – ця якість скоріше проявляється, ніж ні;
5 – ця якість частіше проявляєтся;
6 – як правило, дана якість проявляється;
7 – завжди або майже завжди проявляється дана якість.
КАЧЕСТВА
1 Умение самоутвердиться
2 Уступчивость
3 Готовность помочь
4 Сильная личность
5 Застенчивость
6 Добросовестность
7 Напористость
8 Склонность к проявлению чувств
9 Надёжность
10 Аналитичность
11 Нежность
12 Правдивость
13 Способность руководить
14 Женственность
15 Способность понять другого
16 Готовность рисковать
17 Сострадательность
18 Искренность
19 Доминирование
20 Мягкость в высказываниях

Я

КАЧЕСТВА

21 Дружелюбие
22 Мужественность
23 Стремление утешить
24 Тактичность
25 Внешняя сдержанность
26 Обаяние
27 Ориентация поведения на традиции и
нормы
28 Способность действовать в качестве
лидера
29 Доверчивость
30 Порядочность
31 Сила
32 Детская непосредственность
33 Трудолюбие
34 Смелость
35 Неиспользование резких, грубых
выражений
36 Вежливость
37 Сила воли
38 Красота
39 Практичность
40 Выносливость
41 Терпимость
42 Чувство юмора

Я

Ключ до тесту:
Шкала «Маскулінність» : 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40
Шкала «Фемінність»: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41
Обробка результатів: бали за кожною шкалою сумуються окремо.
Сума балів дорівнює від 14 до 98. Від «сирих» балів треба відняти 49.
Результат буде у межах від -35 до +49 (за кожною із шкал).
Інтерпретація результатів:
Шкала маскулінності ілюструє рівень вираженості психологічної
мужності, представленої такими якостями, як рішучість, ризикованість,
сміливість,

цілеспрямованість,

впевненість,

домінантність.

Люди

з

вираженими маскулінними якостями досягають більшого успіху у власній
професійній діяльності, зокрема, маскулінні жінки більш успішно реалізують
себе у чоловічому світі.
Шкала фемінності ілюструє рівень вираженості психологічної
жіночності, представленої такими якостями, як емоційність, чутливість,
інтуїтивність, поступливість, ніжність, комунікативна гнучкість. Люди з
вираженими фемінними якостями добре спілкуються з іншими людьми, вони
можуть ефективно реалізовувати себе за професіями «людина»-«людина». В
особистому житті ця якість є важливою передумовою гармонійних стосунків
з оточуючими людьми.
Переважання (більше 10 балів) маскулінних якостей та невираженість
фемінних

рис

(менше

10

балів)

засвідчує

наявність

маскулінної

психологічної статі.
Переважання (більше 10 балів) фемінних якостей та невираженість
маскулінних

рис

(менше

10

балів)

засвідчує

наявність

фемінної

психологічної статі.
Вираженість (більше 10 балів) як маскулінних, так і фемінних рис
засвідчує наявність в людини андрогінну психологічну стать та є вдалим
поєднанням психологічної мужності та жіночості як в контексті професійної
самореалізації, так і реалізованості особистості у сімейному житті.

Методика визначення нервово-психічної стійкості,
ризику дезадаптації в стресі “Прогноз”
(тестову методику подано мовою оригіналу)
Необходимо в течение 30 минут ответить на 84 вопроса «да» или «нет».
Анализ ответов может уточнить отдельные биографические сведения,
особенности поведения и состояния психической деятельности в различных
ситуациях.
Обследование может проводиться как индивидуально, так и в группе.
Инструкция: “Вам предлагается протокол с вопросами, на которые
необходимо ответить “да” или “нет”, отмечая при этом свой ответ
определенным образом в соответствующих графах в бланке ответов”.

Тестовый материал

1.

Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о
них никому не рассказывать.

2.

В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во
всем стоять друг за друга.

3.

Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я
никак не могу справиться.

4.

Бывали случаи, когда я не сдерживал своих обещаний.

5.

У меня часто болит голова.

6.

Иногда я говорю неправду.

7.

Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно
ощущаю жар во всем теле.

8.

Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.

9.

Бывает, что я сержусь.

10.

Теперь мне трудно надеяться на то, что чего-нибудь добьюсь в жизни.

11.

Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня.

12.

Я охотно принимаю участие во всех собраниях и других общественных
мероприятий.

13.

Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой.

14.

Мышечные судороги и подергивания у меня бывают очень редко.

15.

Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.

16.

Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.

17.

В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.

18.

Если мне не грозит штраф и машин по близости нет, я могу перейти
улицу там, где мне хочется, а не там, где положено.

19.

Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая как и у
большинства моих знакомых.

20.

Мне часто говорят, что я вспыльчив.

21.

Запоры у меня бывают редко.

22.

В игре я предпочитаю выигрывать.

23.

Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя
хорошо.

24.

Сейчас мой вес постоянен – я не полнею и не худею.

25.

Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это
как бы придает мне вес в собственных глазах.

26.

Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были
неприятности из-за нарушения закона.

27.

С моим рассудком творится что-то неладное.

28.

Меня беспокоят мои сексуальные (половые) проблемы.

29.

Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат
руки.

30.

Руки у меня такие же ловкие и проворные, как

31.

Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.

32.

Думаю, что я человек обреченный.

33.

Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.

34.

Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.

35.

Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.

36.

Бывал, что при обсуждении некоторых вопросов особенно не
задумываясь, соглашался с мнением других.

37.

В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.

38.

Моя внешность меня в общем устраивает.

39.

Я вполне уверен в себе.

40.

Раз в неделю
взволнованным.

или

чаще

я

бываю

очень

возбужденным

и

41.

Кто-то управляет моими мыслями.

42.

Я ежедневно выпиваю необычно много воды.

43.

Бывает, что неприличная или непристойная шутка вызывает у меня
смех.

44.

Счастливей всего я бываю, когда один.

45.

Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.

46.

Я любил сказки Андерсена.

47.

Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.

48.

Меня злит, когда меня торопят.

49.

Меня легко привести в замешательство.

50.

Я легко теряю терпение с людьми.

51.

Часто мне хочется умереть.

52.

Бывало, что я бросал начатое дело, т.к. боялся, что не справлюсь с ним.

53.

Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.

54.

К вопросам религии я отношусь равнодушно – они не занимают меня.

55.

Приступы плохого настроения бывают у меня редко.

56.

Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.

57.

У меня были очень необычные мистические переживания.

58.

Мои убеждения и взгляды непоколебимы.

59.

У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон.

60.

Я человек нервный легко возбудимый.

61.

Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других людей (не
хуже).

62.

Все у меня получается плохо, не так, как надо.

63.

Я почти всегда ощущаю сухость во рту.

64.

Большую часть времени я чувствую себя усталым.

65.

Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.

66.

Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.

67.

Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.

68.

Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о
любви.

69.

Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы.
Переход к любым другим условиям жизни, работы, учебы кажется
невыносимым.

70.

Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто
поступают несправедливо.

71.

Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.

72.

Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.

73.

Я часто испытываю чувство усталости от жизни и мне не хочется жить.

74.

На меня обращают внимание чаще, чем на других.

75.

У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний.

76.

Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть.

77.

Мне трудно проснуться в назначенный час.

78.

Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным.

79.

В детстве я был капризный и раздражительный.

80.

Мне известны случаи, когда
невропатологов и психиатров.

81.

Иногда я принимаю валериану,
успокаивающие средства.

82.

У меня есть судимые родственники.

83.

В юности я имел приводы в милицию.

84.

Случалось, что мне грозили оставить в школе на второй год.

мои

родственники

элениум,

лечились

кодеин

и

у

другие

Результаты теста:
Подсчитывается

сумма

баллов

–

правильных

ответов,

соответствующих «ключу»:
Ответ «Да» - вопросы: 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 40, 41, 42,
44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.
Ответ «Нет» - вопросы: 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 38, 39, 46,
54, 55, 58, 61, 68.
Методика содержит шкалу для проверки искренности ответов:

Ответ «Нет» - вопросы: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 36, 43.
Начинать подведение итогов следует с проверки искренности ответов
респондента: если по данной шкале опрашиваемый набирает 5 и более
баллов, результаты опроса недостоверны, ибо человек хочет казаться лучше,
а не таким, какой он есть.
Интерпретация теста
Нервно-психическая неустойчивость тем больше, чем больше получено
баллов.
Полученный балл надо соотнести с условной шкалой НПУ; она в
интервале от 1 до 10 пунктов. Чем больше значение пункта условной шкалы,
тем больше нервно – психическая устойчивость.
Полученные баллы
НПУ
33 и более
29-32
23-28
18-22
14-17
11-13
9-10
7-8
6
5 и менее

Пункты шкалы
НПУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значение пунктов шкалы
НПУ
Чем ниже пункт, тем
больше нервно-психическая
неустойчивость в стрессе
среднее
Чем выше пункт, тем
больше нервно-психическая
устойчивость и меньше
риск дезадаптации в стрессе

Шкала для психологічної експрес-діагностики рівня невротизації
Експериментально-психологічна методика «Рівень невротизації» є
медико-психологічним експрес-діагностичним інструментом для виявлення
ступеня вираженості невротизації.
Час відповідей на питання не обмежується, проте, досліджуваному
пропонується відповідати за можливістю швидко, не обдумуючи.
Дослідження може проводитися як індивідуально, так і в групі.
Інструкція: “Відповідайте, будь ласка, на кожне з тверджень «так» або
«ні»”.

Тестовий матеріал
(тестову методику подано мовою оригіналу)
1.

Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей – это
как бы придает мне вес в собственных глазах.

2.

Я мало устаю.

3.

Должен признаться, что временами я неразумно волновался из-за
вещей, которые в действительности не имели значения.

4.

В различных частях своего тела я часто чувствую жжение,
покалывания, «ползание мурашек» или онемение.

5.

Временами мне так и хочется выругаться.

6.

Иногда у меня бывало чувство, что передо мной нагромоздилось
столько трудностей, что одолеть их просто невозможно.

7.

Мой желудок сильно беспокоит меня.

8.

Несколько раз в неделю у меня бывает такое чувство, что должно
случиться что-то страшное.

9.

Я люблю ходить на танцы.

10.

Если мне не грозит штраф, и машин поблизости нет, я могу перейти
улицу там, где мне хочется, а не там, где положено.

11.

Несколько раз в неделю меня беспокоят неприятные ощущения в
верхней части живота (под ложечкой).

12.

Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.

13.

Я замечаю, что мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или
работе.

14.

У меня гораздо меньше всяких опасений и страхов чем у моих
знакомых.

15.

Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.

16.

Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.

17.

В наше время только наивные люди могут верить в загробную жизнь.

18.

У меня бывали периоды, когда из-за волнений я терял сон.

19.

Раз в неделю или чаще меня безо всякой видимой причины внезапно
будто обдает жаром.

20.

В игре я предпочитаю выигрывать.

21.

Большую часть времени я вполне доволен жизнью.

22.

Работа стоит мне большого напряжения.

23.

У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я даже не
могу усидеть на месте.

24.

Часто у меня бывают сильные головные боли.

25.

Иногда я бываю сердитым и злым.

26.

В гостях я чаще сижу где-нибудь в сторонке или разговариваю с кемнибудь одним, чем принимаю участие в общих развлечениях.

27.

Приступы сильного возбуждения и взволнованности у меня бывают раз
в неделю или даже чаще.

28.

Боли в сердце или в груди у меня бывают очень редко (или не бывают
совсем)

29.

По возможности я стараюсь избегать большого скопления людей.

30.

Верно, что мои манеры за столом у себя дома не так хороши, как в
гостях.

31.

Я вполне уверен в себе.

32.

Часто я и сам огорчаюсь, что я такой раздражительный и ворчливый.

33.

Почти каждую ночь меня мучают кошмары.

34.

Временами моя голова работает как бы медленнее чем обычно.

35.

Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.

36.

Иногда я бываю так возбужден, что мне трудно заснуть.

37.

Самая трудная борьба для меня – это борьба с самим собой.

38.

Я часто предаюсь грустным размышлениям.

39.

У меня мало уверенности в себе.

40.

Бывает что неприличная или даже непристойная шутка вызывает у
меня смех.

41.

Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений.

42.

Сейчас я чувствую себя лучше чем когда-либо.

43.

Временами я сам изматывал себя тем, что слишком много на себя брал.

44.

Я почти все время испытываю чувство тревоги за кого-то или за что-то.

45.

Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
Ключ

Ключ к методике (для мужчин)

№
п/п

Да

1

Нет

№
п/п

Да

Нет

№
п/п

Да

Нет

Л

16

-3

4

31

3

-4

2

2

-1

17

0

0

32

-2

3

3

0

2

18

-2

4

33

6

0

4

-3

2

19

-3

1

34

1

2

Л

20

Л

35

5

Л

6

-1

2

21

4

-5

36

-1

3

7

-2

1

22

-3

3

37

-2

3

8

-7

2

23

-3

4

38

-3

4

9

2

-1

24

-4

2

39

-5

3

Л

25

Л

40

10

Л

11

-4

1

26

-3

3

41

2

-3

12

-8

1

27

-5

3

42

3

-1

13

-4

4

28

1

-3

43

-1

3

14

3

-2

29

0

1

44

-2

3

Л

30

Л

45

15

Л

Ключ к методике (для женщин)
№
п/п

Да

1

Нет

№
п/п

Да

Нет

№
п/п

Да

Нет

Л

16

-3

6

31

4

-2

2

4

-2

17

-2

1

32

-2

7

3

0

4

18

-2

9

33

-9

1

4

-4

5

19

-6

3

34

-1

4

Л

20

Л

35

5

Л

6

-1

4

21

4

-3

36

-2

7

7

-3

1

22

-4

4

37

-2

4

8

-6

3

23

-3

6

38

-3

6

9

0

0

24

-3

3

39

-3

4

10

Л

25

Л

40

Л

11

-5

2

26

-2

2

41

4

-4

12

-8

2

27

-4

5

42

1

0

13

-4

4

28

2

-3

43

-1

5

14

2

-1

29

-2

3

44

-3

7

Л

30

Л

45

15

Л

Обработка результатов теста
Подсчитывается

оценка,

получаемая

испытуемым

по шкале

неискренности (Л). Этой шкале соответствует каждый 5-й вопрос.
Неискренним всегда считается ответ «Нет».
Оценивание ответов производится традиционным способом (1 или 0) с
последующим их суммированием.
Максимальное значение по шкале лжи – 9 баллов. Пороговое значение
– 4 баллов. В случае превышения порога, т.е. получения 5 баллов и больше,
результаты тестирования являются недостоверными.
Каждому из ответов испытуемого на утверждения шкалы невротизации
присваивается соответствующий диагностический коэффициент, используя
для этой цели ключи к тесту с диагностическими коэффициентами,
соответствующими полу испытуемого.
Затем подсчитываются суммы положительных и отрицательных
ответов по шкале невротизации ( S+) и ( S-) и вычисляют их алгебраическую
сумму, которая и представляет собой итоговую шкальную оценку:
S = ( S+) + ( S-)
Оценки по шкале невротизации могут принимать значения от -98 до

+84 баллов – у мужчин и от -103 до +133 баллов – у женщин.
Условно могут быть выделены следующие обобщенные градации
итоговых оценок уровня невротизации:
Для мужчин:
•
•
•
•
•
•
•

очень высокий уровень: – 41 балл и меньше;
высокий уровень: от -21 до -40;
повышенный уровень: от -11 до -20;
неопределенный уровень: от -10 до +10;
пониженный уровень: от + 11 до +20;
низкий уровень: от +21 до +40;
очень низкий уровень: + 41 балл и больше.
Для женщин:

•
•
•
•
•
•
•

очень высокий уровень: – 81 балл и меньше;.
высокий уровень: от -41 до -80;
повышенный уровень: от – 21 до – 40;
неопределенный уровень: от – 20 до +10;
пониженный уровень: от +11 до +40;
низкий уровень: от +41 до +80;
очень низкий уровень: +81 балл и больше.
Интерпретация результатов теста
При высоком

величине

уровне

отрицательная

эмоциональная

невротизации (высокая

оценка)

возбудимость,

может

по

абсолютной

наблюдаться

выраженная

продуцирующая

различные негативные

переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность,
раздражительность) и легкую фрустрируемость различными «внешними» и
«внутренними»

обстоятельствами.

Эгоцентрическая

личностная

направленность таких лиц проявляется как в склонности к ипохондрической
фиксации

на

неприятных

соматических

ощущениях,

так

и

в

сосредоточенности на переживаниях своих личностных недостатков. Это, в
свою

очередь,

формирует

чувство

собственной

неполноценности,

затрудненность в общении, социальную робость и зависимость и, в конечном

итоге, дезадаптированность в общесоциальном плане.
При низком уровне невротизации (высокая по абсолютной величине
положительная

оценка)

отмечается эмоциональная

устойчивость и

положительный фон основных переживаний (спокойствие, оптимизм).
Оптимизм и инициативность, простота в реализации своих желаний
формируют чувство собственного достоинства, социальную смелость,
независимость, легкость в общении и связанную с этими качествами
хорошую стрессоустойчивость.
Методика “Оцінка дезадаптованості”
Дезадаптованість, або А-1-й фактор по Л.Б. Собчик із опитувальника
“Стандартизований метод дослідження особистості”, виявляє хронічні
труднощі адаптації, психологічний дискомфорт, стан тривоги, неспокою,
стан загального емоційного стресу.
Інструкція: “Вам буде запропонована 39 різних тверджень. Оцінюючи
кожне з них, не витрачайте багато часу на роздуми. Найбільш природною є
перша реакція. Уважно вчитуйтесь у текст, дочитуючи до кінця кожне
твердження та оцінюючи його як вірне чи невірне по відношенню до Вас.
Відповідайте так, наче наодинці відповідаєте на запитання “Який я
насправді?”. Тоді Вам буде цікавою інтерпретація отриманих даних.
Якщо Ваша відповідь “вірно”, то поставте плюс навпроти твердження.
Якщо Ваша відповідь “невірно”, то поставте мінус. Якщо деякі твердження
викликають великі сумніви, то у Вашій відповіді орієнтуйтесь на те, що все ж
більше властиво Вам. Якщо твердження вірне по відношенню до Вас у
деяких ситуаціях і не вірне в інших, то зупиніться на тій відповіді, яка більше
підходить до Вас у даний момент”.
Тестовий матеріал
1.

Я помічаю, що мені важко стало зосереджуватися на будь-якій
задачі, чи роботі.

2.

У мене бували такі періоди, які тяглися дні, тижні і навіть місяці,
коли я не міг ні за що взятися, оскільки не міг включитися в роботу.

3.

Інші мені здаються щасливішими, ніж я.

4.

Більшу частину часу у мене пригнічений настрій.

5.

Я часто здійснюю вчинки, про які потім жалію (більше й частіше,
ніж інші).

6.

Критика і зауваження дуже зачіпають мене.

7.

Я часто багато втрачаю через те, що не можу досить швидко
прийняти рішення.

8.

Я занадто часто поринаю в роздуми.

9.

Мені дуже важко почати якусь роботу.

10.

Коли я перебуваю серед людей, мені важко підібрати тему розмови.

11.

Я часто помічав, що незнайомі люди дивляться на мене критично.

12.

Життя для мене більшу частину часу пов’язане з напруженням.

13.

Навіть серед людей я більшу частину часу почуваю себе одиноким.

14.

Мене легко ввести у стан ніяковості і збентеження.

15.

Я майже весь час відчуваю почуття тривоги за щось чи за когось.

16.

Я звичайно повинен зупинитися і подумати перед тим як щось
зробити, навіть якщо мова іде про дрібниці.

17.

Часто я переходжу на інший бік вулиці, щоб не зустрічатися з тим,
кого я побачив.

18.

Оточуюче мені часто здається нереальним.

19.

Мені важче зосередитися, ніж іншим.

20.

Іноді якась неважлива думка крутиться у мене в голові і набридає
мені декілька днів підряд.

21.

Часом мені здається, що мій розум працює повільніше, ніж
звичайно.

22.

У мене часто бувають напади поганого настрою.

23.

Мені хотілося б позбавитися від роздумів щодо своїх висловлювань,
які, як мені здається, могли когось образити чи розстроїти.

24.

Люди часто розчаровують мене.

25.

Я відчуваю, що не зміг би розказати комусь все про себе.

26.

Мої плани досить часто здаються мені сповненим труднощів, через
що я й відмовляюся від них.

27.

Часто, навіть якщо справи ідуть добре, я відчуваю, що мені все
байдуже.

28.

У мене буває таке відчуття, що труднощів занадто багато і немає
смислу їх подолати.

29.

Я відчуваю себе невдахою, коли чую про успіхи відомих мені
людей.

30.

Я схильний так гостро переживати розчарування, що довго не можу
викинути його з голови.

31.

Часом мені здається, що я ні на що не здатний.

32.

Мене хвилює можливість якихось неприємностей.

33.

Я готовий відмовитися від задуманого, якщо оточуючі вважають,
що я почав робити це не так.

34.

Мені не раз доводилося змінювати своє ставлення до своєї професії.

35.

Я повинен признати, що часом хвилююсь без причини через те, що в
дійсності немає значення.

36.

У мене є світ мрій, про який я нікому не говорю.

37.

Я нерідко відчуваю почуття провини через те, що висловлюю своє
співчуття людям у більшій мірі, ніж те відчуваю.

38.

Я відчуваю втому більшу частину часу.

39.

Іноді мені здається, що я “на краю загибелі”.
Кожен плюс оцінюється в один бал. Сума плюсів становить сирі

бали. Кожен мінус — нуль балів.

Таблиця 1
Показник дезадаптованості у відсотках, що відповідає сирим балам:
Сирі бали
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

% для жінок
26
28,3
30
31,7
33,5
35
36,3
37,8
39,2
40,7
42,1
43,5
45
46,4
47,9
49,3
50,8
52,2
53,6
55,1
56,5
58
59,4
60,8
62,3
63,7
65,1
66,6
68
69,5
71
72,4
73,8
75,3
76,8
78,3
79,8

% для чоловіків
30
35,5
37,1
38,7
40,3
41,9
43,8
45,2
46,8
48,4
50
51
53,2
54,8
56,5
58,1
59,7
61,3
62,9
64,5
66,1
67,7
69,4
71
72,6
74,2
75,8
77,4
79
80,6
82,2
83,8
85,5
87,2
88,8
90,5
92,2

38
39

80,2
82
Відсоткове

вираження

94
96
дезадаптованості

дозволяє

самостійно

оцінювати рівень вираженості дезадаптованості.
До 30 % — дезадаптованості не виявляється, чудове вміння керувати
станом свого тіла і психіки, відчуття себе повним господарем і автором свого
життя, вміння справлятися з проблемами, долати неприємні ситуації, висока
здатність до саморегуляції та самоорганізації, здатність зберігати високу
працездатність за несприятливих умов, здатність задавати собі програми та
виконувати їх незалежно від умов. Стійке переконання у своїй успішності.
Від 31% до 45% — низький рівень дезадаптованості, переживання
емоційного дискомфорту, труднощів ситуації при збереженні

здатності

знаходити оптимальне вирішення проблем, середній рівень суб’єктності
особистості, відчуття себе швидше автором і господарем свого життєвого
шляху, ніж жертвою та об’єктом в руках обставин. Дещо виражений стан
емоційного стресу, який швидше виконує мобілізаційну функцію, періоди
спаду, негативного настрою та тонусу виникають переважно із цілком
об’єктивних, зрозумілих причин, однак при наявності бажання цілком здатні
“взяти себе в руки” — досить успішно здійснювати самоконтроль та
самоорганізацію. Однак, для особистостей із невротичним типом розвитку, із
наявністю акцентуацій характеру даний рівень дезадаптованості вважається
таким, що вимагає психологічної підтримки та допомоги.
Від 45% до 55% — середній рівень дезадаптованості від виявляє
психологічний дискомфорт, середній рівень емоційного стресу, труднощі у
розв’язанні людиною проблем, що виникають у неї, ускладненість у
прийнятті рішення, важкість виходу із ситуації, що склалася, перемінний
успіх в досягненні бажаних результатів, періоди спаду, негативного настрою
та тонусу виникають переважно із цілком об’єктивних, зрозумілих причин,
хоча за умов сильного перевантаження та сильної втоми буває важко
справлятися з собою. Дещо низький рівень суб’єктності особистості та

усвідомлення себе як суб’єкта життєдіяльності, автора свого життєвого
шляху.
Від 56% до 70% — високий рівень дезадаптованості свідчить про
хронічні труднощі адаптації, високий рівень емоційного дискомфорту,
напруженості, тривожності, невіри у власні сили, негативні переконання
щодо своєї “невезучості”, “нещасливості”, часте виникнення проблемних
ситуацій із невмінням знаходити оптимальні варіанти розв’язку, низький
рівень суб’єктості, бачення себе швидше у ролі жертви, ніж автора,
господаря свого життя, потреба у психологічній допомозі.
Вище 70% — дуже високий рівень дезадаптованості, стан сильного
емоційного стресу, низький рівень суб’єктності, домінування негативних
переконань щодо себе, які виконують роль “передрукування”, дуже звужене
поле сприйняття позитивних можливостей, перечення негараздів та
негативних аспектів ситуації на себе, відчуття себе в ролі жертви, низька
здатність

справлятися

з

собою,

здійснювати

саморегуляцію

чи

самоорганізацію, сильна залежність від психологічних станів, відчуття
дисгармонії в собі і відсутності гармонії із середовищем, гостра потреба у
психологічній допомозі, у спілкуванні із психотерапевтом.
Уникнення вирішення проблем (шкала “Ескапізм” із
Стандартизованого багатофакторного опитувальника особистості
Л.М. Собчик)
Інструкція: “Оцініть запропоновані твердження, не витрачаючи багато
часу на роздуми. Уважно вчитуйтесь у текст, дочитуючи до кінця кожне
твердження та оцінюючи його як вірне чи невірне по відношенню до Вас.
Відповідь на кожне твердження фіксуйте на реєстраційному бланку. Якщо
деякі твердження викликають великі сумніви, то у Вашій відповіді
орієнтуйтесь на те, що все ж більше властиво Вам. Якщо твердження вірне по
відношенню до Вас у деяких ситуаціях і не вірне в інших, то зупиніться на
тій відповіді, яка більше підходить до Вас у даний момент. Тільки в
крайньому разі, коли твердження Вам не підходить взагалі, Ви можете це

твердження обвести кружечком. Однак занадто велика кількість кружечків у
реєстраційному

листку

також

може

призвести

до

недостовірності

результатів. Відповідаючи на досить інтимні питання не бентежтеся,
оскільки Ваші відповіді ніхто не буде читати та аналізувати: вся обробка
даних автоматизована”.
Тестовий матеріал
1.

У мене хороший апетит.

2.

Вранці я звичайно встаю свіжим і відчуваю, що відпочив.

3.

В юності був час, коли я здійснював мілкі крадіжки.

4.

Моїй сім’ї не подобається робота, яку я вибрав (чи збираюся вибрати).

5.

Я не завжди кажу правду.

6.

Раз на тиждень чи частіше мене без видимої причини несподівано
“обдає жаром”.

7.

Більшу частину часу у мене придушений настрій.

8.

Я регулярно приймаю участь у зборах та інших суспільних заходах.

9.

Я вірю, що врешті решт справедливість восторжествує.

10.

Більшу частину часу я почуваю щасливим.

11.

Я вірю в справедливість.

12.

Мене дуже турбує мій шлунок.

13.

Я переходжу вулицю у недозволеному місці, якщо бачу, що мене не
помітить міліціонер.

14.

У грі мені приємніше вигравати, ніж програвати.

15.

Я вважаю, що мене часто незаслужено карали.

16.

Я став гірше розуміти зміст прочитаного.

17.

З пам’яттю у мене все благополучно.

18.

Я стурбований деякими пунктами, пов’язаними із статевим життям.

19.

Не всі, кого я знаю мені подобаються.

20.

Мені подобається фліртувати (вести грайливу розмову з жінкою, яка
мені подобається.

21.

Мої батьки часто не схвалювали моїх знайомств.

22.

Іноді я можу казати плітки.

23.

Я був досить незалежним і вільним від прийнятих в нашій сім’ї правил
і традицій.

24.

Я занадто часто поринаю в роздуми.

25.

Я пережив розчарування в любові.

26.

Моя шия часто покривається червоними плямами.

27.

У мене є всі підстави відчувати заздрість до деяких членів моєї сім’ї.

28.

Я не осуджую того, хто намагається увірвати від життя все, що тільки
може.

29.

Нікому нема справи до того, що з тобою станеться.

30.

Зіпсований настрій завжди легко виправити чимось цікавим.

31.

Іноді мене так забавляє спритність шахрая, що мені хочеться, щоб йому
пощастило.

32.

Часом я відчуваю ненависть до членів моєї сім’ї, яких звичайно люблю.

33.

Я ніколи не порушував закону.

34.

В моєму житті не було такого періоду, коли я любив гратися з
ляльками.

35.

У мене рідко бувають напади поганого настрою.

36.

Коли хтось каже дурницю щодо відомих мені речей, я намагаюся його
поправити.

37.

Майбутнє занадто невизначене, щоб будувати серйозні плани.

38.

Мені часто думається “Добре було б знову стати дитиною”.

39.

Мені подобається носити дорогий одяг.

40.

Я можу терпіти біль так само довго, як і інші.

Позитивні відповіді (“плюс”) – 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 40
Негативні відповіді (“мінус”) – 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 30, 33, 35, 36, 37
Кожен плюс і кожен мінус, що відповідають вказаним номерам
оцінюються в один бал. Сума плюсів і мінусів становить сирі бали.

Таблиця 2
Показник дезадаптованості у відсотках, що відповідає сирим балам:
Сирі бали
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

% для жінок
19.5
22.1
24.7
27.1
29.5
31.9
34.2
36.6
39.0
41.4
41.4
43.8
46.2
48.6
50.0
53.4
55.8
58.2
60.6
63.0
65.4
67.8
70.1
72.5
74.9
77.5
80.1
82.7
85.3
87.9
90.5
93.1
95.7
98.3
100

% для чоловіків
23.4
25.1
27.7
30.1
32.5
35.0
37.4
39.8
42.3
44.7
49.6
52.0
54.4
56.9
59.3
59.3
61.1
64.2
66.6
69.0
71.5
73.9
76.3
78.8
81.2
83.0
85.6
89.4
90.2
92.8
95.4
99.0
100

До 30 %
сприйняття,

— ескапізму не виявляється, проблемно орієнтоване

невміння

розставити

пріоритети,

характерною

є

гіпермотивованість, покладання всієї відповідальності за результат на себе,
що

часто

призводить

до

емоційного

вигорання,

виснаження,

дезадаптованості до нездатності справитися із ситуацією, а також до
уникнення самої діяльності по причині страху не справитися з завданням.
Від 31% до 45% — низький рівень ескапізму, здатність до вирішення
проблем досить висока, педантичність, відповідальність, схильність до
детального аналізу ситуації, однак існує ризик того, що пріоритетність
вирішення проблем буде здійснено невірно, що може призвести до
ускладнення проблемної ситуації.
Від 45% до 55% — середній рівень ескапізму, уміння правильно
розставити

пріоритети,

здатність

до

вирішення

проблем

найбільш

оптимальним чином.
Від 56% до 70% — високий рівень ескапізму, уникнення вирішення
проблем із готовністю до ризику. Характерно для людей, які вирішили
започаткувати підприємницьку діяльність.
Вище 70% — дуже високий рівень ескапізму, нездатність справитися
із важкою ситуацією, зволікання, покладання відповідальності за вирішення
ситуації на інших.
Методика визначення рівня розвитку оперативної пам’яті
Оперативна пам’ять являє собою пам’ять особистості, яка забезпечує їй
запам’ятовування

та

відтворення

оперативної

інформації,

потрібної

працівнику в поточній діяльності. Виконавши свою функцію, така
інформація

також

забувається.

Оперативна

пам’ять

пов’язана

і

з

короткочасною пам’яттю, з якої вона черпає матеріал, і з довгочасною, де
зберігаються способи її обробки.
Дана методика призначена для визначення рівня розвитку оперативної
пам’яті.

Для проведення обстеження необхідно 10 числових рядків, бланк
відповідей.
Процедура обстеження
Обстеження складається з 10 етапів і проводиться як з одним
досліджуваним, так і з групою людей, за умови, що робота буде
індивідуальною
Інструкція обстежуваному: “Я буду читати числа – 10 рядів з 5 чисел
в кожному. Ваше завдання – запам’ятати ці 5 чисел в тому порядку, в якому
вони були прочитані, а потім мовчки, про себе додати перше число до
другого, друге до третього, третє до четвертого, четверте до п’ятого, а
отримані 4 суми записати у відповідному рядку бланку. Наприклад, дано
6,2,1,4,2. додаємо 6 і 2 – отримуємо 8 (записуєте); 2+1=3 (записуєте); 1+4=6
(записуєте). Час підрахунків – 15 секунд. Після цього я зачитаю наступний
ряд чисел. Питання є? Будьте уважними, числа читаю тільки один раз”.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Числові ряди
5,2,7,1,4
3,5,4,2,5
7,1,4,3,2
2,6,2,5,3
4,3,6,1,7
4,2,3,1,5
3,1,5,2,6
2,3,6,1,4
5,2,6,3,2
3,1,5,2,7

Ключ
7,9,8,5
8,9,6,7
8,5,7,5
8,8,7,8
7,9,7,8
6,5,4,6
4,6,7,8
5,9,7,5
7,8,9,5
4,6,7,9

Бланк для відповідей
Стать_________Вік______
Освіта _______________________ Професія______________________
Дата __________________________ Час _________________
№ ряду
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сума

Обробка та аналіз результатів
Аналіз результатів проводиться згідно ключа та шкалою бальних
оцінок (Таблиця 1).
Таблиця 1
Шкала бальних оцінок
Оцінка в балах

Кількість правильно
записаних сум
(із 40
запропонованих)
Індексація

9
39

8- 7
37-38
35-36

В

ВС

6-4
31-34
26-30
22-25
С

3-2
18-21
14-17

1
13

НС

НН

Показником оперативної пам’яті є кількість правильно знайдених сум.
Максимальне їх число – 40; норми дорослої людини – від 30 і більше.
Для

отримання

обстежуваного

надійного

обстеження

можна

показника
повторити

оперативної
через

пам’яті

деякий

час,

використовуючи інші варіанти рядів чисел та їх ключі (див. варіанти 2,3,4 і
ключі до них).

ВАРІАНТ 2
2,4,1,7,1
6,3,5,1,7
1,4,2,5,3
5,1,7,2,6
3,1,3,4,2
8,1,5,2,6
5,2,7,1,4
4,1,7,3,5
7,1,4,3,5
2,5,1,4,3

ВАРІАНТ 3
2,5,3,1,4
4,2,6,1,6
3,6,2,5,1
7,2,6,3,5
5,3,1,4,2
1,7,2,6,1
8,1,4,2,6
6,2,5,3,1
4,1,6,2,7
1,8,1,4,3

ВАРІАНТ 4
6,2,5,1,3
2,7,1,5,2
4,2,6,3,5
5,1,3,6,2
1,5,2,7,2
7,2,5,3,1
5,2,4,1,3
3,6,2,1,5
8,1,4,2,1
2,5,1,4,3

“КЛЮЧІ”
ІІ
6, 5, 8, 8
9, 8, 6, 8
5, 6, 7, 8
6, 8, 9, 8
4, 4, 7, 6
9, 6, 7, 8
7, 9, 8, 5
5, 8, 9, 8
8, 5, 7, 8
7, 6, 5, 7

ІІІ
7, 8, 4, 5
6, 8, 7, 7
9, 8, 7, 6
9, 8, 9, 8
8, 4, 5, 6
8, 9, 8, 7
9, 5, 6, 8
8, 7, 8, 4
5, 7, 8, 9
9, 9, 5, 7

ІV
8, 7, 6, 4
9, 8, 6, 7
6, 8, 9, 8
6, 4, 9, 8
6, 7, 9, 9
9, 7, 8, 4
7, 6, 5, 4
9, 8, 3, 6
9, 5, 6, 3
7, 6, 5, 7

Тестова методика оцінки зорової пам’яті
Суть методики полягає в запам’ятовуванні пар геометричних фігур, а
потім у відтворенні фігури, якої не вистачає, на реєстраційному бланку.
Інструкція: “Вам пропонується бланк (рис.1), на якому попарно
розташовані геометричні фігури. Ваше завдання полягає в тому, щоб
протягом 2,5 хвилин запам’ятати ці пари. За командою “Закінчити”, Ви
берете реєстраційний бланк (рис.2), на якому зображені геометричні фігури
тільки лівої колонки. На реєстраційному бланку протягом трьох хвилин Ви
повинні схематично відобразити відсутні геометричні фігури правої колонки.
При цьому розміри та якість зображення геометричної фігури не мають

значення. У даному випадку важлива відповідність фігур парі. Чи є у Вас
якісь запитання?”
Після

закінчення

роботи

проводиться

підрахунок

правильно

відтворених геометричних фігур. Обстежуваний отримує один бал за
правильно відтворену фігуру. Отримані показники зіставляються зі шкалою
оцінок (табл.1). На основі загальної кількості правильно відтворених
геометричних фігур визначається оцінка рівня розвитку зорової пам’яті.
Таблиця 1
Шкала оцінок
Кількість правильно відтворених
геометричних фігур
2–4
5–9
10 – 15
16 – 18
19 – 20

Рівні розвитку зорової
пам’яті
Дуже низький
Низький
Середній
Високий
Дуже високий

Методика досить чітко диференціює обстежуваних за рівнем розвитку
у них зорової пам’яті.

Рис.1.

Рис. 2. Реєстраційний бланк
Вік________Стать__________
Професія________________________________ Дата____________________

Методика виявлення і оцінки стійкості концентрації уваги
В основу методики покладено відомий метод коректурної проби
Анфімова. Бланковою частиною методики є “Коректурна таблиця”. Вона
являє собою стандартний бланк, на обох сторонах якого розміщено по 40
рядків безладного порядкового набору з восьми букв українського алфавіту:
А, В, Е, К, Н, С, Х. В кожному рядку 40 букв. Бланк коректурної таблиці
використовується як робочий, на якому обстежуваний виконує своє завдання.
У відповідності з вимогами інструкції обстежуваний в інтенсивному темпі
проглядає послідовно один за одним рядки коректурної таблиці, знаходить в
них і закреслює задані інструкцією букви.
Інструкція: “Ви отримали бланк, на якому розміщено 40 рядків
безладного набору букв. Переглядаючи кожен рядок зліва направо
закреслюйте букви К, С, А. Завдання слід виконувати швидко і точно. На всю
роботу відводиться 10 хвилин. На протязі цього часу Вам слід продивитись
якнайбільше рядків, не допускаючи пропусків у закресленні заданих букв і не
допускаючи закреслення інших букв. Кожну хвилину буде даватися команда
“Риска!”. За цією командою Ви повинні поставити вертикальну риску
(психолог повинен показати обстежуваному, як це зробити) в рядку в тому
місці, де Вас застала команда і зразу ж продовжити роботу. За командою
“Закінчити працювати!” ставите риску і припиняєте працювати. Якщо Ви в
процесі роботи на лицьовій стороні бланку всі рядки закреслили, переверніть
бланк і продовжуйте роботу на зворотному боці. Є запитання?”
Упевнившись, що інструкція засвоєна обстежуваним, профконсультант
дозволяє розпочати роботу: “Будете викреслювати букви К, С, А. Взяти
ручки (олівці). Увага! Розпочали!” В кінці кожної хвилини профконсультант
виразно вимовляє: “Риска!” Через 10 хвилин подається команда про
припинення роботи.

Обробка і інтерпретація результатів
Підраховується кількість помилок, допущених обстежуваним за кожну
хвилину.

Консультант

підраховує

також

кількість

рядків

таблиці,

переглянутих обстежуваним за 10 хвилин роботи. У випадках, коли
пропущено цілий рядок, підраховується середня кількість помилок на рядок і
додається до загальної кількості допущених помилок.
Показник стійкості концентрації уваги обстежуваного установлюється
2

S
, де
M

за такою формулою: К =

К – показник стійкості концентрації уваги, S – кількість переглянутих
рядків, М – загальна кількість помилок (пропускання букв, рядків,
неправильно закреслена буква).
Наприклад, припустимо, що обстежуваний В допустив 20 помилок,
переглянувши 40 рядків. Тоді, його показник стійкості концентрації уваги
буде: S = 40, М =20, К =

40 2
= 80.
20

Отримані при обстеженні показники виконання коректурної таблиці
співставляються зі шкалою оцінок. В результаті цього визначається
стандартизована

оцінка

рівня

прояву

стійкості

концентрації

обстежуваного.
Шкала оцінок стійкості концентрації уваги
К

Рівень прояву

5,3 – 50,6

низький

50,7 – 96,0

середній

96,1 – 171,9

високий

172 – 1101,5

дуже високий

уваги

Методика досить чітко диференціює обстежуваних у відповідності з
рівнем розвитку у них стійкості концентрації уваги на одному виді
діяльності.
Коректурна таблиця В.Я. Анфимова
Стать__________ Вік ________
Освіта____________________________________ Дата ________________
ПРУОЕЛМДЯРФЦОЕЛКТУЬЧДПНЕРЦКОВЖ
БИЬПРАОВДЫЖФХЦЗУЛКЬИДСЖВХРЩПГВ
ЦРМОСЬЫДКНШЛДЗЖФЙКНИТВАНЧЛПДЫЮ
УКДЖЯРПТИЬБСДВЖЫХФЩЦВПРВЬЫРЕТК
ЮЕКЛУДЫЖВКЛИОРЧНВЛЫЩШЕЗХИБЯБЫА
ЙЖЙЖУЖКДПНМГЧСШЛПБАТИОСРНЫОФЭД
ЗЕРИОМЛВЫЖУШКНЕГИОАВНЫТФЯЬСДПШ
ВЖЫЭЦЗМКДРИЕГКШВЛКШУЩЦЗЫЖВЮМБЧ
ЫЖВДИЛОЕРИНКОФРУЛЦВЖСЭЯЪЦКДИОА
ДВЭЫЖУЗИЩЕЛКЛИДЧЭЫЖДИЗЩКЗУЖСБИ
ЖФЭСДИЛПОЕРЧЛЧЖЯХВКЖУЦДСЬИЖВЛП
СЮМЖАДВЛЫОЕРНИГКШУДВЖКРЕОАЛВДЫ
ХЕЖИЮСБМЬУЛПОЫГРОПЛИГЧДУЖКУМФД
БИЬПРАОВДЫЖФХЦЗУЛКЬИДСЖВХРЩПГВ
ИБПРВОАЛЕЗИЩАНЕРРОСТЫЛПРВЛЫКЛИ
ЭЕЖРДКЖРНИДВРИНСЫУЬЕТИРАНКЬЦТЩ
ЬЧРАВОЛЫЭФЗЕШИГСРОЛПБЧЬИЫЛКЧУЦ
ОИЛВДФЖУОЕРИОВДЛКЛУЖЫДИБЫВФЗЕГ
ИЬВДЫРЕОИЛЩГШНОЫРАТКУОМЛКДЫЖИБ
ХАЛРЕОИТЬЫЛПОУРЕКНСРВЫФОЛИДВЧЖ
ЕДИЩАРЫОВЛЮФЦУДИВТСЬЧВЛКЕЕОИДЧ
ЗЕДИЛАОВРУТЦЬФДКДВЛРОВДЫНКЛСРВ
ДВЭЫЖУЗИЩЕЛКЛИДЧЭЫЖДИЗЩКЗУЖСБИ
ЬЧМКВОЛЫЭФЗЕШИГСРОЛПБЧЬИЫЛВРУЦ
ПРМОСЬЫДКНШЛДЗЖФЙКНИТВАНЧЛПДЫЮ
НВРОЫЛИБРОЛИДЫТКЬИЛЯВРОЛКОВЛЫК
ЗДРЖВТКАМТЬЛРЕНКАВЕЫДРЖНЕРСМЬА
ЫОЛКТОМЛСДРИТЬДРАВИРЫЕКВГРЛАЖС
ТВНЫРФЛИДКОИРСТОВДЫЖЕОИЛРВГДКБ
СЗУДРПОЛДККЯРТСЬДЖЫЮИДЫОЛУКЮМЖ
ЮФДКОЛВСТРЩГЛХКИСРЫОАЛКДИБДЯРЮ
ЙКЛАИДРДЫСЬИШЗХЙЫРПЛДЖСТВКИЛСД
ФЗВЕОКЬИССАЛРСТУЫЙЗКВОИПКЛСЫЬБ
МКЭДВРОСЛЮКЮВТЧФДОАРЛЫАДКЦСЧЗЮ
УИЛВДФЖУКЕРИОВДЛКЯУЖЫДИМЫВФЗЕГ
МВНАРФЛИДКЙЕРСТОВДЫЖЕОИБРВЛМКБ
РСДВЖЕОРЛМСТЧМБЫЩКОИЛВДЫЖЯЮЕЛЫ
ЦОИСААРВЛАДЬДЫЖЯЩЕНРАОВДКЖЧТЧИ
БОКЛМЬЩЫДЖЦМЧЖЭФКДЧЬМРУЩВЫЮМРС
АЭЖЯБРОВЮЪЙДЫФРПМДШЕРТКЛВДЧЫЖБ

Методика Мюнстерберга
(тестову методику подано мовою оригіналу)
Методика направлена на определение избирательности внимания.
Рекомендуется для использования при профотборе на специальности,
требующие хорошей избирательности и концентрации внимания, а также
высокой помехоустойчивости.
Методика применяется как в группе, так и индивидуально.
Инструкция: “Среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача –
просматривая строку за строкой, как можно быстрее найти эти слова.
Найденные слова подчеркивайте”.
Время выполнения задания — 2 минуты.
Тестовый материал
Пол________Возраст_____________ Дата____________
Образование____________________ Профессия____________________
бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлропкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

Оценка результата
Оценивается количество выделенных слов и количество ошибок
(пропущенные и неправильно выделенные слова).
В тексте содержится 25 слов.
Хорошим считается результат – 20 и более баллов (желательно без
пропуска слов). Низкие показатели - 18 и менее баллов.

Ключ
бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлропкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

Методика “Кутовий окомір”
Інструкція досліджуваному: “Бланк поділений на дві частини: верхню
та нижню. На кожній із частин зображено 10 кутів від 20 до 150 градусів
під номерами і 10 таких же кутів, позначених буквами. Кути під номерами і
позначені буквами не мають точного співпадання, можуть мають невеличку
погрішність у половини випадків також, розрізняючись на 2-3 градуси.
Ваше завдання полягає в тому, щоб знайти пари відповідних за
кутовими величинами фігури, які позначені цифрами і буквами, записуючи

відповіді у порядку номерів, наприклад, 1-К, 2-І, 3-М тощо. Оцінка рівня
вираженості сприйняття кутових розмірів проводиться за таблицею 1. Час
виконання – 5 хв.”
Таблиця 1
Рівні
10-9 - високий

Професії
Муляр,

монтажник,

лицювальник-плиточник,

столяр,
кондитер,

паркетник,
штукатур,

маляр, кравець тощо
8-6 - середній

Кухар, оператор копіювальних і розмножувальних
машин, педикюр ник, манікюрник тощо

5-0 - низький

Професії, які не висувають підвищених вимог до
зорового сприйняття

Бланк 1

А
Д
Б

Е

Г

В
Ж

Л

З

К

2

4

1

5

6
3
10

8
7

9

Правильні відповіді:
1-А (30 град);
2-Д (45 град);
3-К (75 град);
4-Л (135 град);
5-Е (150 град);
6- Г (60 град);
7-Б (110 град);
8-Ж (90 град);
9-В (20 град);
10-З (100 град)
Методика “Лінійний окомір”
Інструкція: “На бланку 1 зображено три відрізки (1,2,3) різної
величини, коло (4), осі координат (5) і заданий відрізок (6). Вам потрібно на
око розділити перший відрізок на три рівні частини; другий на чотири
частини; на третьому відрізку відкласти відрізок, рівний заданому; на осях
координат від центру відкладіть відрізок, рівний заданому; у колі визначте
центр.”
Обробка результатів
Виконання завдань перевіряється за допомогою лінійки або шаблону з
міліметровими поділками. Необхідно підрахувати суму помилок при
виконанні усіх завдань з точністю до 1 мм. Рівень вираженості якості окоміру
визначається за таблицею 1.
Таблиця 1
окомір

низький

Чол.
Жін.

22
23

нижчий за
середній
21
22-21

середній
20-19
20-19

Цифри у таблиці – це сума усіх помилок у мм

вищий за
середній
18-17
18-17

високий
16
16

Бланк 1

Методика “Сенсомоторна проба”
Методика призначена для оцінки координації і точності рухів
домінуючої руки. Визначається інтегральний показник рівня спонтанного
динамічного тремору і міри втримання його вольовим зусиллям.
Використовується при проведенні професійного відбору на професії
електрогазозварник і електрозварник ручного зварювання.
Оснащення: бланк із стимульним матеріалом, гострий олівець.
Інструкція досліджуваному: “На бланку зображено 5 фігур. Але перш
ніж приступити до виконання завдання необхідно виконати тренувальні
вправи на фігурах, позначених цифрами 1,2,3 і ч. Як бачите це досить прості
фігури, форми яких потрібно повторити провівши олівцем у порожньому
проміжку між паралельними лініями, що складають кожну фігуру.
Складність завдання полягає в тому, щоб не доторкатися олівцем до
паралельних ліній і не відривати олівець від бланку. Рука при цьому повинна
бути навису і не торкатися ліктем столу. Кожний дотик вважається
помилкою. Напрям, за яким слід рухатися позначено стрілками. Повертати
бланк не дозволяється. Для зручності притримуйте бланк вільною рукою
ваші дії я буду контролювати. Після того як виконаєте тренувальні завдання
переходимо до виконання основного – фігури 5. на виконання завдання
відводиться 1 хвилина.”
Обробка результатів
Успішність виконання завдання визначається загальною кількістю
дотиків, які були зроблені при проведенні олівцем між паралельними
лініями, що складають фігуру 5.
Якщо обстежуваний допустить при виконанні завдання не більше 5
дотиків, то можна говорити про високий рівень точності і вправності його
рухів. Якщо дотиків досягає 10, то це свідчить про середній рівень точності
рухів. Якщо ж кількість дотиків перевищує 10, тоді рівень точності рухів
можна вважати не високим. Але при цьому зауважимо, що сенсомоторні
здібності більш ніж інші піддаються тренуванню.

Бланк

Методика оцінювання рівня прояву комунікативних та
організаторських здібностей (КОС)
Запропонована методика дає можливість визначити у обстежуваного
рівень розвитку комунікативних та організаторських здібностей, які є
провідними професійно значущими якостями у професіях, що за своїм
змістом пов’язані з активною взаємодією людини з людиною (або з окремою
груп людей). До таких професій, що вимагають високого рівня прояву цих
якостей належать: професія адміністратора, секретаря керівника, продавцяконсультанта, психолога, учителя, вихователя тощо. Успішність професійної
діяльності таких працівників залежить саме від рівня розвитку їх
комунікативних та організаторських здібностей та від сформованості на цій
основі умінь встановлювати взаємостосунки з людьми і організовувати їх на
виконання поставлених завдань
Інструкція для обстежуваного
“Уважно прочитайте кожне твердження. Усього 40 тверджень. Якщо
запропоноване твердження – це про Вас, то у бланку відповідей поруч з
номером твердження у порожній клітинці поставте знак “+”. Якщо
твердження не має відношення до Вас, то напроти номера твердження у
порожній клітинці поставьте знак “-”.”
Тестовий матеріал
1. В мене є багато друзів, з якими я часто спілкуюсь.
2. У більшості випадків я здатен переконати своїх колег по роботі у своїй
правоті.
3. У більшості випадків я дуже довго переживаю заподіяну мені образу.
4. Мені дуже часто буває не під силу розібратися у складних ситуаціях, що
виникають серед моїх знайомих (наприклад, у причинах погіршення
стосунків між ними, сварках і тому подібне).
5. Я відчуваю в собі прагнення до встановлення знайомств з різними
цікавими для мене людьми.
6. Мені подобається виконувати громадську роботу, вона мене майже не
обтяжує.

7. Мені простіше і приємніше проводити час за будь-якими особистими
заняттями, ніж серед людей.
8. Я досить легко відмовляюся від своїх намірів, якщо трапляються
перешкоди для їх здійснення.
9. Мені зовсім не важко спілкуватися з людьми, які набагато старші за мене
(або молодші).
10.Буває, що саме я організовую різні заходи щодо проведення відпочинку зі
своїми колегами.
11.Трапляється, що я відчуваю в собі деякі незручності, труднощі, коли мені
доводиться ввійти в нову для мене компанію.
12.Я часто відкладаю виконання своїх справ на інші дні.
13.Мені зовсім не важко спілкуватись з незнайомими мені людьми.
14.У більшості випадків я намагаюся, щоб мої колеги діяли так, як я вважаю
за потрібне.
15.Мені не так просто включитися в нову, не зовсім знайому для мене групу
людей.
16.В мене майже ніколи не виникають конфлікти з колегами або друзями,
якщо вони (або хтось з них) не виконують своїх обіцянок або обов’язків.
17.Буває, що в мене виникає прагнення познайомитися і порозмовляти з
новою людиною.
18.При вирішенні різних питань я досить часто беру ініціативу на себе.
19.Досить часто мені хочеться побути насамоті.
20.У більшості випадків я відчуваю себе не дуже добре у незнайомому для
мене оточені (серед незнайомих мені людей тощо).
21.Мені подобається бути серед людей.
22.Мене трохи турбує, якщо мені не вдається завершити розпочату справу.
23.Я почуваю себе не дуже впевнено, якщо потрібно познайомитися з новою
людиною.
24.Мене стомлює тривале ділове спілкування.
25.Мені подобається брати участь у іграх під час відпочинку у компанії.
26.Я досить часто виявляю ініціативу, коли доводиться вирішувати питання,
що стосуються ділових інтересів мого колективу.
27.Я відчуваю себе невпевнено серед мало знайомих мені людей.
28.Я рідко прагну до доведення моєї правоти будь-кому з моїх з знайомих.
29. Я відчуваю себе зовсім вільно у будь-якій, навіть у незнайомій мені,
компанії.

30.Я займаюся громадською роботою.
31.Я прагну до обмеження кола моїх знайомих.
32.У більшості випадків я не прагну відстоювати свою думку, свої рішення.
33.Я почуваю себе добре у будь-якій компанії.
34.Я з задоволенням організовую різні заходи для своїх друзів.
35.Я почуваю себе трохи ніяково, якщо доводиться виступати перед великою
групою людей.
36.Я досить часто запізнююся на заплановані зустрічі.
37.У мене багато друзів.
38.Я часто потрапляю у центр уваги моїх колег.
39.Під час спілкування із мало знайомими мені людьми я почуваю себе
незручно.
40.Я почуваю себе не зовсім впевнено, не зовсім вільно, коли опиняюсь у
великій групі своїх друзів.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
Дата заповнення_____________________
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Мк=________

Кк= _______

Qк= _______

Мо=_________

Ко= ________ Qо= ________

Обробка та оцінювання результатів тестування
Обробка результатів методики передбачає підрахунок кількості
співпадінь відповідей обстежуваного з відповідями, проставленими у
дешифраторах, окремо за комунікативними та організаторськими
схильностями та отримане число підставити у формулу К = 0,05·М, де “К” –
величина оцінного коефіцієнту, а “М” – кількість співпалих відповідей.
ДЕШИФРАТОР
Комунікативні здібності
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Мк=________

Кк=0,05· Мк =__________

Qк= _______

ДЕШИФРАТОР
Організаторські здібності
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Мо=_________

Ко=0,05· Мо =__________

Qо= ________

Кількісні оцінні показники, одержані за цією методикою, можуть
варіювати від 0 до 1. Показники, ближчі до одиниці, свідчать про високий
рівень виявлення комунікативних або організаторських здібностей, ближче
до 0 – про низькій рівень. Для якісної стандартизації результатів потрібно
використовувати спеціальні шкали оцінок. В них тому чи іншому діапазону
кількісних показників (К) відповідає якісна оцінка (Q).
Шкала оцінок комунікативних здібностей
К

Q

Рівень прояву комунікативних
здібностей

0,10-0,45

1

Низький

0,50-0,55

2

Нижчий за середній

0,60-0,65

3

Середній

0,70-0,75

4

Високий

0,80-1,00

5

Дуже високий

Шкала оцінок організаторських здібностей
К

Q

Рівень прояву
організаторських здібностей

0,20-0,55

1

Низький

0,60-0,65

2

Нижчий за середній

0,70

3

Середній

0,75-0,80

4

Високий

0,85-1,00

5

Дуже високий

Обстежувані, які отримали оцінку 1, характеризуються вкрай низьким
рівнем прояву схильностей до комунікативної або організаторської

діяльності. Обстежувані, які отримали оцінку 2 – не прагнуть до спілкування,
почувають себе скуто у новій компанії, у новому колективі, віддають
перевагу перебування насамоті, відчувають труднощі у встановленні
контактів, погано орієнтуються у незнайомій ситуації, важко переживають
образи, не ініціативні, уникають прийняття самостійних рішень.
Обстежуванні, які отримали оцінку 3 – прагнуть до контактів з
людьми, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють свої думки і
планують свою діяльність. Однак потенціал цих схильностей не
відзначається високою сталістю.
Обстежувані, які отримали оцінку 4 – не розгублюються в новому
оточені, швидко встановлюють контакти, постійно прагнуть до розширення
знайомств, виявляють ініціативність, здатні до прийняття самостійних
рішень у складних ситуаціях, цілеспрямовані, високий рівень домагань.
Обстежувані з оцінкою 5 – відчувають постійну потребу в
комунікативній і організаторській діяльності й активно здійснюють її.
Швидко орієнтуються у складних ситуаціях, невимушено поводять себе у
новому колективі, ініціативні, приваблюють людей, самостійні, незалежні,
відстоюють свої думки. Вони здатні внести пожвавлення у незнайому
компанію, їм подобається організовувати різні ігри, заходи, цілеспрямовані,
наполегливі.
ВИСНОВКИ
1. Необхідною умовою профорієнтаційної роботи є наявність науково
обгрунтованих професіографічних матеріалів, що базується на глибоких
знаннях змісту та умов професійної діяльності, усвідомленні професійно
значущих індивідуально-психологічних, психофізіологічних, особистісних
якостей.
2. Професіографічна
(змістовні,

інформація

періодично

і

психодіагностичний

оновлювані

професіограми,

інструментарій
професіокарти,

психограми, що включають комплексно систематизовану інформацію про
професії,

структуру

і

нормативи

професійної

придатності)

є

фундаментальною основою всіх профінформаційних заходів, необхідним
методичним підґрунтям професійної консультації, дієвим засобом
оптимізації підбору підходящої роботи різним категоріям незайнятого
населення,
професійної

спонукаючи
кваліфікації,

безробітних
сприяючи

до

набуття

підвищенню

і

вдосконалення
результативності

професійного навчання та працевлаштування, забезпеченню належної
ефективності та якості надання профорієнтаційних послуг Державною
службою зайнятості України.
3. Повнота

професіокарт

спрямованістю

і

психограм

(завданнями

визначається

профінформації,

їх

цільовою

профконсультації,

профвідбору), залежно від якої професіографічний матеріал набуває
спеціального змісту і специфічної структури.
4. Результатами проведеної науково-дослідної роботи, віддзеркаленими у
даних науково-методичних рекомендаціях, є:
•

оновлення та актуалізація 87 професіокарт, призначених для

використання спеціалістами центрів зайнятості при професійному відборі на
навчання (перенавчання) в ЦПТО ДСЗУ та для користування клієнтами
центрів зайнятості в профінформаційному секторі;
•

оновлення

професіографічних

матеріалів

(професіокарт

і

психограм) із 13 актуальних на ринку праці професій, яким навчають в
ЦПТО, в тому числі найбільш підходящих для окремих категорій
безробітних, які мають додаткові гарантії працевлаштування;
•

підбір та проведення пілотної апробації в центрах зайнятості

комплексу із 29 психодіагностичних методик, спрямованих на визначення
професійно важливих якостей як основи успішної професійної діяльності.
Представлені

в

науково-методичних

рекомендаціях

результати

проведеної науково-дослідної роботи спрямовані на використання в роботі
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику зайнятості населення та трудової міграції, Інституту
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Державного центру
зайнятості, органів та установ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України, тощо в аспекті професійної орієнтації
незайнятого населення.
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