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ВСТУП 

 

У системі підготовки магістрантів одним з основних завдань є 

професійна практична підготовка майбутніх фахівців. Важливе місце у 

вирішенні цього завдання відводиться практиці як одному із складових 

компонентів навчально-виховного процесу.  

Практика є інтегруючим  компонентом особистісного та 

професійного становлення магістранта, сприяє успішному професійному 

становленню фахівця, розвитку самосвідомості, самовизначенню в різних 

професійних ролях, формуванню потреби самовдосконалення в майбутній 

професійній діяльності. Особливе значення практика має для майбутніх  

психологів, об'єктом професійної діяльності яких є особистість та її 

внутрішній світ.  

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ 

ПРАКТИКУ 

 

 1.1. Тривалість і терміни проведення психологічної практики 
визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним планом. 

Зміст практики визначається освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

спеціальності. Навчальним планом підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Практична 

психологія» передбачається практика тривалістю 4 тижні.  

 

1.2. Мета та завдання психологічної практики. 

Мета практики - поглиблення  і закріплення студентами 

професійних теоретичних знань і умінь, розвиток творчих здібностей, 

опанування технологіями роботи практичного психолога в закладах освіти. 

Основним завданням психологічної практики є забезпечення 

поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю майбутніх 

фахівців-психологів. Це дає можливість студенту практично спробувати 

свої сили в обраній професії, навчитися застосовувати свої знання, здобуті 

в процесі теоретичної підготовки, у професійній діяльності, збагатити 

творчий потенціал особистості. 

Задачі психологічної практики: 

1. Закріплення навичок планування роботи психолога в закладах освіти 

та оформлення психологічної документації. 

2. Набуття студентами навичок організації та проведення емпіричного 

дослідження, висування гіпотез щодо вирішення психологічних задач. 

3. Обґрунтування вибору методів дослідження та забезпечення їх 

практичного використання. 

4. Закріплення вмінь аналізувати та узагальнювати отримані результати 

психодіагностичного обстеження і співвідносити їх з критеріями 

досліджуваного явища. 
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5. Формування у студентів вміння робити висновки про причини 

психологічних труднощів дитини у навчально-виховному процесі та 

оволодіння методами їх усунення. 

6. Оволодіти конкретними прийомами і формами діагностично-

розвиваючої, просвітницько-профілактичної роботи практичного 

психолога. 

 

1. 3. Етапи психологічної практики 

Програма психологічної практики складається з трьох етапів - 

підготовчого, виробничого, підсумкового. 

1.3.1. Підготовчий етап психологічної практики передбачає 

розв’язання всіх організаційних питань. Він починається з установчого 

семінару, що проводиться відповідальним керівником практики. У рамках 

установчого семінару представники освітніх закладів, на базі яких 

студенти будуть проходити психологічну практику, знайомляться з 

програмою практики, погоджують з груповим керівником практики вимоги 

до діяльності практиканта, режиму його роботи, визначають форму 

звітності, розв’язують інші необхідні питання. 

Після обговорення організаційних моментів проводиться установча 

конференція, на якій присутні представники адміністрації факультету, 

відповідальний керівник практики, групові керівники, представники баз 

практики, студенти. Студенти знайомляться із завданнями психологічної 

практики, програмою й звітною документацією, з розподілом їх на бази 

практики, з керівниками практики – практичними психологами закладів 

освіти, з груповими керівниками – викладачами кафедри психології 

СОІППО. 

 

1.3.2. Виробничий етап психологічної практики включає знайомство 

студента з організацією, колективом, у якому він буде проходити 

практику, передбачає складання кожним практикантом індивідуального 

плану роботи. Це, власне, практична діяльність відповідно до плану 

психологічної практики. 

 

1.3.3. Підсумковий етап включає оформлення звіту про результати 

проходження психологічної практики у встановлений термін, практикант 

одержує письмовий відгук керівника бази практики, завірений підписами 

керівника освітнього закладу, керівника бази практики та печаткою 

установи  з оцінкою роботи практиканта за чотирьохбальною системою – 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Всі звітні матеріали, 

оформлені належним чином і складені у папку, подаються для перевірки 

груповому керівникові кафедри психології СОІППО. 

Завершується  психологічна практика підсумковою конференцією. 

Дата її проведення оголошується заздалегідь. Практиканти готують 

виступи, інформаційну наочність, що відображає хід і результати 

практики. На конференцію запрошуються представники базових установ, 
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які разом із відповідальним керівником практики, груповими керівниками 

кафедри психології підбивають підсумки роботи практикантів, 

пропонують свою оцінку, висловлюють зауваження й побажання.  

 

1.4. Бази практики 

 

1.4.1. Психологічна практика студентів-психологів проводиться на 

заздалегідь визначених базах, які забезпечують виконання програми 

практика.  

 

1.4.2. Як бази практики можуть використовуватися  заклади освіти 

різних типів:  

 загальноосвітні школи 1-3 ступенів; 

 навчально-виховні комплекси; 

 спеціалізовані школи; 

 загальноосвітні школи-інтернати. 

 

1.4.3. Визначення баз практики здійснюється кафедрою психології, 

узгоджуючи їх з обласним та міським центрами практичної психології і 

соціальної роботи, адміністрацією загальноосвітнього закладу. Визначені 

бази практики затверджуються керівництвом Інституту на основі прямих 

договорів із закладами освіти незалежно від правових форм і форм 

власності. 

 

1.4.4. Студенти можуть самостійно, за погодженням з деканом 

факультету перепідготовки, підбирати для себе базу практики і 

пропонувати її для використання. 

 

1. 5. Організація і керівництво практикою 

 

1.5.1. Відповідальність за організацію та проведення практики 

студентів-психологів покладено на декана факультету перепідготовки.. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

покладено на випускаючу кафедру – кафедру психології. 

 

1.5.2. Тривалість робочого часу при проходженні практики для 

студентів у віці 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень. За 

домовленістю між Інститутом і базою практики може бути визначена інша 

тривалість робочого часу практиканта, що не суперечить вимогам чинного 

законодавства. 

 

1.5.3. До керівництва психологічною практикою студентів-

психологів залучаються досвідчені викладачі кафедри психології. 
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1.5.4. Відповідальний керівник практики від кафедри психології: 

 встановлює зв’язки з базовими навчальними закладами, 

директором і психологом цих закладів; 

 контролює готовність баз практики та проводить при необхідності 

до прибуття студентів підготовчі заходи; 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів в Інституті 

щодо проходження практики: інструктаж про порядок 

проходження практики, надання студентам необхідних 

документів (направлення, програми, методичні рекомендації щодо 

звітної документації тощо), перелік яких визначає Інститут; 

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

забезпечує високі показники проходження згідно з програмою; 

 контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту 

практикантів та проведення обов’язкових інструктажів з охорони 

праці і техніки безпеки; 

 у складі комісії приймає заліки з практики; 

 подає деканові факультету перепідготовки та проректорові з 

навчальної роботи письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення психологічної 

практики. 

 

1.5.5. Груповими керівниками практики від кафедри психології  

є досвідчені викладачі кафедри психології, які здійснюють безпосереднє 

керівництво практикою студентів.  

Груповий керівник: 

 бере участь в установчій і підсумковій конференціях; 

 визначає разом із практикантом та узгоджує із шкільним 

психологом індивідуальні плани психологічної практики 

студентів-практикантів; 

 забезпечує вихід студентів, закріплених за ним, на бази практики; 

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

забезпечує високі показники проходження згідно з програмою; 

 проводить консультації, надає методичну допомогу студентам; 

 відвідує відкриті психолого-педагогічні заходи, які готують 

психологи-практиканти; 

 аналізує звітну документацію і оцінює якість виконання завдань 

під час проходження практики; 

 у складі комісії приймає заліки із практики; 

 подає відповідальному керівникові письмовий звіт про 

проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо 

удосконалення психологічної практики. 

 

1.5.6. Безпосередні керівників практики – практичні психологи 

навчальних закладів від бази практики: 
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 організовують практику відповідно до програми; 

 знайомлять студентів з розкладом дня в школі, з режимом 

власного робочого дня і робочого тижня; 

 корегують індивідуальний план роботи студента; 

 забезпечують практикантам можливість користуватися 

нормативною та іншою документацією для виконання програми 

практики; 

 закріплюють студентів за класами, розподіляють час виконання 

планових завдань; 

 надають студентам методичну і консультативну допомогу; 

 контролюють виконання студентами завдань практики; 

 повідомляють керівника практики від кафедри про порушення 

студентами умов проходження практики; 

 оцінюють студентів за результатами проведеної роботи та дають 

характеристику-відгук на практиканта про результати 

проходження практики; 

 пропонують зміни в програмі практики для вдосконалення 

підготовки практичних психологів. 

 

1.5.7. Студент-практикант  під час проходження психологічної 

практики зобов’язаний: 

 брати участь у роботі установчої  та підсумкової конференції; 

 до початку практики одержати від відповідального керівника та 

групового керівника практики необхідні методичні матеріали 

(програму практики, методичні матеріали, індивідуальне 

завдання); 

 відвідувати консультації щодо оформлення всіх документів; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 розробити індивідуальний план практики  та узгодити зміст 

роботи із груповим керівником та шкільним психологом; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені 

програмою практики; 

 виконувати покладені на нього обов’язки;  

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, 

де проходить практику; 

 своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік із 

практики 

 

1.5.8.  Психолог-практикант має право:  

 проходити практику за місцем роботи, якщо він працює за 

спеціальністю; 
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 брати активну участь у діяльності колективу установи, організації 

тощо; 

 звертатися до адміністрації установи, керівників практики з 

питань, які у нього виникли під час проходження практики; 

 одержувати необхідну інформацію про структуру та специфіку 

діяльності психологічної служби в закладах освіти. 

 

1. 6. Підведення підсумків практики  

 

1.6.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про 

виконання програми практики та індивідуального завдання. 

Форма звітності практиканта – це подання письмового звіту, 

підписаного безпосередньо керівником від бази практики. 

Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими 

Інститутом (щоденник, характеристика тощо), подається груповому 

керівникові практики від кафедри психології Інституту. 

Звіт має містити відомості про виконання практикантом усіх розділів 

програми практики, висновки і пропозиції; список використаних 

першоджерел. Оформляється звіт згідно з вимогами, які встановлені 

стандартами для оформлення текстових документів. 

 

1.6.2. Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) 

студентом-практикантом на підсумковій конференції, на якій присутні 

відповідальний і груповий керівники, адміністрація факультету 

перепідготовки, студенти-практиканти. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в 

залікову книжку за підписом групового керівника практики. 

 

1.6.3. Студент, який не виконав програму практики без поважних 

причин, або одержав незадовільну оцінку на підсумковій конференції 

відраховується з Інституту. 

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної 

причини, що підтверджено документально, йому надається можливість 

пройти практику у вільний від навчання час.  

 

1.6.4. Підсумки практики обговорюються на засіданні випускаючої 

кафедри – кафедри психології, на засіданні ради факультету 

перепідготовки, а загальні підсумки практики підводяться на засіданні 

вченої ради Інституту. 

 

1.6.5. Критерії оцінювання результатів проходження практики 

студентами. За результатами проходження психологічної практики 

оцінюється якість індивідуальної програми прикладного психологічного 

дослідження, уміння та навички студента, виявлені у процесі її реалізації. 

Оцінювання здійснює керівник практики від бази практики – практичний 
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психолог та груповий керівник протягом проходження практики студентом 

за наступними показниками: 

 Відповідальність та активність при проходженні практики; 

 Відповідність поведінки професійним нормам і етичним 

принципам; 

 Вміння встановлювати продуктивні контакти з учасниками 

навчально-виховного процесу; 

 Якість виконання завдань практики; 

 Творчість у використання   теоретичних   знань та професійних 

вмінь і навичок в практичній роботі; 

 Високий методичний рівень проведення психолого-педагогічного 

заходу; 

 Самостійність при підготовці і проведенні психолого-

педагогічних заходів. 

 Обізнаність про призначення, структуру та зміст діагностичних 

методик і володіння засобами обробки результатів; 

 Вміння змістовно та грамотно інтерпретувати психологічну 

інформацію, використовуючи базові психологічні поняття і 

категорії; 

 Якісне науково обґрунтоване оформлення результатів проведеної 

дослідницької роботи; 

 Участь у шкільних заходах, проведення яких збіглося з часом 

проведення практики;  

 Оформлена згідно вимог та вчасно здана звітна документація з 

практики. 

 

1.6.6. Диференційована оцінка виставляється керівником практики 

з урахуванням оцінки керівника практики від бази практики, яка 

виставляється в атестаційний лист (див. додаток 2). 

Підсумкова оцінка формується наступним чином: 

№ Вид контролю Кількість балів  

1.  Ведення щоденника практики 20  балів 

2.  Оцінка керівника від бази практики 20 балів 

3.  

Представлення матеріалів роботи в 

електронному та друкованому 

вигляді 

40  балів 

4.  Написання і захист звіту з практики 20  балів 

5.  Всього 100 балів 

. 
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Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та 

європейську шкалу ECTS. 

 

За 

шкалою 

ECTS 

За шкалою 

Навчального закладу 

За національною шкалою 

Екзамен 

A 
90 – 100 

(відмінно) 5 (відмінно) 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з 

можливістю повторного 

складання) 
2 (незадовільно) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 
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Розділ 2. ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Основні завдання психологічної практики. 
Студент під час практики приймає активну участь в основних видах 

роботи практичного психолога закладу освіти в межах плану його роботи: 

діагностично-розвиваючій, діагностично-корекційній та 

просвітницько-профілактичній. Під час проходження практики 

студенту-практиканту необхідно виконати наступні завдання: 

 Ознайомитися з основними напрямками та технологією роботи 

практичного психолога; з особливостями ведення та оформлення 

психологічної документації щодо різних видів роботи; 

 Вести щоденник практики, в якому фіксувати тижневий план 

роботи, погоджений зі шкільним психологом, зміст і форми роботи 

(активні і пасивні), терміни виконання і результат (позначки про 

виконання або про зміни у плані роботи та їх обґрунтування); 

 Провести психологічне вивчення особистості школяра: 

молодшої, середньої та старшої школи (це може бути дитина з 

проблемами в навчанні, або групи ризику - обдарована чи 

важковиховувана,), через діагностику: пізнавальної сфери, 

мотивації навчання учнів молодшої школи (не менше 3-х 

методик) або підлітків (не менше 3-х методик); особистісних 

особливостей підлітка (не менше 2-х методик) в рамках 

діагностичного мінімуму (акцентуації характеру, рівень 

тривожності та агресивності, самооцінки та ступеня самоповаги 

підлітка); професійного самовизначення учнів старшої школи, 

їх професійної мотивації та намірів подальшого навчання; 

професійної спрямованості тощо (не менше 2-х методик); 

 Узагальнити та проаналізувати (кількісно і якісно) отримані 

результати дослідження на основі визначення  труднощів у 

навчанні молодших школярів, підлітків;. у розвитку 

особистісної сфері підлітків; у професійному самовизначенні 

старшокласників; 

 Оформити результати проведеної роботи з вивчення 

особистості школяра (молодшого шкільного, підліткового або 

старшого шкільного віку – одного, за вашим вибором) у 

психолого-педагогічну характеристику школяра за 

результатами психологічного та діагностичного обстеження, зміст 

якої повинен бути підкріплений матеріалами психологічного 

спостереження, проведення бесід з вчителями, класним 

керівником, батьками, результатами діагностичного обстеження і 

узагальненими кількісними даними у формі протоколів, зведених 

таблиць тощо; 



 13 

 Запропонувати рекомендації щодо подальшої корекційно-

розвиваючої роботи з учнями, які мають труднощі в навчанні чи 

в особистісній сфері, чи в професійному самовизначенні; 

 Підготовити і провести психолого-педагогічний захід (виступ на 

батьківських зборах, педагогічних годинах, класних годинах) в 

активній груповій формі. Запропонований захід повинен 

відповідати конкретним практичним завданням, які були 

визначені психологом-практикантом на основі аналізу психолого-

педагогічної діагностики пізнавальної, особистісної сфер та 

процесу професійного самовизначення. 

 

2.2. Методичні рекомендації щодо виконання завдань 

психологічної практики. 

 

2.2.1. Рекомендації до завдання ознайомлення з особливостями 

ведення та оформлення психологічної документації щодо різних 

напрямків роботи. 

Робота з документацією є одним з професійних обов'язків психолога. 

До основних навичок роботи з документацією відносяться навички та 

вміння планувати роботу, заповнювати протоколи обстеження, складати 

звіти. 

У перші дні проходження практики студент повинен ознайомитися з 

усіма видами звітньо-статистичної документації шкільного психолога, 

скласти індивідуальний план роботи на термін проходження практики 

(див. додаток 3). 

При проведенні психолого-діагностичного обстеження психологом 

оформлюються протоколи, в яких фіксуються дані, отримані під час 

спостереження, діагностичного обстеження, проводиться кількісна та 

якісна обробка результатів. Більшість діагностичних методик вимагає 

використання стандартних бланків, які готуються психологом заздалегідь. 

Збереження протоколів є необхідною умовою накопичення професійного 

досвіду. 

 

2.2.2. Рекомендації студентам щодо ведення щоденника 

практики. 

Під час практики студент працює за індивідуальним планом роботи 

та веде щоденник, в якому висвітлює зміст, форми і результати власної 

діяльності протягом проходження практики (див. додаток 4). 

Студент зобов’язаний кожного дня вести записи у щоденнику 

практики в якому необхідно відобразити:  

 характеристику бази практики: повну назву установи 

(організації); адресу телефон навчального закладу, де проходить 

практика; 

 розклад дзвінків; 
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 ПІП групового керівника практики від кафедри та ПІП 

практичного психолога від бази практики; 

 графік роботи психологічної служби установи; 

 графік роботи студента-практиканта; 

 робочі сторінки щоденника: зміст психологічної практики та 

аналіз діяльності студента-практиканта; 

 загальні висновки про практику, роздуми, зауваження, побажання. 

У загальних висновках мають бути обов’язково висвітлені наступні 

питання: рівень виконання плану практики та зазначення відхилень від 

нього; основні надбання (теоретичні й практичні), отримані в результаті 

виконання завдань практики; проблеми (об’єктивні й суб’єктивні), що 

заважали здійсненню діяльності та можливі шляхи та пропозиції щодо їх 

розв’язання; ступінь задоволеності практичною діяльністю; пропозиції 

щодо поліпшення організації практики. 

Щоденник повинен заповнюватись систематично й охайно. Його 

ведення перевіряється керівником практики. 

Записи у щоденнику використовуються студентом під час підготовки 

виступів на підсумковій конференції, при підготовці до семінарських, 

практичних занять тощо. 

 

2.2.3. Рекомендації студентам щодо проведення діагностично-

розвивальної роботи з вивчення пізнавальної сфери, особистісних 

особливостей учнів молодшого шкільного віку і підлітків та 

професійного самовизначення  старшокласників. 

Діагностично-розвивальна робота - це соціальне і психолого-

педагогічне обстеження всіх учасників навчально-виховного процесу, 

моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку школярів, 

встановлення психологічного діагнозу, визначення причин, що 

спричиняють труднощі у розвитку та у навчанні дитини. 

Психолог вивчає психічні особливості школярів у спільній 

діяльності з вчителем. Вчитель збирає дані про учня в процесі постійного, 

систематичного спостереження за ним, за його успіхами, помилками, 

судженнями й т.п. Всі ці відомості можуть бути відбиті в спеціальних 

щоденниках спостережень, у психологічному паспорті учня й інших форм 

фіксації результатів спостережень. Більш детальне й змістовне вивчення 

психічних особливостей здійснює шкільний психолог. Дані спостережень 

вчителя й вивчення учнів психологом із застосуванням спеціальних 

методик узагальнюються, визначається їхня якісна характеристика. На цій 

основі будується програма, розробляються конкретні засоби психологічної 

корекційно-розвивальної роботи, що ведеться вчителем і психологом за 

єдиним планом. 

Під час психологічної практики одним з основних завдань є 

психологічне вивчення особистості школяра: молодшої, середньої та 

старшої школи (це може бути дитина з проблемами в навчанні, або групи 
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ризику - обдарована чи важковиховувана,), через діагностику: 

пізнавальної сфери учнів молодшої школи або підлітків, їх мотивації 

навчання; особистісних особливостей підлітка в рамках діагностичного 

мінімуму (акцентуації характеру, рівень тривожності та 

агресивності,самооцінки та ступеня самоповаги школяра); професійного 

самовизначення школярів старшої школи, їх професійної мотивації та 

намірів подальшого навчання. 

 

Для виявлення особливостей розвитку пізнавальної сфери 

молодших школярів слід дослідити характеристики уваги, пам'яті та 

мислення молодшого школяра (рекомендовано провести не менше 3-х 

методик, наприклад – одна з мотивації навчання, одна – з уваги чи пам’яті, 

одна – з мислення). Рекомендовані для цього методики, представлені у 

психодіагностичній таблиці визначення типових труднощів у навчанні 

молодших школярів (за Л.Г. Терлецькою) (див. додаток 8). 

Для діагностики мотивації навчання учнів молодших класів може 

бути рекомендовано: 

 «Анкета для визначення шкільної мотивації в учнів початкових 

класів (автор Н.Г.Лусканова)» (див. додаток 9); 

 проективна методика діагностики мотивації навчання молодших 

школярів, їх ставлення до школи (див. додаток 10); 

 тест шкільної тривожності за Філіпсом для учнів п’ятих класів 

(див. додаток 11). 

 

Для виявлення особливостей розвитку пізнавальної сфери 

підлітків застосовується комплекс методик (рекомендовано провести не 

менше 3-х методик, наприклад – одна з мотивації навчання, одна – з уваги 

чи пам’яті, одна – з мислення). Визначення типових труднощів у навчанні 

підлітків та рекомендовані методики  представлено у 

психодіагностичній таблиці (див. додаток 12). 

Діагностика властивостей сприймання підлітків може відбуватися 

за допомогою наступних методик: 

 методика «Компаси» (сприймання просторових ознак); 

 методика «Годинники» (сприймання просторових ознак); 

 методика вивчення сприймання часу. 

Увага в підлітковому віці може бути повністю організованою й 

контрольованою з боку суб’єкта. Індивідуальні коливання уваги зумовлені 

індивідуально-психологічними особливостями (підвищеною збудливістю 

або стомлюваністю, зниженням уваги після перенесених соматичних 

захворювань, черепно-мозкових травм), а також зниженням інтересу до 

навчальної діяльності. Діагностика властивостей уваги. може 

відбуватися за допомогою наступних методик: 

 методика Бурдона-Анфімова «Коректурна проба»; 

 червоно-чорні таблиці Горбова; 
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 методика Мюнстенберга; 

 методика «Розташування чисел»; 

 методика «Відшукування чисел»; 

 методика «Відшукування чисел з переключенням». 

До числа індивідуальних особливостей відносяться індивідуальні 

розбіжності у функціонуванні пам’яті. Для успішності навчання підлітка 

способам раціонального запам’ятовування необхідно знати переважний 

тип пам’яті й індивідуальних особливостей запам’ятовування. 

Діагностика властивостей пам’яті може відбуватися за допомогою 

наступних методик: 

 метод опосередкованого запам’ятовування (за 

Л.С.Виготським); 

 метод піктограм (за А.Р.Лурія); 

 методика «Запам’ятовування цифр»; 

 методика «Запам’ятовування образів»; 

 метод попарного відтворення. 

Зв’язок пам’яті з розумовою діяльністю, інтелектуальними 

процесами в підлітковому віці мають самостійне значення. У міру 

розвитку підлітка зміст його розумової діяльності змінюється в напрямку 

переходу до мислення в поняттях, яке більш заглиблено й всебічно 

відбиває взаємозв’язок між явищами дійсності. Діагностика 

властивостей мислення може відбуватися за допомогою наступних 

методик: 

 методика Векслера (дитячий варіант); 

 ШТУР (шкільний тест розумового розвитку); 

 методика «Складні асоціації»; 

 методика «Матриці Равена»; 

 методика «Аналіз відносин понять»; 

 методика «Виявлення загальних понять»; 

 методика «Кількісні відносини»; 

 методика «Інтелектуальна лабільність»; 

 тест інтелекту Г,Айзенка (див. додаток 24). 

 

Необхідно також знати особливості мовного розвитку підлітка. 

Вивчення мовного розвитку може відтворюватися за допомогою 

методики оцінки продуктивності вербального відтворення; тлумачення 

прислів’їв. 

Запропоновані методики можна знайти у рекомендованій 

літературі [4; 16; 17; 21]. 

 

Дослідження пізнавальної сфери школярів дає можливість 

виявити не лише причину труднощів у шкільному навчанні: неуспішність, 

неадекватну поведінку, а й обдарованість, певну спрямованість 

особистості на будь-який напрям діяльності. 



 17 

Якщо практикант буде вивчати учнів з підвищеними розумовими 

здібностями (обдарованими), то при індивідуальному тестуванні 

оцінюється і прогнозується рівень інтелектуальних, творчих, 

психомоторних здібностей та академічних досягнень учнів. 

Пропонується використовувати методики за рекомендацією 

практичного психолога навчального закладу (рекомендовано 

провести не менше 2-х методик, наприклад – одна з виявлення рівня 

інтелекту, одна – з креативності). 

Для виявлення рівня інтелектуального розвитку використовуються 

адаптовані психологічні тести інтелекту: 

 шкала Стан форд-Бине (1916, 1988), розроблена Л.Терменом і 

М.Мерріл на основі шкали Біне-Сімона; 

 тест Д Векслера, за допомогою якого можна визначити вербальний 

IQ та невербальний IQ; 

 тест когнітивних здібностей Р.Торндайка і Е.Хаген; 

 невербальний тест «Прогресивні матриці» Дж. Равена; 

 тест "Структура інтелекту» Р.Амтхауєра; 

 ШТРР (шкільний тест розумового розвитку); 

 тести інтелектуальних здібностей Р.Кеттела. 

 

Для дослідження креативності рекомендуються тести: 

 тести креативности Дж. Гілфорда для оцінки дивергентного 

мислення; 

 тест Е. Торранса «Міннесотські тести творчого мислення» 

(МТТМ); 

 тест групового оцінювання для виявлення таланту, розроблений 

С.Римм, де творчі здібності оцінюються в категоріях: 

«допитливість», «незалежність», «наполегливість», «гнучкість», 

«широта інтересів». 

 

Також можна застосовувати психомоторні тести: 

 тест Пурдьє – для оцінювання перцептивно-рухомих здібностей 

(спрямованость реакції, перцептивно-рухова координація); 

 тест на зорово-рухову координацію К.Беррі; 

 тест спритності пальців О.Коннора. 

Запропоновані методики можна знайти у рекомендованій літературі 

[9; 10; 21; 22; 23]. 

Якщо практикант буде подавати психолого-педагогічну 

характеристику обдарованого підлітка, то в ній слід представити окрім 

аналізу розвитку пізнавальної сфери, ще й результати вивчення його 

особистості за методиками запропонованими нижче, для вивчення 

особистості підлітка (пропонується використання не менше 2-х методик). 
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Для вивчення особистості підлітка, провідних її складових: 

самооцінки, рівня самоповаги, акцентуацій  характеру, прояву агресивності 

тощо, окрім спостереження, бесіди для складання психолого-педагогічної 

характеристики учня можуть бути  запропоновані діагностичні методики, 

орієнтовані на вивчення певних сторін особистості школяра. 

Використання діагностичних методик є обов’язковим в роботі 

студента-практиканта з учнем (за узгодженням із шкільним психологом, 

рекомендовані методики можуть бути замінені на інші, ті, що 

запропонує психолог школи). Результати опрацювання застосованих 

методик повинні бути включені в психолого-педагогічну характеристику 

учня. 

Для дослідження особистості підлітка пропонуються такі 

психодіагностичні методики (рекомендовано провести не менше 2-х 

методик): 

 «Методика первинної діагностики та виявлення дітей „групи 

ризику”» (див. додаток 13); 

 «Тест для діагностики акцентуацій характеру у підлітків», розроблений 

С.І.Подмазіним (МПДО) (див. додаток 14); 

 «Методика діагностики показників і форм агресії  А. Басса і А. 

Дарки» (див. додаток 15);  

 «Дослідження самооцінки особистості учня» (див. додаток 16); 

 «Шкала визначення ступеня самоповаги Розенберга» (див. 

додаток 17). 

 

Для вирішення завдання з дослідження професійного 

самовизначення старшокласників пропонується проведення: 

 анкетування школярів старшої школи з визначення їх професійної 

мотивації та намірів подальшого навчання (див. додаток 20); 

 вивчення мотивів вибору професії (див. додаток 21); 

 визначення їх професійної спрямованості за Д. Голандом (див. 

додаток 18); 

 або виявлення нахилів до певного типу професії за допомогою 

диференційно-діагностичний опитувальник Є.Клімова (див. 

додаток 19); 

 «Методика оцінки комунікативних і організаторських 

схильностей (КОС-2)» (див. додаток 22); 
 «Методика діагностики професійної спрямованості 

особистості» (див. додаток 23). 
Пропонується використовувати методики за узгодженням та 

рекомендацією психолога навчального закладу (рекомендовано 

проведення не менше 2-х методик). 
Результати проведеної роботи з вивчення особистості школяра  

відображаються практикантом у психолого-педагогічній характеристиці 
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школяра (див. додаток 6), зміст якої повинен бути підкріплений 

матеріалами психологічного спостереження, проведення бесід з вчителями, 

класним керівником, батьками, результатами діагностичного обстеження і 

узагальненими кількісними даними у формі протоколів, зведених таблиць. 

Характеристика складається на будь-якого учня молодшого 

шкільного, підліткового або старшого шкільного віку - одного за вибором 

(обдарованого або з проблемами в навчанні, особистісній сфері чи в 

професійному самовизначенні). 

 

2.2.4. Рекомендації студентам щодо просвітницько-

профілактичної роботи. 

Психологічна просвіта і психопрофілактика є важливими 

напрямками діяльності практичного психолога шкільної психологічної 

служби. Завдання психологічної просвітницької діяльності полягає у 

підвищені психологічної культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу, роз'ясненні змісту роботи і завдань психологічної служби. 

Психологічна профілактика - це систематична робота, спрямована на 

створення сприятливих умов для розвитку особистості і попередження 

відхилень в розвитку дитини, збереження її психологічного здоров'я. 

Психологічна просвіта і психопрофілактика тісно пов'язані між 

собою. Ця діяльність здійснюється шкільним психологом у формі 

психологічних лекцій для батьків, учнів, педагогів; педагогічних 

консиліумів; занять з психології з використанням активних форм навчання; 

психологічних акцій тощо. 

Під час практики студент-практикант готує та проводить психолого-

педагогічний захід, враховуючи особливості віку і проблематики тієї групи 

школярів, з якою він буде працювати. Форма заходу довільна. Для звіту 

готується програма проведення психолого-педагогічного заходу та 

оформлюється за формою (див. додаток 7). 

Однією з важливих форм психопрофілактичної роботи у школі є 

психолого-педагогічний консиліум. Це колективний метод вивчення учнів, 

основними завданнями якого є виявлення характеру і причин відхилення у 

навчанні і поведінці учнів, розробка виховних заходів, спрямованих на 

корекцію відхилень чи подальший розвиток здібностей і талантів, 

обговорення і прийняття рішень з приводу конфліктних ситуацій. 

В період проходження практики студент-практикант за результатами 

обстеження учнів з  проблем в навчанні та розвитку особистісної сфери, 

або процесу професійного самовизначення разом з шкільним психологом 

працює над підготовкою матеріалів до психолого педагогічного 

консиліуму. Необхідно запропонувати рекомендації щодо програми 

подальшої корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, які мають труднощі в 

навчанні, в особистісній сфері, у професійному визначенні. 

 

2.3. Звіт про результати практики 
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2.3.1. Звітна документація. За час проходження психологічної 

практики студент-практикант готує папку із звітною документацією, в яку 

входить:  

1. Характеристика студента, завірена практичним психологом, директором 

навчального закладу та печаткою закладу освіти. 

2. Атестаційний лист студента з оцінками та підписами практичного 

психолога бази практики, групового керівника та відповідального 

керівника практики. 

3. Індивідуальний план практиканта про виконання завдань практики; 

4. Аналітичний звіт студента-практиканта за результатами проходження 

психологічної практики, завірений шкільним психологом. 

5. Щоденник проходження практики. 

6. Психолого-педагогічна характеристика школяра, яка повинна бути 

підкріплена матеріалами психологічного та діагностичного обстеження 

і узагальненими кількісними даними у формі протоколів, зведених 

таблиць тощо. 

7. План-конспект психолого-педагогічного заходу. 

8. 3-5 фотокарток, на яких відображено хід практики. 

 

2.3.2. Вимоги оформлення до звіту 

Звіт студента повинен бути оформлений відповідно наступним 

вимогам: 

1. Обсяг звіту складає довільну кількість, але не менше 15 сторінок 

комп’ютерного набору. До загального обсягу входять титульна сторінка, 

план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел 

та додатки. 

2. Текст набирається на аркушах паперу стандартного формату А-4 з 

використанням шрифтів текстового редактора  Times New Roman, кеглем 

14, через 1,5 інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього і 

нижнього – 20 мм, лівого – 30 мм, правого – 10 мм. 

3. Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. 

додаток 1). 

4. Заголовки розділів виконують великими літерами, симетрично до 

тексту, наприклад: ЗМІСТ, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці 

заголовку не ставлять. 

5. Список використаних під час роботи джерел розміщуються після 

висновків і оформлюється відповідно до чинних стандартів. 

 

2.3.3. Порядок подання звіту про результати практики. Протягом 

2-ох днів після закінчення практики керівник практики оцінює виконану 

студентом роботу, якість звіту про психологічну практику і особисту 

участь студента в освітньому закладі, де проводилась практика. На 3-й 

день після закінчення практики студент повинен скласти 
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диференційований залік з психологічної практики на підсумковій 

конференції перед комісією у складі керівників практики. 

Звіт про результати практики (див додаток 5) подається в останній 

день практики керівникові практики для перевірки. Керівник з’ясовує, 

наскільки повно і глибоко практикант виконав завдання, визначені 

індивідуальною програмою практики. Результати практики обговорюються 

на підсумковій конференції. Учасники конференції (студенти, керівники 

практики, представники баз практики) мають право ставити питання, 

пов’язані з науковими і практичними результатами практики.
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слухачів ІПО зі спеціальностей «Управління навчальним закладом» - 

8.000009 та «Менеджмент організацій (освіти)» — 7.050201. - Харків: 

ХДПУ, 2001. - 58с. 
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Практична психологія та соціальна робота.-2002.-№2.-С.58-60. 
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22. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навчальний 

посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 236. 

23. Слободянюк Л. Система пошуку обдарованих дітей. //Психолог, №54. – 

2004.- С.4-5. 

24.  Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков: система 

работы, диагностика, тренинги. Монография. – СПб.: Речь, 2008.) 

 
 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ПРОГРАМИ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 



 25 

Додаток 1 

Зразок оформлення титульної сторінки папки звітних документів 

психологічної практики 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Комунальний заклад  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Кафедра психології 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

З ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 

 

Студента (ки)__________ групи 

_________________ факультету 

___________________________ 
(П.І.Б.) 

Керівник практики: 

___________________________ 
(П.І.Б.) 

Місце проходження практики: 

___________________________ 

Шкільний психолог: 

___________________________ 
(П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми – 2013 
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Додаток 2 

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКАНТА 

 

Атестаційний лист психолога-практиканта 

 

ПІП ___________________________________________ 

 

Факультет, група ____________________________________ 

 

Де проходив практику __________________________________ 

 

 

Керівники практики Оцінка Примітка 

Практичний психолог 

школи 

 

ПІП 

 

  

Груповий керівник 

 

ПІП 

 

  

 

Відповідальний методист                  (підпис)                                       ПІП 
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Додаток 3 

Зразок оформлення індивідуального плану практики 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 
Психологічної практики  

студента групи ___________ спеціальності 

"Практична психологія", 

факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки КЗ 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

на практиці в ____________________________ 

(база практика) 

з "_____________________" по "_______________________" 20_р. 

Індивідуальний план практиканта з психологічної практики 

складається в окремому зошиті на розгорнутих аркушах за схемою: 

 

№ 

пор. 
Дата Зміст та форми роботи 

Термін 

виконання 

Позначки про 

виконання 

роботи 
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Додаток 4 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА 

Титульна сторінка 

Комунальний заклад  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Кафедра психології 

 

Щоденник психологічної практики 

Студента-практиканта _________ курсу 

Спеціальність _________________ 

Факультет  ___________________ 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові) 

Термін проведення практики з ____________    по __________________ 

Адреса навчального закладу _____________________________________ 

тел. _________________________ 

 

Перша сторінка 

Керівник закладу 

Практичний психолог закладу 

Керівник практики від кафедри 

Відповідальний керівник практики 

 

Друга сторінка 

Розклад дзвінків 

Графік роботи психологічної служби установи 

Графік роботи студента-практиканта 

 

Робочі сторінки щоденника 

 

Оформлення робочої сторінки щоденника 

№ 

пор. 
Дата 

Мета, зміст та 

форми роботи 

Термін 

виконання 

Отримані результати, 

позначки про зміни 

у плані роботи 

     

 

Закінчується щоденник звітом студента з практики.
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Додаток 5 

Схема звіту студента з психологічної практики 

 

ЗВІТ 

з психологічної практики студента 

________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки КЗ СОІППО 

_______________________ 

(група, спеціальність) 

 

У звіті необхідно відобразити наступне: 

 термін проходження психологічної практики. 

 виконання індивідуального плану: зміст діяльності в цілому 

(організаційно-методичної, психодіагностичної, просвітницької, 

розвиваючої – з чим практикант ознайомився та що виконав 

особисто); її якість; основні труднощі при виконанні; відхилення 

від плану, які мали місце, тощо. 

 кількість проведених психологічних спостережень, бесід, 

опрацьованих методик, які проводились студентом на базі 

практики (вказати кількість обстежених учнів);   

 особливості проведення власного психологічного спостереження 

(за учнем, групою тощо); чи була досягнута мета спостереження, 

які труднощі виникали під час його проведення; 

 мета, завдання, зміст та форма проведеного психологічного 

заходу, порівняння очікуваного та отриманого результатів; 

 вміння та навички, набуті студентом в ході практики. 

 загальні висновки та враження від набутого досвіду в процесі 

практики;. 

 значення практики у становленні професійної ідентичності 

студента як фахівця. 
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Додаток 6 

Психолого-педагогічна характеристика школяра 

 

Схема вивчення учня та складові психолого-педагогічної 

характеристики школяра 

 

1. Загальні дані (соціальні особливості середовища навчання, 

виховання та розвитку): 

- прізвище та ім‘я рік народження, клас, школа; 

- положення учня в системі соціально-економічних відносин  

(матеріальна забезпеченість, соціально-побутові умови); 

- місце учня в системі внутрішньо сімейних відносин (тип сім‘ї, 

кількість членів сім‘ї, характер діяльності членів сім‘ї); 

- положення учня в системі відносин з однолітками (соціально-

психологічний статус у групі та чим він визначається, чи є близькі 

друзі). 

 

2. Особливості розвитку пізнавальної сфери учня та особливості 

його навчальної діяльності: 

- успішність навчання (які оцінки переважають, чи однакова 

успішність з різних предметів, рівень знань, начитаність); 

- співвідношення рівня розвитку когнітивних процесів педагогічним 

вимогам (довільність психічних процесів та їх особливості, розвиток 

мислення та важливих дій навчання, рівень розвитку мови, запас 

слів, розвиток уяви, розвиток тонкої моторики руки); 

- розумова працездатність та темп розумової діяльності. 

 

3. Особливості розвитку мотиваційно-особистісної сфери учня: 

- присутність мотивації навчання та її конкретний зміст (пізнавальний, 

соціальний, позиційний та ін.); 

- провідний тип мотиваційної регуляції діяльності – досягнення 

успіху, уникнення невдач; 

- конфліктність мотиваційної сфери (рівень особистісної 

тривожності); 

- присутність виражених особистісних акцентуацій; 

- особливості спрямованості особистості учня та його здібностей 

(інтереси, мрії, ідеали, переконання, спеціальні здібності, 

обдарованість). 

 

4. Особливості системи відношень учня до світу та до самого себе 

(з боку того як учень сприймає відношення до нього членів 

даної соціальної системи та того, як він сприймає свою позицію в 

спілкуванні з ними та  який емоційний фон мають ці стосунки): 

- відносини з однолітками; 



 

 31 

- відносини з педагогами; 

- відносини в сім‘ї; 

- відношення до важливих видів діяльності (в шкільному середовищі); 

- відношення до себе (Я-концепція школяра з т. зору її позитивності, 

самооцінка з точки зору її адекватності, рівень самоприйняття). 

 

5. Особливості поведінки учня в ситуації внутрішньошкільної 

взаємодії (з однолітками, з педагогами): 

- характерологічні особливості поведінки та спілкування, які 

зумовлені психодинамічними властивостями (темпераментом); 

- особливості поведінки, які обумовлені властивостями характеру 

(позитивними чи негативними) та вольовими якостями; 

- особливості поведінки, які говорять про соціально-психологічну 

дезадаптацію (непристосованість) школяра (уникнення діяльності, 

порушення спілкування з однолітками, педагогами, репресивність, 

емоційна незрілість, невротичні прояви); 

- дотримання соціальних, внутрішньогрупових та етичних норм 

поведінки. 

 

6. Загальні психолого-педагогічні висновки з розвитку особистості 

школяра та визначення важливих психолого-педагогічних завдань 

подальшої корекційно-розвиваючої роботи з учнем. 

 

 

 

Примітка: для описування конкретних психолого-педагогічних 

характеристик школяра необхідно спиратися на основні методи 

дослідження в психології (спостереження за учнем; опитування 

педагогів, батьків; аналіз продуктів діяльності школяра) та діагностичні 

методи (тести, стандартизовані самозвіти, шкальні методи, проективні 

методи). Підбір конкретних діагностичних методик необхідно 

здійснювати в залежності від віку школяра. 
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Додаток 7 

 

Зразок оформлення звіту про проведення психолого-педагогічного 

просвітницько-профілактичного заходу 

 

Тема (назва):..................................................... 

Мета:................................................................. 

Об'єкт роботи: (клас, паралель)..................... 

Форма проведення:......................................... 

Програма заходу:............................................. 

Література:..................................,.................... 

Аналіз проведення заходу. 
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Додаток 8 

Психодіагностичні таблиці визначення типових труднощів у 

навчанні молодших школярів (за Л.Г. Терлецькою) 

Феноменологія 

труднощів 

Можливі психологічні причини Психодіагностичні 

методики 

Неуважність та 

розсіяність 

1. Низький рівень розвитку 

довільності 

2. Низький рівень обсягу 

уваги 

3. Низький рівень 

концентрації та стійкості уваги 

4. Домінуюча мотивація 

навчання – ігрова. 

5. Інші психологічні причини 

1. Методика 

«Графічний диктант». 

2. Методика «Таблиці 

Шульте». 

3. Методика 

«Коректурні спроби» 

4. Методика вивчення 

мотивації (за 

Білопольською) 

Труднощі в 

переказуванні 

тексту 

1. Не сформованість вміння 

планувати свої дії. 

2. Слабкий розвиток логічного 

запам’ятовування. 

3. Низький рівень мовного 

розвитку. 

4. Низький рівень розвитку 

образного мислення. 

5. Низький рівень розвитку 

логічних операцій (аналізу, 

узагальнення, систематизації). 

6. Занижена самооцінка. 

7. Інші психологічні проблеми. 

1. Методика 

«Візерунок». 

2. Методика 

«Запам’ятай пару» 

3. Методика Ебінгауза. 

4. Методика 

«Лабіринт». 

5.  Методики 

«Чобітка», «Заповни 

порожню клітинку» 

6. Шкала самооцінки 

(Спілбергера та 

Ханіна). 

Непосидючість 

1. Низький рівень розвитку 

довільності. 

2. Індивідуально-типологічні 

особливості  особистості 

3. Низький рівень розвитку 

вольової сфери. 

4. Інші психологічні проблеми. 

1. Методика 

«Графічний диктант». 

2. Методика «Коло» Г. 

Айзенка. 

3. Методика 

«Будинок», «Графічний 

диктант». 

Важко розуміє 

пояснення з 

першого разу 

1. Несформованістьт прийомів 

навчальної діяльності. 

2. Слабка концентрація уваги 

3. Низький рівень розвитку 

сприймання. 

4. Низький рівень розвитку 

довільності. 

5. Низький рівень загального 

розвитку. 

1. Методика 

«Візерунок». 

2. Модифікація методу 

Пьєрона-Рузера. 

3. Методика вивчення 

сприймання. 

4. Методика 

«Будинок», «Графічний 

диктант». 
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6. Інші психологічні причини. 5. Методика Д. 

Векслера. 

Постійно 

забуває вдома 

навчальне 

приладдя 

1. Висока емоційна 

нестабільність, підвищена 

імпульсивність. 

2. Низький рівень розвитку 

довільності. 

3. Низький рівень концентрації і 

стійкості уваги. 

4. Інші психологічні причини. 

1. Опитувальник 

темпераменту 

Г.Айзенка. 

2. Методика 

«Графічний диктант» 

3. Методика 

«Коректурні спроби». 

Кожне завдання 

необхідно 

повторювати 

кілька разів 

перед тим, як 

учень починає 

працювати. 

1. Низький рівень концентрації 

та стійкості уваги. 

2. Низький рівень розвитку 

довільності. 

3. Не сформованість вміння 

виконувати завдання за усною 

інструкцією дорослого. 

4. Не сформованість передумов 

навчальної діяльності. 

5. Інші психологічні проблеми. 

1. Методика 

«Коректурні спроби». 

2. Методика 

«Графічний диктант». 

3. Методика 

«Візерунок» 

4. Методика 

«Візерунок» 

 

Піднімає руку, 

але потім 

мовчить 

1. Не сформованість ставлення 

до себе як до школяра 

2. Занижене само оцінювання. 

3. Низький рівень розвитку 

довільності. 

4. Інші психологічні причини. 

1. Анкета для 

визначення шкільної 

мотивації. 

2. Методика 

«Сходинки» 

3. Методика 

«Графічний диктант» 

Запізнюється на 

уроки 

 

1. Не сформованість прийомів 

самоконтролю. 

2. Низький рівень концентрації 

та стійкості уваги. 

3. Низький рівень розвитку 

довільності. 

4. Можливі сімейні труднощі. 

5. Вимоги другорядної вигоди. 

6. Інші психологічні проблеми. 

1. Методика 

«Візерунок». 

2. Методика 

«Коректурні спроби» 

3. Методика 

«Графічний диктант», 

«Будинок». 

4. Методика «Кін 

естетичний малюнок 

сім'ї». 

5. Методика 

«Незакінчені речення». 

Відчуває страх 

перед 

опитуванням на 

уроці 

1. Занижене само оцінювання 

2. Можливі сімейні труднощі 

3. Внутрішній стресовий стан 

4. Інші індивідуально-

типологічні властивості 

особистості 

1. Методика 

«Сходинки 

2. Методика «Кін 

естетичний малюнок 

сім'ї» 

3. Методика 
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5. Інші психологічні причини М.Люшера 

4. Методики Р.Жиля і 

«Коло» Г.Айзенка 

Постійно 

відволікається 

на уроках, 

грається, лізе 

під парту, їсть. 

1. Не сформованість ставлення 

до себе як до школяра. 

2. Переважає ігрова мотивація 

навчання. 

3. Індивідуально-типологічні 

властивості особистості. 

4. Низький рівень розвитку 

концентрації і стійкості уваги. 

5. Низький рівень розвитку 

довільності. 

6. Не сформованість прийомів 

навчальної діяльності. 

7. Інші психологічні проблеми. 

1. Анкета для 

визначення шкільної 

мотивації. 

2. Методика вивчення 

мотивації 

Білопольської. 

3. Методика Р.Жиля. 

4. Методика 

«Коректурні спроби». 

5.Методика «Графічний 

диктант», «Будинок». 

6.Методика 

«Візерунок». 
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Додаток 9 

 

Анкета для визначення шкільної мотивації в учнів 

початкових класів Н. Г. Лусканової 
 

Для скринінгової оцінки рівня шкільної мотивації Н.Г. Лусканова 

пропонує також спеціальну анкету, відповіді на 10 питань якої оцінюються 

від 0 до 3 балів (негативна відповідь 0 балів, нейтральний - 1 бал, 

позитивний - 3 бали). Учні, що набрали 25-30 балів, характеризуються 

високим рівнем шкільної адаптації, 20-24 бала характерні для середньої 

норми, 15-19 балів указують на зовнішню мотивацію, 10-14 балів свідчать 

про низьку шкільну мотивацію й нижче 10 балів - про негативне 

відношення до школи, шкільної дезадаптации. 

 

Питання анкети 

 

1. Тобі подобається в школі ? 

- не дуже 

- подобається 

- не подобається 

2. Вранці, коли ти прокидаєшся, ти завжди з радістю йдеш до школи з 

радість, чи тобі часто хочеться залишитися вдома? 

- частіше хочеться залишитися вдома 

- буває по різному 

- йду з радістю до школи 

3. Якби  вчитель сказав, що завтра в школу не обов'язково приходити всім 

учням "ти б пішов до школи чи залишився б вдома? 

- не знаю 

- пішов  би до школи 

- залишився б вдома 

4. Тобі подобається, коли у вас скасовують які-небудь уроки? 

- не подобається 

- буває по різному 

- подобається 

5. Ти хотів би, щоб не задавали домашніх завдань? 

- хотів би 

- не хотів би 

- не знаю 

6. Ти хотів би, щоб у школі залишилися тільки перерви? 

- не знаю 

- не хотів би 

- хотів би 

7. Ти часто розповідаєш про школу батькам? 

- часто 
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- рідко 

- не розповідаю 

8. Ти б хотів, щоб у тебе був менш суворий учитель? 

- точно не знаю 

- хотів би 

- не хотів би 

9. У тебе в класі багато друзів? 

- мало 

- багато 

- Не має друзів 

9. Тобі подобаються твої однокласники? 

- подобаються 

- - не дуже 

- - не подобаються 

 

Обробка та інтерпретація 

Питання анкети передбачають вибір одного з трьох варіантів 

відповідей. При цьому відповідь, що говорить про позитивне ставлення до 

школи та віддає перевагу навчальним ситуаціям, оцінюється в 3 бали, 

нейтральна відповідь - в 1 бал, відповідь, яка говорить про негативне 

ставлення до шкільної ситуації, оцінюється в 0 балів. 

За сумою отриманих балів визначається рівень шкільної мотивації: 

25-30 балів - висока шкільна мотивація, навчальна активність. 

20-24 бали - нормальна шкільна мотивація. 

15-19 балів - позитивне ставлення до школи, але школа більше 

приваблює поза-навчальною діяльністю. 

10-14 балів - низька шкільна мотивація. 

Менше 10 балів - негативне ставлення до школи, дезадаптація. 

Показниками сприятливої адаптації є 1 та 2 рівні, можливої дезадаптації - 

3-4 рівень, дезадаптації - 5 рівень. 

Анкета допускає повторні опитування, що дозволяє оцінити 

динаміку шкільної мотивації. Зниження рівня шкільної мотивації може 

служити критерієм шкільної дезадаптации дитини, а його підвищення - 

позитивної динаміки в навчанні й розвитку. 

Проведені дослідження дозволили виявити три рівні адаптації дітей 

до школи: 

Високий рівень - дитина позитивно ставиться до школи; пропоновані 

вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко; повно 

опановує програму, старанна; уважно слухає вказівки вчителя; виконує 

доручення без зовнішнього контролю; виявляє цікавість до самостійної 

роботи, всіх предметам; доручення виконує охоче; займає сприятливе 

статусне положення в класі. 

Середній рівень - дитина позитивно ставиться до школи; розуміє 

навчальний матеріал; засвоює основне в програмі; самостійно вирішує 

типові завдання; уважна при виконанні завдань, доручень, вказівок, але 
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вимагає контролю; зосереджена за інтересом, готується до уроків, 

доручення виконує; дружить із багатьма дітьми в класі. 

Низький рівень - дитина ставиться до школи негативно або байдуже; 

скаржиться на нездоров'я; переважає поганий настрій; порушує 

дисципліну; навчальний матеріал засвоює фрагментарно; до самостійних 

занять не проявляє інтересу; до уроків готується нерегулярно; вимагає 

контролю й допомоги; має потребу в паузах, пасивна, близьких друзів у 

класі не має. 
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Додаток 10 

 

Проективна методика діагностики мотивації навчання молодших 

школярів, їх ставлення до школи 
 

Методика полягає в наступному. Школярам пропонується намалювати 

два малюнки: "Про найцікавіше" і "В школі". Для діагностики мотивації 

використовуються два види характеристик малюнків: 

1) формальні характеристики, що виявляють емоційне відношення учня 

до школи; 

2) змістовні характеристики, що виявляють відношення учня до 

навчання. 

До формальних характеристик відносяться: 

а) колір малюнка: темні, холодні тони (темнокоричневий, синій і так далі) 

вважаються проявом негативних емоцій, тобто негативного відношення до 

того, що зображається, як і використання ненаслідувального кольору, 

невідповідного реальності; світлі тони (жовтий, червоний і так далі) 

вважаються проявом позитивних емоції, тобто позитивного відношення до 

того, що зображається; 

б) ретельність вимальовування деталей малюнка - при позитивному 

відношенні те, що зображається промальовувалося зі всім старанням, при 

негативному - малюється нарочито недбало; 

в) творче або формальне відношення до малюнка: динамічність малюнка, 

свобода композиції, наявність сюжету, його завершеність. Відсутність даних 

характеристик свідчить про негативне відношення до того, що зображається. 

Як додаткові характеристики можуть виступати: 

а) використання орнаментів і симетричних композицій для виразу 

позитивного відношення до того, що зображається; 

б) гіперболізування, перебільшення реальних розмірів значущого 

елементу предмету. 

До змістовних характеристик, що виявляють показники мотивів навчання 

молодших школярів, що діагностуються, відносяться наступні: 

1. Кількість малюнків «В школі»: 

а) якщо учень приніс один або декілька малюнків "Про найцікавіше" і 

жодного "В школі" (завдання дається додому), не дивлячись на численні 

нагадування, це свідчить про його негативне відношення до учення; 

6) якщо учень приніс за власною ініціативою більше одного малюнка на 

шкільну тему – це свідчить про його позитивне відношення до навчання. 

2. Чи включена шкільна тематика в малюнок "Про найцікавіше". Якщо 

так, то це надійно свідчить про найпозитивніше відношення учня до навчання. 

3. Який момент життя відображений в малюнку: 

а) урок; б) зміна; в) ситуація, зовні пов'язана з школою: 

А) "відхід від школи" - при зображенні тільки шкільного завдання; 

Б) малюнок на тему із зміненою назвою - "В школу". 
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Зміст малюнка оцінюється по даних характеристиках з погляду 

позитивного (а) або негативного відношення до учення (б, в). Якщо зображений 

урок, це може служити показником того, що учення є для учня особисто 

значущою діяльністю; якщо зображена зміна або інші зовнішні по відношенню 

до учення ситуації, отже, для учня особисто значущою є не учбова, а, 

наприклад, ігрова діяльність. 

4. Відображенність змісту навчання: 

а) наявність в малюнках деталей, пов'язаних з окремими шкільними 

предметами; 

6) наявність в малюнках деталей, що свідчать про орієнтацію на оцінку. 

Наявність в малюнках даних характеристик також може свідчити про те, що 

учення є для школяра особисто значущою діяльністю. 

Відображена спілкування з суб'єктами: 

а) з вчителями; 

б) з однолітками; 

в) зображений сам автор; 

г) зображений вчитель і учні;  

д) зображений учень того ж класу, але не він. Дані можливі варіанти 

включення суб'єктів в зміст малюнка можуть бути інтерпретовані різним 

чином, залежно від змісту малюнка в цілому. Проте, зображення вчителя, як 

правило, може свідчити про його особову значущість для школяра. В той же час 

не можна забувати про те, що деякі школярі просто не уміють малювати людей. 

Виділені формальні в змістовні характеристики малюнка не є 

рівнозначними для діагностики мотивації навчання молодших школярів. Серед 

формальних характеристик малюнка визначальне значення для діагностики має 

колір. Серед змістовних характеристик малюнка вичерпну інформацію про те, 

що учення є для школяра особи» значущою діяльністю, може дати, наприклад, 

то, чи включала дитина шкільну тему в малюнок "Про найцікавіше" 

Для адекватної інтерпретації змісту малюнка за виділеними показниками 

необхідно після того, як учень приніс малюнок, провести бесіду по уточненню 

його змісту. 
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Додаток 11 
 

Тест шкільної тривожності за Філіпсом 
 

Інструкція. Дитині надається інструкція: «Я запропоную тобі тест про те, 

як ти почуваєшся у школі. Відповідай відверто, пам'ятай, що тут немає 

добрих чи поганих відповідей, довго не думай. Відповідай на запитання 

тільки «так» чи «ні». 

 

Екстраверсія Ригідність 
Емоційна 

збудженість 

Темп 

реакції 
Активність 

22-26 16-23 18-20 20-22 24-26 

 Дуже висока (швидкий)  

17-21 12-15 14-17 14-19 21-23 

 Висока (швидкий)   

12-16 7-11 8-12 9-13 14-20 

 Середня   

7-11 3-6 4-7 5-8 9-11 

 Висока (повільний)   

0-6 0-2 0-3 0-4 0-8 

 Дуже висока (повільний)  

Інтроверсія Пластичність 

Емоційна 

врівноважені

сть 

Темп реакції Активність 

 

1. Чи важко тобі бути на одному рівні з іншими дітьми класу? 

2. Чи хвилюєшся ти, коли вчитель каже, що хоче перевірити, наскільки 

ти знаєш матеріал? 

3. Чи важко тобі працювати у класі так, як цього хоче вчитель? 

4. Чи сняться тобі сни про те, що вчитель злий, бо ти не вивчив уроку? 

5. Чи буває, що хтось у класі б'є чи кривдить тебе? 

6. Чи бажаєш ти іноді, щоб учитель не поспішав із поясненням нового 

матеріалу? 

7. Чи сильно ти хвилюєшся, коли відповідаєш, виконуєш завдання? 

8. Чи буває так, що тобі страшно висловлюватися на уроці, тому що ти 

можеш зробити помилку? 

9. Чи тремтять у тебе коліна, коли тебе викликають відповідати? 

10. Чи часто твої однокласники насміхаються з тебе, коли ви граєте в 

різні ігри? 

11. Чи буває так, що тобі ставлять нижчий бал, ніж ти сподівався? 

12. 4и хвилює тебе питання, що тебе залишать на повторний рік в 

одному класі? 

13. Чи уникаєш ти ігор, де когось обирають, тому, що тебе, як правило, не 

вибирають? 

14. Чи буває так, що ти весь здригаєшся, коли тебе викликають відпо-

відати? 
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15. Чи часто буває в тебе відчуття, що ніхто з твоїх однокласників не хоче 

робити те, що хочеш ти? 

16. Чи сильно ти хвилюєшся перед тим, як почати виконувати завдання? 

17. Чи важко тобі одержувати такі бали, яких очікують від тебе батьки? 

 

18. Чи страшно тобі часом, що тобі стане погано у класі (ти захворієш)? 

19. Чи будуть однокласники насміхатися з тебе, якщо ти зробиш помилку 

під час відповіді? 

20. Чи схожий ти на своїх однокласників? 

21. Чи хвилюєшся ти, виконавши завдання, за правильність його ви-

конання? 

22. Працюючи у класі, чи певен ти, що все добре запам'ятаєш? 

23. Чи сняться тобі сни, що ти у школі й не можеш правильно відповісти 

на запитання вчителя? 

24. Чи правда, що більшість дітей ставиться до тебе прихильно? 

25. Чи працюєш ти краще, якщо знаєш, що результати твоєї роботи 

порівнюватимуться з результатами роботи інших дітей у класі? 

26. Чи часто ти мрієш, щоб менше хвилюватися, коли треба відповідати? 

27. Чи важко тобі сперечатися з іншими? 

28. Чи твоє серце сильно б'ється, коли вчитель каже, що збирається 

перевірити твою готовність до уроку? 

29. Коли ти одержуєш високий бал, чи думає хтось із твоїх друзів, що ти 

хочеш прислужитися? 

30. Чи гарно ти почуваєшся з тими однокласниками, до яких інші діти 

ставляться з особливою увагою? 

31. Чи буває так, що деякі діти у класі кажусь щось, що не подобається 

тобі? 

32. Як ти вважаєш, ті діти, що погано навчаються, втрачають повагу інших? 

33. Чи схоже на те, що більшість твоїх однокласників не звертає на тебе 

уваги? 

34. Чи часто тобі буває страшно здаватися дурнем? 

35. Чи подобається тобі, як до тебе ставляться вчителі? 

36. Чи допомагає твоя мати в організації вечорниць, як інші мами твоїх 

однокласників? 

37. Чи хвилює тебе те, що про тебе думають оточуючі? 

38. Чи сподіваєшся ти в майбутньому вчитися краще, ніж зараз? 

39. Чи вважаєш ти, що одягаєшся до школи так гарно, як і твої одно-

класники? 

40. Чи часто, відповідаючи на уроці, ти думаєш про те, що в цей час 

думають про тебе інші? 

41. Чи мають здібні учні якісь особливі права у класі, яких не мають інші 

діти? 

42. Чи бувають злими деякі з твоїх однокласників, коли ти робиш щось 

краще за них? 

43. Чи задоволений ти тим, як до тебе ставляться однокласники? 
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44. Чи добре ти почуваєшся, коли залишаєшся наодинці з учителем? 

45. Чи сміються іноді однокласники з твоєї зовнішності та поведінки? 

46. Чи вважаєш ти, що турбуєшся за свої шкільні справи більше за інших 

дітей? 

47. Якщо ти не можеш відповісти на запитання, чи відчуваєш, що можеш 

заплакати? 

48. Чи в ліжку ввечері ти часом хвилюєшся про те, що відбудеться завтра 

у школі? 

49. Коли працюєш над важким завданням^чи відчуваєш інколи, що зовсім 

не пам'ятаєш деякі речі, які добре знав раніше? 

50. Чи тремтить твоя рука, коли працюєш над завданням? 

51. Чи відчуваєш, що починаєш нервувати, коли вчитель говорить, що 

збирається дати класу завдання? 

52. Чи лякає тебе перевірка твоїх знань у школі? 

53. Коли вчитель каже, що збирається дати класу завдання, чи відчуваєш 

ти хвилювання, що не впораєшся з ним? 

54. Чи сняться тобі сни, що твої однокласники роблять щось, що не 

можеш зробити ти? 

55. Коли вчитель пояснює матеріал, чи здається тобі, що твої одно-

класники розуміють його краще, ніж ти? 

56. Чи хвилюєшся ти дорогою до школи, що вчитель може дати класу 

роботу для перевірки знань? 

57. Коли ти виконуєш завдання, чи відчуваєш ти, що робиш це погано? 

58. Чи тремтить твоя рука, коли вчитель доручає тобі виконати завдання 

на дошці перед усім класом? 

Інтерпретація результатів. Перевіряється відповідність збігу 

відповідей із ключем. Відповіді, які не збігаються з ключем — це вияви 

тривоги. 

1. Загальна кількість розбіжностей по всьому текстові. Якщо вона 

понад 50%, можна казати про підвищену тривогу дитини, якщо більша 75% 

— про високу тривогу. 

2.Кількість збігів за кожен із 8 чинників тривоги. Рівень тривоги 

визначається так, як у попередньому випадку. Аналізується загальний 

внутрішній стан школяра, кількість синдромів тривоги та їх величина. 

Результати відображаються на індивідуальній діаграмі. 

3.Середнє значення всіх синдромів тривожності учнів по класу для 

порівняння з індивідуальними покажчиками тривожності з метою виз-

начення учнів групи ризику. 

Ключ до тесту («так» — «+», «ні» — «-») 

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. - ЗО. + 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. -... 

1.  Загальна тривожність у школі — загальний емоційний стан дитини, 

пов'язаний із різними формами її включення в життя школи. 
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2. Переживання соціального стресу — емоційний стан дитини, на 

фоні якого розвиваються її соціальні контакти (з однолітками). 

3. Фрустрація потреби в досягненні успіху — несприятливий психі-

чний фон, який не дає змоги дитині розвивати свої потреби в успіхові, 

досягненні високого результату тощо. 

4. Страх самовираження — негативні емоційні переживання ситуацій, 

демонстрації себе та своїх можливостей. 

5. Страх ситуації перевірки знань — негативне ставлення і пережи-

вання тривоги в ситуаціях перевірки (особливо публічної) знань, до-

сягнень, можливостей. 

6. Страх невідповідності сподіванням оточуючих — орієнтація на зна-

чущість інших в оцінюванні своїх результатів, вчинків, думок, тривога за 

надані оточуючими оцінки, очікування негативних оцінок. 

7. Низький фізіологічний опір стресу — особливості 

психофізіологічної організації, які знижують пристосованість дитини до 

ситуацій стресогенного характеру, підвищують вірогідність неадекватного, 

деструктивного реагування на тривожний чинник середовища. 

8. Проблеми і страхи у стосунках з учителями — загальне негативне 

емоційне тло стосунків з дорослими у школі, яке знижує здатність дитини 

до успішного навчання. 

Чинники Номер запитання 

1) загальна тривожність у 

школі 

2,3,7,12,16,21,23,26,28,46,47,48,49,50,51,52,53, 

54,55,56,57,58 Е-22 

2) переживання 

соціального стресу 

5,10,15,20,24,30,33,36,39,42,44 

Е=1і 

3) фрустрація потреби у 

досягненні мети 

1,3,6,11,17,19,25,29,32,35,38,41,43 

Е=13 

4) страх самовираження 27,31,34,37,40,45 

Е-6 

5) страх ситуації 

перевірки знань 

2,7,12,16,21,26 
Е=6 

6) страх невідповідності 

очікуванням оточуючих 

3,8,13,17,22 

Е=5 

7) низька фізіологічна 

опірність стресу 

9,14,18,23,28 

Е=5 

8) проблеми і страхи у 

стосунках із учителями 

2,6,11,32,35,41,44,47 

Е=8 
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Додаток 12 

Психодіагностичні таблиці визначення типових труднощів 

когнітивної сфери підлітків (за Л.Г. Терлецькою) 
 

Феноменологія 

труднощів 

Можливі психологічні причини Психодіагностичні 

методики 

Неуспішність у 

навчанні 

1. Низький рівень сприймання 

просторових ознак. 

2. Коливання уваги. 

3. Слабка концентрація уваги. 

4. Низький рівень розподілу уваги. 

5. Порушення стійкості уваги і 

динаміки працездатності. 

6. Низький рівень розвитку здатності 

до переключення уваги. 

7. Низький рівень самоконтролю. 

8. Низький рівень опосередкованого 

запам’ятовування. 

9. Слабка продуктивність 

запам’ятовування 

10. Невизначеність типу 

запам’ятовування і відтворення 

матеріалу. 

11. Малий обсяг логічної та механічної 

пам’яті. 

12. Низький рівень аналітико 

синтетичної діяльності мислення. 

13. Низький рівень вправності 

мислення. 

14. Низький рівень мовних асоціативних 

здібностей. 

15. Низький рівень мотивації до 

навчання. 

16. Інші психологічні проблеми. 

1.Методик «Годинник» і 

«Компаси». 

2.Методика Мюнстенберга. 

3.Методика «Коректурні 

спроби». 

4.Методика Л.Черемошкіної 

«Чорно-білі таблиці 

Шульте». 

5.Методика О.Козиревої 

(Таблиці Шульте» (1-5) 

6.Методика В.Худика 

«Модифікація методик Є. 

Крепеліна». 

7.Методика П. Гальперіна 

та С.Кабиліцької. 

8.Методика Л.Виготського. 

9.Методика О. Лурії. 

10. Методика П. Нечаєва. 

11. Методика 

«Запам’ятай пару». 

12. Методика «Графічні 

матриці» Дж. Равена. 

13. Методика Дж. 

Гілфорда» 

14. Методика С.Медника 

15. Методики 

«Використання» і «Оцінки» 

В.Мельникова, 

Л.Ямпольського, методика 

«Шкала Крауна-Марлоу». 

Неадекватність 

поведінки 

1. Нестійкість емоційної сфери. 

2. Високий рівень тривоги. 

3. Високий рівень акцентуації 

характеру. 

4. Інші психологічні проблеми. 

1.Методика Г.Айзенка. 

2.М методика Кондака. 

3.Методика ОКСТ О. 

Зворикіна (2-3 анкети). 
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Додаток 13 

 

Методика первинної діагностики  

та виявлення дітей „групи ризику” 
(М.І. Рожков, М.А. Ковальчук) 

(Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков:  

система работы, диагностика, тренинги. Монография. – СПб.: Речь, 2008.)  

 

Вікові межі: учні підліткового віку. 

Інструкція: „Вам пропонуються питання, які стосуються різних сторін 

Вашого життя та особливостей Вашої поведінки. Якщо Ви щиро відповісте на 

кожне питання, у Вас буде можливість краще дізнатися про самого себе. Тут 

немає правильних чи неправильних відповідей. Відповідайте на кожне питання 

наступним чином: якщо згідні, відповідайте „так”, якщо не згідні – „ні”. 

Працюйте швидко, довго не роздумуйте”. 

 

1. Чи вважаєш ти, що людям можна довіряти? 

2. Чи вважаєш ти, що єдиний спосіб досягти чогось в житті – це турбуватися 

насамперед про себе? 

3. Чи легко ти заводиш друзів? 

4. Чи важко тобі говорити людям „ні”? 

5. Чи часто хтось із батьків несправедливо критикує тебе? 

6. Буває так, що твої батьки неприязно ставляться до твоїх друзів, з якими ти 

зустрічаєшся? 

7. Чи часто ти нервуєшся? 

8. Чи бувають у тебе зміни настрою без причини? 

9. Зазвичай ти є центром уваги в компанії однолітків? 

10. Чи можеш ти бути привітним навіть з тими, кого явно не любиш? 

11. Чи правда те, що ти не любиш, коли тебе критикують? 

12. Чи можеш ти бути відвертим з близькими друзями? 

13. Чи буває, що іноді ти дратуєшся настільки, що починаєш кидатися 

предметами? 

14. Чи здатний ти на грубі жарти? 

15. Чи часто у тебе виникає відчуття, що тебе не розуміють? 

16. Буває у тебе відчуття, що за твоєю спиною люди говорять про тебе погане? 

17. Чи багато в тебе близьких друзів? 

18. Чи соромишся ти звертатися до людей за допомогою? 

19. Тобі подобається порушувати встановлені правила? 

20. Чи буває у тебе іноді бажання завдати шкоду іншим людям?   

21. Чи дратують тебе батьки? 

22. Чи завжди ти вдома забезпечений всім життєво необхідним (місце для сну, 

їжа, одяг)? 

23. Ти завжди впевнений у собі? 

24. Зазвичай ти здригаєшся від незвичного звуку? 

25. Чи здається тобі, що твої батьки тебе не розуміють? 
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26. Свої невдачі ти переживаєш сам? 

27. Чи буває так, що коли ти залишаєшся один, твій настрій покращується? 

28. Чи здається тобі, що у твоїх друзів щасливіша сім'я, ніж у тебе? 

29. Чи відчуваєш ти себе нещасним через брак грошей в сім'ї? 

30. Чи буває так, що ти злишся на всіх? 

31. Чи часто ти почуваєш себе беззахисним? 

32. Чи легко ти освоюєшся в новому колективі? 

33. Чи важко тобі відповідати в школі перед всім класом? 

34. Чи є у тебе знайомі, яких ти взагалі не можеш переносити? 

35. Чи можеш ти вдарити людину? 

36. Ти іноді погрожуєш людям? 

37. Чи часто твої батьки наказували тебе? 

38. Коли-небудь у тебе з’являлося сильне бажання втекти з дому? 

39. Чи думаєш ти, що твої батьки часто поводяться з тобою як з дитиною? 

40. Чи часто ти відчуваєш себе нещасним? 

41. Ти легко можеш розсердитись? 

42. Ризикнув би ти схопити за вуздечку коня, що біжить? 

43. Чи вважаєш ти, що є багато дурнуватих моральних норм поведінки? 

44. Чи страждаєш ти від нерішучості та сором’язливості? 

45. Чи відчував ти, що тебе недостатньо люблять в сім'ї? 

46. Чи вважаєш ти, що твої батьки живуть своїм окремим життям? 

47. Чи часто ти втрачаєш впевненість у собі через зовнішній вигляд? 

48. У тебе  часто буває веселий та безтурботний настрій? 

49. Ти рухлива людина? 

50. Чи люблять тебе твої знайомі, друзі? 

51. Чи буває так, що твої батьки тебе не розуміють і здаються тобі чужими? 

52. При невдачах буває так, що у тебе з’являється бажання втекти кудись 

подалі та не повертатися? 

53. Чи бувало, що хтось із батьків викликав у тебе почуття страху? 

54. Твої батьки критикують твій зовнішній вигляд? 

55. Чи заздриш ти іноді щастю інших? 

56. Чи часто ти відчуваєш себе самотнім, навіть перебуваючи серед інших 

людей?  

57. Чи є люди, яких ти ненавидиш по-справжньому? 

58. Часто ти б’єшся? 

59. Чи легко ти просиш про допомогу іншу людину? 

60. Чи легко тобі всидіти на місці? 

61. Ти охоче відповідаєш біля дошки у школі? 

62. Буває так, що ти настільки пригнічений, що довго не можеш заснути? 

63. Чи часто виявляв, що твій приятель тобі набрехав? 

64. Чи часто ти сваришся, лаєшся? 

65. Міг би ти без тренування керувати парусним човном? 

66. Чи часто у вашій сім'ї бувають сварки? 

67. Чи вважаєш ти одного зі своїх батьків дуже нервовим? 

68. Чи часто ти відчуваєш себе нікчемним? 

69. Чи хвилює тебе відчуття, що люди можуть відгадати твої думки? 
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70. Ти завжди робиш все по-своєму? 

71. Чи бувають твої батьки занадто суворими до тебе? 

72. Чи соромишся ти в товаристві малознайомих людей? 

73. Чи часто тобі здається, що ти чимось гірший за інших? 

74. Чи легко тобі вдається підняти настрій друзям? 

 

Ключ 

№ 

п/п 
Показник № питання 

1. Відносини в сім'ї 

+ : 5, 6, 21, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 45, 46, 53, 54, 

66, 67, 71 

– : 22 

2. Агресивність + : 13, 14, 19, 20, 35, 36, 42, 57, 58, 64, 65 

3. Недовіра до людей 
+ : 2, 4, 15, 16, 18, 34, 43, 44, 63, 72 

– : 1, 3, 17, 59 

4. Невпевненість у собі 

+ : 7, 8, 24, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 47, 55, 56, 68, 

69, 73 

– : 23 

5. Акцентуації: 

– гіпертимний тип 

– істероїдний тип 

– шизоїдний тип 

– емоційно-лабільний 

тип 

 

+ : 48, 49, 74      – : 60 

+ : 9, 10, 50, 61 

+ : 26, 27, 51, 70 

+ : 11, 12, 52, 62 

 

 Оцінка результатів 

№ 

п/п 
Показник Високі бали (група ризику) 

1. Відносини в сім'ї 8 і більше 

2. Агресивність 6 і більше 

3. Недовіра до людей 7 і більше 

4. Невпевненість у собі 8 і більше 

5. Акцентуації 3–4 бала по кожному типу акцентуації 

  

Обробка та інтерпретація результатів 

 Відповіді учнів порівнюються з ключем. Підраховується кількість 

співпадінь відповідей з ключем по кожному показнику (шкалі).  

 Сумарний бал по кожній з п’яти шкал відображає ступінь її прояву. Чим 

більше сумарний бал, тим сильніше проявляється даний психологічний показник 

і тим вище вірогідність зарахування дитини до групи ризику. 

 

1. Відносини в сім'ї  

 Високі бали по цій шкалі опитувальника свідчать про порушення 

внутрішньосімейних взаємин, які можуть бути обумовлені:  

 напруженою ситуацією в сім'ї; 
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 неприязним ставленням;  

 обмеженнями та вимогами дисциплінованості без почуття 

батьківської любові; 

 страхом перед батьками та ін. 

 Коли напруження, викликане незадоволеністю стосунками в сім'ї, 

продовжується занадто довго, воно починає чинити сильну руйнуючу дію на 

здоров'я дітей та підлітків. 

 

 2. Агресивність 

 Високі бали по цій шкалі опитувальника свідчать про підвищену 

ворожість, грубість, забіякуватість. Агресія може виражатися і в прихованих 

формах – недоброзичливості та озлобленості.  

 Підвищена агресивність часто супроводжується підвищеною схильністю 

до ризику та є невід’ємною рисою характеру дітей та підлітків групи ризику. 

 

 3. Недовіра до людей 

 Високі бали за цією шкалою свідчать про сильно виражену недовіру до 

навколишніх людей, підозрілості, ворожості. Такі діти та підлітки часто бувають 

пасивними та сором’язливими у спілкуванні з однолітками через страх бути 

знехтуваними. Зазвичай це супроводжується комунікативною некомпетентністю, 

невмінням встановлювати дружні взаємини з іншими людьми. 

 

 4. Невпевненість у собі 

 Високі бали за цією шкалою свідчать про високу тривожність, 

невпевненість у собі, можливо, про наявність комплексу неповноцінності, низьку 

самооцінку. Ці якості особистості також являються сприятливим підґрунтям для 

різних розладів у поведінці. Діти і підлітки, які мають високі оцінки по цій 

шкалі, можуть бути віднесені до групи ризику. 

 

 5. Акцентуації характеру 

 До групи ризику відносять наступні типи акцентуації характеру: 

o гіпертимний тип. Вирізняється завжди хорошим настроєм, високим 

тонусом, енергійністю, активністю, проявляє прагнення бути лідером, нестійкий 

в інтересах, недостатньо розбірливий у знайомствах, не любить одноманітність, 

дисципліни, монотонної праці, оптимістичний, переоцінює свої можливості, 

бурно реагує на події, дратівливий. 

o істероїдний тип. Проявляє підвищену любов до себе, посиленої уваги до 

себе з боку інших, потребу у захопленості, співчуття з боку навколишніх людей, 

намагається показати себе у кращому світлі, демонстративний в поведінці, 

претендує на виключне положення серед однолітків, непостійний та ненадійний 

в людських стосунках. 

o шизоїдний тип. Характеризується замкнутістю та невмінням розуміти 

стан інших людей, відчуває труднощі у встановленні нормальних взаємин з 

людьми, часто аутизується в свій недоступний іншим людям внутрішній світ, в 

світ фантазій і мрій. 
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o емоційно-лабільний тип. Характеризується надмірно непередбачуваною 

зміною настрою. Сон, апетит, працездатність та комунікабельність залежать від 

настрою. Високочутливий до взаємин людей. 
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Додаток 14 

Тест для діагностики акцентуацій характеру у підлітків, 

 розроблений С.І.Подмазіним (МПДО) 
 

Опитувальник включає 143 твердження, які складають 10 діагностичних і одну 

контрольну шкалу (шкалу брехні). В кожній шкалі по 13 тверджень. Твердження у 

тексті опитувальника пропонуються у випадковому порядку. Діагностуються 

гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, сенситивний, тривожно-

педантичний, інтровертований, збудливий, демонстративний і нестійкий типи [Гурлєва 

Тетяна. Відповідальність підлітка. – К.: Главник, 2008. – с.128. (серія «Бібліотечка 

соціального працівника»). – с. 99-111 ]. 

Характеристика типів акцентуації (зі скороченнями)/ 

 Гіпертимний. Основна риса цього типу — постійне перебування в доброму настрої, 

яке лише зрідка затьмарюється спалахами агресії у відповідь на протидію оточуючих, 

а тим більше — при їх прагненні пригнітити бажання і наміри підлітка, підкорити його 

своїй волі. 

Цьому типу характерна контактність, говіркість, жвава жестикуляція. Гіпертимам 

властива жадоба діяльності, спілкування, вражень і розваг. Вони часто проявляють 

тенденцію до лідерства, що підкріплюється наявністю лідерських здібностей. Досить 

ініціативні й оптимістичні. У конфліктні стосунки вступають лише в умовах 

жорсткої дисципліни, монотонної діяльності, вимушеної самотності. Тому гіпертими 

часто «незручні» на уроках, які не насичені різноманітною і доступною діяльністю. Я к 

правило, чим нижча у гіпертимного учня загальна мотивація до навчальної діяльності, 

тим важче йому «витримати» урок без відхилень у поведінці. В той же час вони мо-

жуть бути активними помічниками вчителя, лідерами в підліткових групах, 

організаторами корисних справ. Досить відверті на доброзичливе ставлення з боку 

педагога. 

Циклоїдний тип. Даний тип спостерігається найчастіше в старшому підлітковому 

і юнацькому віці. Його особливістю є періодичне коливання настрою і життєвого 

тонусу. В період підйому циклоїдним підліткам властиві риси гіпертимного типу. 

Потім наступає період спаду настрою, різко знижується контактність, підліток стає 

мовчазним, песимістичним. Починає обтяжуватися гомінким товариством, хоча у 

конфлікти вступає рідко. Покидає колишні захоплення, втрачає інтерес до пригод і 

ризику. Жваві підлітки стають похмурими, виявляють схильність сидіти удома. У них 

зникає апетит, можливе безсоння, а вдень — сонливість, млявість. Дрібні не-

приємності і невдачі переживаються тяжко. На зауваження і докори підлітки-

циклоїди реагують роздратуванням, грубістю, гнівом, але при цьому у глибині 

душі ще більше впадають у смуток. Досить уразливі до зміни місця проживання і 

навчання, втрати друзів і близьких. Серйозні невдачі можуть викликати гостру 

афективну реакцію з можливими спробами самогубства. 

Лабільний тип. Головна риса цього типу — надзвичайна мінливість настрою 

за нікчемних причин. Необережне слово, недружелюбний погляд випадкового 

співрозмовника, відірваний ґудзик — все це здатне викликати у підлітка 

похмурий настрій, довести до сліз. І, навпаки, малозначущі, але приємні речі 

(скажімо, звичайний комплімент), можуть суттєво покращити настрій такого 

підлітка. Часті настрою пов'язуються з глибиною їх переживання. Від цього зале-
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жить апетит, самопочуття, працездатність, бажання побути на самоті чи в 

шумній компанії. Таке ж саме ставлення до майбутнього — то оптимістичне, то 

похмуре. На фоні коливань настрою можливі короткочасні конфлікти з 

ровесниками і дорослими, за якими наступає каяття й пошук примирення. 

Лабільні підлітки здатні на глибокі і щирі почуття до рідних, друзів, коханих. 

Надзвичайно чуйні до доброти, відгукуються на розуміння, підтримку. На 

піклування про себе відповідають вдячністю і старанністю. 

Астено-невротичний тип. Головними рисами цього типу є підвищена 

психічна і фізична втомлюваність, дратівливість, схильність до іпохондрії. 

Втомлюваність особливо проявляється під час розумових занять. Обстановка 

спортивних змагань стає нестерпною. Афективні спалахи пов'язані не з 

перепадами настрою, як при лабільній акцентуації, а з підвищенням 

роздратованості у моменти виснаження. Накопичена роздратованість легко 

виливається на оточуючих, які випадково потрапили «під гарячу руку», й так 

само легко змінюється на каяття і навіть сльози. У таких підлітків афект — 

завжди прояв слабкості, яка відбивається і на зовнішності астено-невротика — 

він блідий, з синцями під очима. Типовою рисою астено-невротиків є також 

схильність до іпохондризації. Він уважно прислухається до своїх тілесних 

відчуттів, «вловлює» найменші нездужання, охоче лікується, піддається оглядам 

і обстеженням. Найчастіше їх турбують болі в області серця і голови. 

Сенситивний тип. Цей тип формується досить пізно, як правило, близько 16-

19 років, але більшість його рис закладається в підлітковому віці. Це, перш за 

все, висока вразливість, до якої приєднується виразне почуття неповноцінності. 

Школа лякає таких дітей скопищем ровесників, галасом, шумом, бійками на 

перервах. Але звикнувши, до свого класу, вони неохоче переходять в інший 

колектив. Старанні, але бояться перевірок, контрольних, екзаменів. Соромляться 

відповідати перед класом, боячись збитись, викликати сміх, а відповідають 

менше того, що знають, аби не здаватися  вискочкою чи надто старанним учнем. 

Контактність нижче середнього рівня, підліток віддає перевагу вузькому колу 

друзів. Сенситивні діти рідко конфліктують, бо зазвичай приймають пасивну 

позицію, кривду зберігають у собі. Альтруїстичні, вміють радіти чужим успіхам, 

почуття обов'язку доповнюється виконавчістю. Однак, крайня чутливість межує 

зі сльозливістю, що може провокувати нападки з боку невихованих чи 

дратівливих людей. До домашніх зберігають дитячу прихильність, до опіки 

ставляться терпляче і навіть охоче їй підкоряються. Тому-то часто їх називають 

«домашніми дітьми». У них рано формуються високі моральні та етичні вимоги 

до себе і оточуючих. Ровесники часто лякають їх грубістю, жорстокістю, 

цинічністю. В самих собі знаходять недоліки, в основному, пов’язані зі слабкою 

волею. Почуття власної неповноцінності у сенситивних підлітків робить 

особливо виразну реакцію гіперкомпенсації: вони шукають самоствердження 

саме там, де відчувають свою неповноцінність. За байдужим виглядом може 

критися життя, повне самодокорів і самобичування. Найбільш вразливі 

сенситивні підлітки у сфері взаємин з оточуючими. Нестерпною є ситуація глу-

зування і підозри у негарних вчинках, коли їх несправедливо звинувачують. Це 

може штовхнути підлітка до гострої афективної реакції, конфлікту, спровокувати 

депресію і навіть суїцид. 
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Тривожно-педантичний тип. Головними рисами цього типу у підлітковому 

віці є нерішучість і схильність порозмірковувати, помудрувати, тривожна 

підозріливість, любов до самоаналізу і, нарешті, легкість виникнення нав'язливих 

страхів, опасінь, дій, думок, уявлень. Страхи й опасіння тривожно-педантичного 

підлітка адресовані до можливого, хоча маловірогідного, в майбутньому 

жахливого і непоправного з ним самим, а ще більше — з кимсь із близьких, до 

кого він виявляє майже патологічну прихильність. Особливо яскраво виступає 

тривога за матір, аби з нею нічого не трапилось. Психологічним захистом від 

постійної тривоги за майбутнє стають спеціально придумані прикмети і ритуали: 

жести, заклинання, цілі поведінкові комплекси. Іншою формою захисту буває 

формалізм і педантизм: «Якщо все передбачити і багаторазово перевірити, то 

нічого лихого не трапиться». Всякий самостійний вибір, яким би малозначущим 

він не виявився, може стати предметом довгих і болісних коливань. Та прийняте 

рішення вони повинні негайно виконати, чекати вони не вміють, проявляючи 

дивовижну нетерплячість. Нерішучість часто призводить до гіперкомпенсації у 

вигляді раптової самовпевненості, безапеляційності у судженнях, перебільшеній 

рішучості і невиважених діях саме в тих ситуаціях, коли вимагається обачливість 

і обережність. Невдачі, які після цього виникають, ще більше посилюють 

нерішучість і сумніви. Тривожно-педантичному типу не властива схильність до 

порушення правил, законів, суїцидів, втеч з дому: такі тенденції витісняються 

нав'язливістю, мудруванням, самокопанням. 

Інтровертований тип. Найбільш суттєвими рисами даного типу вважаються 

відлюдькуватість, відгородженість від оточуючого світу, нездатність чи 

небажання встановлювати контакти, знижена потреба у спілкуванні. 

Інтровертований акцентуант живе у власному світі, тому іноді його не обтяжує 

самотність. Але частіше він страждає від своєї самотності, нездатності до 

спілкування, неможливості знайти друга. Характерні поєднання суперечливих 

рис особистості і в поведінці - холодності і витонченої чутливості, упертості і 

податливості, настороженості і довірливості, апатичної бездіяльності і 

наполегливої цілеспрямованості, замкнутості і раптової докучливості, 

сором'язливості і нетактовності, значних прихильностей і немотивованих анти-

патій, раціональних міркувань і нелогічних вчинків, багатства внутрішнього 

світу і безбарвності його зовнішніх проявів. Це дає можливість казати про 

відсутність у структурі особистості інтровертованого підлітка «внутрішньої 

єдності». Суттєвою особливістю є також недостатність тонкої інтуїції, емпатії у 

міжособистісних стосунках. З початком статевої зрілості всі ці якості виступають 

особливо яскраво, їх вчинки часто-густо видаються жорстокими, але вони 

пов'язані з невмінням відчути страждання інших людей. Тому вони сприйма-

ються чужими, незрозумілими не тільки ровесникам, а й педагогам і батькам. 

Бурхливо такі підлітки реагують на невмілі, грубі спроби дорослих проникнути у 

їх внутрішній світ, «влізти у душу». Відгороженість інтровертованого підлітка 

від світу утруднює його соціалізацію, зокрема, корекцію моральних установок, 

які можуть навіть не відповідати загальноприйнятим нормам. 

Збудливий тип. Головними рисами цього типу є схильність до дисфорії 

(знижений настрій з роздратованістю, озлобленістю, похмурістю, схильністю до 

агресії) і тісно пов'язаною з нею афективною вибуховістю. Характерна 
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напруженість інстинктивної сфери, яка досягає в окремих випадках аномалії 

захоплень. В інтелектуальній сфері спостерігається в'язкість, інертність, 

незграбність, які відбиваються на психіці. Прагнення володарювати, 

пригноблювати ровесників, непоступливість, жорстокість і себелюбство 

провокують конфлікти з іншими людьми. Під час безупинного розвитку афекту 

характерна нестримана лють — погрози, цинічна лайка, жорстокі побої, 

байдужість до слабкості і немічності супротивника і нездатність враховувати 

перевагу в силі. В афекті яскраво проявляється вегетативний компонент: блідне 

або червоніє обличчя, виступає піт, напружуються і тремтять мускули обличчя, 

посилюється слиновиділення тощо. Відношення з об'єктом закоханості у збуд-

ливих підлітків забарвлення сумними тонами ревнощів, з частими конфліктами і 

бійками з реальними чи вигаданими суперниками. В умовах повної або часткової 

бездоглядності в стані афекту можуть здійснити спробу злочину на сексуальній 

основі. У збудливих дітей падає мотивація до учбової діяльності, що може 

поєднуватись із високими претензіями до своїх оцінок. До всього вони 

відносяться з педантичною акуратністю. За благополучні оцінки борються різни-

ми способами: від підлабузництва перед учителем до жорстоких і тяжких 

конфліктів з ним. 

Демонстративний тип. Головні риси цього типу: бежмежний егоцентризм, 

жадоба уваги до своєї персони, захоплення, дивування, шанування, співчуття. 

Віддається перевага навіть обуренню, ненависті оточуючих у свою адресу, аби 

не байдужість, не перспектива залишитись непоміченим. Суть демонстративного 

типу — в аномальній здатності до витіснення, в частковому виборі інформації і 

вражень про себе і про світ. Все, що приємно, спрямоване на прикрашання своєї 

особи, демонстративний тип ретельно зберігає і гіпертрофує, а все, що має 

нейтральне, а тим більш негативне значення, витісняється із пам'яті і свідомості. 

У випадках невдачі, з метою звернути на себе увагу, вдається до епатажу, грубих 

витівок, порушень дисципліни і т.ін. Відношення до навчання у демонстративних 

підлітків залежить від того, наскільки учбова діяльність сприяє задоволенню 

провідної установки демонстранта— домогтися ефекту визнання, «засяяти у всій 

красі» в той чи інший спосіб. Демонстративний підліток, який не розвинув у себе 

жодного цікавого, корисного, престижного вміння, в майбутньому частіше стає 

важким у стосунках істероїдом, симулянтом, мізантропом. В альтернативному ж 

випадку — може стати усіма улюбленим актором, розумником-оповідачем, 

справжньою душею компанії. 

Нестійкий тип. Основна риса представників цього типу — патологічна 

слабкість волі. їхнє безвілля, перш за все, проявляється тоді, коли справа 

стосується навчання, праці, виконання обов'язків, досягнення мети, яку ставлять 

перед ними рідні, старші, суспільство. В розвагах підлітки пливуть за течією, 

примикаючи до більш активних, ініціативних ровесників. З цим пов'язані 

відсутність складної мотивації вчинків, недостатня здатність гальмувати свої 

потяги, утримуватись від задоволення раптового бажання (якщо його здійснення 

не пов'язане з будь-якими труднощами). Окрім безвілля, відмічаються підвищена 

навіюваність нестійких особистостей, їхня нецілеспрямована кримінальність. 

Соціальна поведінка таких підлітків більш залежить від впливу оточуючого 

середовища, ніж від них самих. Психічна нестійкість стає підгрунтям, на якому 
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формуються різні варіанти невротичних розладів, алкоголізм, наркоманія. 

Нестійка акцентуація проявляється вже в перших класах школи. У дитини 

повністю відсутнє бажання вчитися, вона прагне уникнути занять. Перші 

порушення поведінки в дитинстві, які пов'язані з емоційно-вольовою незрілістю, 

посилюються в підлітковому віці. Зразком наслідування служать ті моделі 

поведінки, які обіцяють негайну насолоду, зміну легких вражень, розваг. 

Небезпечна для нестійких підлітків така зміна життєвої ситуації, що веде до 

бездоглядності, потурання, які відкривають простір для бездіяльності і 

неробства. 

Окремо по кожному типу акцентуацій визначено мінімальне діагностичне число 

(МДЧ): гіпертимний — 10; циклоїдний — 8; лабільний тип — 9; астено-

невротичний тип — 8; сенситивний тип — 8; тривожно-педантичний — 9; 

інтровертований тип — 9; збудливий — 9; демонстративний тип — 9; нестійкий 

тип — 10; контрольна шкала — 4. 

Показник за контрольною шкалою, що становить 4 бали, розглядається як 

критичний. Високий показник свідчить про тенденцію обстежуваних давати 

«хороші» відповіді. Високі бали за цією шкалою можуть служити свідченням 

демонстративності в поведінці обстежуваного. Тому при отриманні більше 4 

балів слід додати до шкали демонстративності 1 бал. Якщо показник за шкалою 

брехні перевищує 7 балів, то до шкали демонстративності додаються 2 бали. 

Якщо при цьому демонстративний тип не діагностується, то результати 

тестування слід визнати недостовірними. 

Правила ідентифікації типів: 

1. Якщо МДЧ досягнуто чи перевищено тільки за одним типом, то діагностується 

цей тип. 

2. Якщо МДЧ перевищено за декількома типами, то діагностуються: 

а) у випадку нижчеперелічених сполучень — змішаний тип: 

Г,Ц Г,Д Г,Н 

Ц,Л 

Л,А Л,С Л,Д Л,Н 

А,С А,Т А,Д 

С,Т С,І 

Т,I 

І,3 І,Д І,Н 

З,Д З,Н 

Д,Н; 

інші сполучення, отримані по МПДО, мають бути визнані непоєднуваними, 

наприклад, гіпертивний та інтровертований тип, сенситивний і збудливий, і т.д; 

б) якщо за будь-яким типом набрано балів на 4 більше, ніж за іншим типам, то 

останні не діагностуються, навіть якщо сполучення сумісне; 

в) у випадку несумісних сполучень, діагностується той тип, на користь якого 

набрано більше балів; 

г) якщо у відношенні двох несумісних типів є однакова кількість балів, то для 

виключення одного з них слід керуватися наступними правилами домінування 

(зберігається тип, який вказаний після знаку рівності): 

Г+Л=ГА+І=І Ц+А=АС+3=3 
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Г+А=АА+3=ЗЦ+С=СС+Д=Д 

Г+С=ГА+Н=НЦ+Т=ТС+Н=Н 

Г+Т=ТЦ+І=І 

Г+І=ІТ+3=ЗЦ+3=ЗЛ+Т=Т 

Г+3=ГТ+Д=ДЦ+Д=ДЛ+І=І 

Т+Н=НЦ+Н=НЛ+3=3 

3. Якщо МДЧ досягнуто або перевищено у відношенні декількох типів і за 

правилом 2 їх не вдається скоротити до двох, то тоді відбираються два типи з 

найбільшим числом балів, після чого керуються правилом 2. 

4. Якщо за контрольною шкалою отримано більше 4 балів, то, як уже 

зазначалось, до шкали демонстративності додається 1 бал, якщо більше 7 — 

додається, відповідно, 2 бали. Однак, якщо після цього демонстративний тип не 

діагностується, результати дослідження визнаються недостовірними і стосовно 

даного підлітка його слід повторити. 

Інструкція для обстежуваних 

Діти, кожний з вас хоче знати особливості свого характеру, принаймні, його 

найбільш яскраві, виразні риси. Знання свого характеру дозволяє керувати 

собою: краще взаємодіяти з людьми, орієнтуватися на певне коло професій тощо. 

Адже характер — це основа особистості. 

Даний тест допоможе вам визначити тип вашого характеру, його особливості. 

Вам пропонується Аркуш запитань і Аркуш відповідей. Прочитавши у Аркуші 

відповідей кожне запитання-твердження, вирішіть: типове, характерне це для вас 

чи ні. Якщо так, то обведіть кружечком номер цього запитання на Аркуші 

відповідей, якщо ні, то просто пропустіть цей номер. Чим точніші і щиріші 

будуть ваші вибори — тим краще ви взнаєте свій характер. 

Після того, як Аркуш відповідей буде заповнено, підрахуйте суму набраних 

вами балів по кожному рядку (один номер, узятий у кружок, - це один бал). 

Проставте ці суми у кінці кожного рядка. 

Аркуш запитань 

1. В дитинстві я був веселим і невгамовним. 

2. У молодших класах я любив школу, а потім вона почала мене обтяжувати. 

3. У дитинстві я був таким самим, як і зараз: мене легко було засмутити, але й 

легко заспокоїти, розвеселити. 

4. У мене часто буває погане самопочуття. 

5. В дитинстві я був вразливий і чутливий. 

6. Я часто побоююся, що з моєю мамою щось може статися. 

7. Мій настрій покращується, коли мене залишають самого. 

8. В дитинстві я був вередливим і дратівливим. 

9. В дитинстві я полюбляв розмовляти і грати з дорослими. 

10.  Вважаю, що найважливіше - якнайкраще провести сьогоднішній день. 

11. Я завжди стримую свої обіцянки, навіть якщо це мені невигідно. 

12. Як правило, у мене гарний настрій. 

13.  Тижні гарного самопочуття змінюються у мене тижнями, коли і 

самопочуття, і настрій у мене погані. 

14. Я легко переходжу від радості до смутку і навпаки. 

15. Я часто відчуваю млявість, нездужання. 
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16. До спиртного я відчуваю відразу. 

17.  Уникаю пити спиртне через погане самопочуття і головні болі. 

18. Мої батьки не розуміють мене й інколи здаються мені чужими. 

19. Я відношусь з пересторогою до незнайомих людей і мимоволі стережуся зла з 

їхнього боку. 

20. Я не бачу в собі значних недоліків. 

21. Від нотацій мені хочеться втекти подалі, але якщо не виходить, то мовчки 

слухаю, думаючи про інше. 

22. Всі мої звички гарні й бажані. 

23. Мій настрій не змінюється від незначних причин. 

24. Я часто прокидаюся з думкою про те, що сьогодні належить зробити. 

25. Я дуже люблю своїх батьків, прив'язаний до них, але, буває, сильно 

ображаюсь і навіть сварюсь. 

26. Періодами я почуваюся бадьорим, періодами - розбитим. 

27. Нерідко я соромлюся їсти при сторонніх людях. 

28. Моє відношення до майбутнього часто змінюється: то я будую райдужні 

плани, то майбутнє здається мені похмурим. 

29. Я люблю займатися чим-небудь цікавим на самоті. 
30. Майже не трапляється, щоб незнайома людина одразу викликала в мене 

симпатію. 
31. Люблю одяг модний і незвичайний, який приваблює погляди. 

32. Більш за все люблю смачно поїсти і добре відпочити. 

33. Я дуже врівноважений, ніколи не роздратовуюсь і ні на кого не серджусь. 

34. Я легко сходжусь з людьми за будь-яких обставин. 

35. Я погано переношу голод - швидко слабну. 

36. Самотність зношу легко, якщо вона не пов'язана з неприємностями. 

37. В мене часто буває поганий, неспокійний сон. 

38. Моя сором'язливість заважає мені завести дружбу з тими, з ким мені хотілось 

би. 

39. Я часто тривожусь з приводу усіляких неприємностей, які можуть відбутися у 

майбутньому, хоча приводу для цього нема. 

40. Свої невдачі я переживаю сам і ні в кого не прошу допомоги. 

41.  Сильно переживаю зауваження і оцінки, які мене не задовольняють. 

42. Найчастіше я вільно почуваюся з новими, незнайомими ровесниками, у 

новому класі, таборі праці й відпочинку. 

43. Як правило, я готую уроки. 

44. Я завжди кажу дорослим тільки правду. 

45. Пригоди й ризик мене приваблюють. 

46.  До знайомих людей я швидко звикаю, незнайомі можуть мене дратувати. 

47. Мій настрій прямо залежить від шкільних і домашніх справ. 

48. Я часто втомлююсь на кінець дня, причому так, що здається - зовсім не 

залишилось сил. 

49. Я соромлюсь незнайомих людей і боюсь заговорити першим. 

50. Я багато разів перевіряю, чи немає помилок в моїй роботі. 

51. У моїх приятелів буває хибна думка, ніби то я не хочу з ними дружити. 

52. Інколи бувають дні, коли я без причини на всіх серджусь. 
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53. Я можу сказати про себе, що у мене гарна уява. 

54. Якщо вчитель не контролює мене на уроці, я майже завжди займаюся чимось 

стороннім. 

55. Мої батьки ніколи не дратують мене своєю поведінкою. 

56. Я можу легко організувати хлопців і дівчат для роботи, ігор, розваг. 

57. Я можу бути попереду інших в міркуваннях, але не в діях. 

58. Буває, що я сильно радію, а потім сильно засмучуюсь. 

59. Інколи я стаю вередливим і дратівливим, а невдовзі шкодую про це. 
60. Я занадто образливий і чутливий. 

61.  Я люблю бути першим там, де мене люблять, боротися за першість я не 

люблю. 

62. Я майже не буваю повністю відвертим як з приятелями, так і з рідними. 

63.  Розгнівавшись, я можу почати кричати, розмахувати руками, а інколи й 

битися. 

64. Мені часто здається, що при бажанні я міг би стати актором. 

65.  Мені здається, що непокоїтися за майбутнє даремно — все саме собою 

складеться. 

66. Я завжди справедливий у відношеннях з учителями, батьками, друзями. 

67. Я переконаний, що в майбутньому виповняться всі мої плани і бажання. 

68.  Інколи бувають такі дні, що життя здається тяжчим, ніж насправді. 

69. Досить часто мій настрій відбивається на моїх вчинках. 

70. Мені здається, що у мене багато недоліків і вад. 

71. Мені буває тяжко, коли я згадую про свої маленькі помилки. 

72.  Часто всілякі роздуми заважають мені довести розпочату справу до кінця. 

73. Я можу вислуховувати критику й заперечення, але намагаюсь всеодно 

зробити по-своєму. 

74. Іноді я можу так розсердитися на кривдника, що мені важко утриматися, щоб 

тут же не побити його. 

75. Я практично ніколи не відчуваю почуття сорому чи сором'язливості. 

76. Я відчуваю тягу до занять спортом чи фізкультурою. 

77. Я ніколи не кажу про інших погано. 

78. Люблю всілякі пригоди, охоче йду на ризик. 

79. Іноді мій настрій залежить від погоди. 

80. Нове для мене приємне, якщо обіцяє для мене щось гарне. 

81. Життя здається мені дуже тяжким. 

82. Я часто відчуваю острах перед учителями і шкільним начальством. 

8 3. Закінчивши роботу, я довго непокоюсь з приводу того, що міг зробити щось 

неправильно. 

84. Мені здається, що інші мене не розуміють. 

85. Я часто засмучуюся з того, що, розсердившись, наговорив зайвого. 

86. Я завжди зумію знайти вихід з будь-якої ситуації. 

87. Люблю замість шкільних занять сходити у кіно чи просто прогуляти уроки. 

88. Я ніколи не брав у домі нічого, не спитавшись. 

89.  В разі невдачі я можу посміятися над собою. 

90.  В мене бувають періоди підйому, захоплення, ентузіазму, а потім може 

настати спад, апатія до всього. 
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91. Якщо мені щось не вдається, я можу зневіритися і втратити надію. 

92.  Заперечення й критика мене дуже засмучують, якщо вони різкі і грубі за 

формою, навіть коли вони стосуються дрібниць. 

93. Іноді я можу розплакатися, якщо читаю сумну книгу чи дивлюся сумний 

фільм. 

94. Я часто сумніваюсь у правильності своїх вчинків і рішень. 

95. Часто в мене виникає почуття, що я виявився непотрібним, стороннім. 

96.  Зіткнувшись із несправедливістю, я обурююся і одразу ж виступаю проти 

неї. 

97. Мені подобається бути у центрі уваги, наприклад, розповідати хлопцям і 

дівчатам різні потішні історії. 

98.  Вважаю, що найкраще проводження часу — це коли нічого не робиш, просто 

відпочиваєш. 

99. Я ніколи не запізнююсь у школу чи ще куди-небудь. 

100. Мені неприємно залишатися довго на одному місці. 

101.  Іноді я так засмучуюсь через сварку з учителем чи ровесниками, що не 

можу іти до школи. 

102. Я не вмію командувати іншими людьми. 

103. Інколи мені здається, що я тяжко й небезпечно хворий. 

104. Я люблю всілякі небезпечні й ризиковані пригоди. 

105.У мене часто виникає бажання перевірити роботу, яку я щойно виконав. 

106. Я боюсь, що в майбутньому можу залишитися самотнім. 

107. Я охоче вислуховую настанови, що стосуються мого здоров'я. 108.Я завжди 

висловлюю свою думку, якщо щось обговорюється у класі. 

109.Вважаю, що ніколи не слід відриватися від колективу. 

110.Питання, пов'язані зі статтю і коханням, мене зовсім не цікавлять. 

111.Завжди вважав, що заради цікавої, привабливої справи всі правила можна 

обійти. 

112.Мені іноді бувають неприємні свята. 

113.Життя навчило мене бути не занадто відвертим, навіть з друзями. 

114.Я їм мало, іноді довгий час взагалі нічого не їм. 

115.Я дуже люблю насолоджуватися красою природи. 
116.Ідучи з дому, лягаючи спати, я завжди перевіряю: чи вимкнутий газ, 
електроприлади, чи зачинені двері. 
117. Мене приваблює тільки те нове, що відповідає моїм принципам та 

інтересам. 

118. Якщо в моїх невдачах хтось винен, я не залишаю його непокараним. 

119.  Якщо я когось не поважаю, мені вдається поводити себе так, що він цього 

не помічає. 

120. Найкраще проводити час у різноманітних розвагах. 

121. Мені подобаються всі шкільні предмети. 

122. Я часто буваю вожаком в іграх. 

123. Я легко переношу біль і фізичні страждання. 

124. Я завжди намагаюсь стримуватися, коли мене критикують чи коли мені 

заперечують. 
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125. Я надто помисливий, непокоюсь про все, особливо часто — про своє 

здоров'я. 

126. Я рідко буваю безжурно веселим. 

127. Я часто загадую собі різноманітні прикмети, і стараюсь суворо 

дотримуватись їх, щоб усе було добре. 

128. Я не прагну приймати участь у житті школи і класу. 

129. Іноді я здійснюю моторні, невиважені вчинки, про які потім шкодую. 

130. Не люблю заздалегідь розраховувати всі витрати, легко беру в борг, навіть 

якщо знаю, що вчасно віддати гроші буде нелегко. 

131.  Навчання мене обтяжує, і якщо б мене не змушували, я взагалі не вчився 

би. 

132.  У мене ніколи не було таких думок, які потрібно було б приховувати від 

інших. 

133. У мене часто буває настільки гарний настрій, що мене запитують, чому я 

такий веселий. 

134. Іноді у мене настрій буває настільки поганим, що я починаю думати про 

смерть. 

135. Найменші неприємності надто засмучують мене. 

136. Я швидко втомлююсь на уроках і стаю неуважним. 

137. Іноді я дивуюсь грубості й невихованності хлопців і дівчат. 

138. Учителі вважають мене акуратним і старанним. 

139. Часто мені приємніше поміркувати на самоті, а ніж проводити час в 

гомінкій компанії. 

140. Мені подобається, коли мені підкоряються. 

141. Я міг би вчитися значно краще, але наші вчителі та школа не сприяють 

цьому. 

142. Не люблю займатися справою, що вимагає зусиль і терпіння. 
143. Я ніколи нікому не бажав поганого. 

 

Аркуш відповідей 

Тип Номер твердження Сума 

балів 

Г 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133  

Ц 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134  

Л 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135  

А 4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136  

С 5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137  

Т 6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138  

І 7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139  

3 8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140  

Д 9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130 141  

Н 10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120 131 142  

К 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ПО 121 132 143  
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Додаток 15 

Методика діагностики показників і форм агресії  

А. Басса і А. Дарки 

 
Інструкція: Поставте «так» біля тих положень, з якими ви згодні, і «ні» — біля 

тих, з якими не згодні. 

Питання. 

1.  Часом я не можу справитися з бажанням заподіяти шкоду іншому. 

2. Іноді я розпускаю плітки про людей, яких не люблю. 

3. Я легко гарячуся, але швидко заспокоююся. 

4.  Якщо мене не попросять по-хорошому, я не виконаю прохання. 

5. Я не завжди отримую те, що мені покладене. 

6. Я знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною. 

7. Якщо я не схвалюю поведінки друзів, то даю їм це відчути. 

8. Якщо мені траплялося обдурити кого-небудь, я відчував болісні розкаяння 

совісті. 

9. Мені здається, що я не здатний вдарити людини. 

10.  Я ніколи не гарячуся настільки, щоб кидатися речами. 

11. Я завжди поблажливий до чужих недоліків. 

12. Якщо мені не подобається встановлене правило, мені хочеться порушити 

його. 

13. Інші уміють (краще, ніж я) майже завжди користуватися сприятливими 

обставинами. 

14. Я тримаюся насторожено з людьми, які відносяться до мене декілька більш 

дружньо, ніж я чекав. 

15. Я часто бувають не згоден з людьми. 

16. Іноді мені приходять думки, яких я соромлюся. 

17. Якщо хто-небудь першим ударить мене, я не відповім йому. 

18. Коли я гарячуся, я ляскаю дверима. 

19. Я набагато дратівливіший, ніж здається оточуючим. 

20. Якщо хтось видає себе за начальника, я завжди поступаю йому наперекір. 

21. Мене трохи засмучує моя доля. 

22. Я думаю, що багато людей не люблять мене 

23. Я не можу утриматися від суперечки, якщо люди не згодні зі мною. 

24. Люди, що ухиляються від роботи, повинні переживати почуття провини. 

25. Той, хто ображає мене або мою сім'ю, напрошується на бійку. 

26. Я не здатний на грубі жарти. 

27. Мене охоплює лють, коли наді мною насміхаються. 

28. Коли люди видають себе за начальників, я роблю все, щоб вони не 

зазнавалися.                                                     
29.  Майже кожного тижня я бачу кого-небудь, хто мені не подобається. 

30. Досить багато людей заздрять мені. 

31. Я вимагаю, щоб люди поважали мої права. 

32. Мене пригноблює те, що я мало роблю для моїх батьків. 
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33. Люди, які постійно доконують вас варті того, щоб їх клацнули по носу. 

34. Від злості я іноді буваю похмурий. 

35. Якщо до мене відносяться гірше, ніж я того заслуговую, я не турбуюся. 

36.  Якщо хтось виводить мене з себе, я не звертаю на це уваги. 

37. Хоча я і не показую цього, іноді мене гризе заздрість. 

38. Іноді мені здається, що наді мною сміються. 

39. Навіть якщо я злюся, я не удаюся до «сильних» виразів. 

40. Мені хочеться, щоб мої помилки пробачили. 

41. Я рідко даю здачу, навіть якщо хто-небудь ударить мене. 

42. Коли виходить не так, як хотілося, я іноді ображаюся. 

43. Іноді люди дратують мене просто своєю присутністю. 

44. Немає людей, яких би я по-справжньому ненавидів. 

45. Мій принцип: «Ніколи не довіряй чужакам». 

46. Якщо хто-небудь дратує мене, я готовий сказати все, що я про нього думаю. 

47. Я роблю багато такого, про що згодом жалкую. 

48. Якщо я розсерджуся, я можу ударити кого-небудь. 

49. З десяти років я ніколи не проявляв спалахів гніву. 

50. Я часто відчуваю себе, як порохова бочка, готова вибухнути. 

51.  Якби всі знали, що я відчуваю, мене б вважали людиною, з якою не легко 

ладнати. 

52. Я завжди думаю про те, які таємні причини примушують людей робити щось 

приємне для мене. 

53. Коли на мене кричать, я починаю кричати у відповідь. 

54. Невдачі засмучують мене.             

55. Я б'юся не рідше і не частіше, ніж інші. 

56. Я можу пригадати випадок, коли я був настільки злий, що хапав річ, яка 

попалася мені під руку і ламав її. 

57. Іноді я відчуваю, що готовий першим почати бійку. 

58. Іноді я відчуваю, що життя поступає зі мною несправедливо. 

59. Раніше я думав, що більшість людей говорять правду, але, тепер я в це не 

вірю. 

60. Я лаюся із злості. 

61. Коли я поступаю неправильно, мене мучить совість. 

62.  Якщо для захисту своїх прав мені треба застосовувати фізичну силу, я 

застосовую її.                                                    

63. Іноді я виражаю свій гнів тим, що стукаю по столу кулаком.                                                                   

64. Я буваю грубуватий по відношенню до людей, які мені не подобаються. 

65. У мене немає ворогів, які хотіли б мені нашкодити. 

66. Я не умію поставити людини на місце, навіть якщо він цього заслуговує. 

67. Я часто думаю, що жив неправильно. 

68. Я знаю людей, які здатні довести мене до бійки. 

69. Я не гарячуся через дрібниць. 

70.  Мені рідко приходить в голову, що люди намагаються розсердити або 

образити мене. 

71.  Я часто просто загрожую людям, хоча і не збираюся виконувати загрози. 

72. Останнім часом я став занудою. 
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73. У спорі я часто підвищую голос. 

74. Зазвичай я прагну приховувати погане відношення до людей. 

75. Я краще погоджуся з чим-небудь, чим стану сперечатися. 

 

Обробка результатів. 

Індекси різних форм агресивних і ворожих реакцій визначаються 

підсумовуванням отриманих відповідей: 

1.  Фізична агресія: «так» — № 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; «ні» — № 9, 17, 41. 

2. Непряма агресія: «так» — № 2,18, 34,42,56,63; «ні» — № 10, 26, 49. 

3. Роздратування: «так» — № 3,19, 27,43,50, 57,64, 72; «ні» — №11,35,69. 

4. Негативізм: «да»— № 4, 12, 20, 23, 36. 

5. Образа: «так» — N° 5, 13,21, 29, 37, 51,58; «ні» — № 44. 

.6. Підозрілість: «так» - № 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; «ні» — № 65, 70.  

7. Вербальна агресія: «так» — № 7,15,23, 31,46,53, 60, 71, 73; «ні» — № 39,74,75. 

8. Розкаяння совісті, відчуття провини: «так» — № 8,16,24,32,40, 47,54,61,67. 

Фізична агресія, непряма агресія, роздратування і вербальна агресія разом 

утворюють сумарний індекс агресивних реакцій, а образа і підозрілість — індекс 

ворожості; ворожість — загальна негативна, недовірлива позиція по відношенню 

до тих, що оточують; агресія — активні зовнішні реакції агресії по відношенню 

до конкретних осіб. 

Опитувальник виділяє наступні форми агресивних і ворожих реакцій: 

Фізична агресія (напад) — використання фізичної сили проти іншої особи. 

Непряма агресія — агресія обхідними шляхами направлена на інше обличчя 

(плітки, злобні жарти), а також агресія, яка ні на кого не направлена (вибухи 

люті» виявляються в крику, тупань ногами, биття кулаками по столу і т. д.). 

Роздратування — готовність до прояву при щонайменшому збудженні 

запальності, різкості, грубості. 

Негативізм — опозиційні реакції, направлені проти авторитету н керівництва 

(від пасивного опору до активної боротьби проти сталих законів і правил). 

Образа — заздрість і ненависть до тих, що оточують, обумовлена відчуттям 

гіркота, гніву на весь світ за дійсні або уявні страждання. 

Підозрілість — недовір'я і обережність по відношенню до людей, засновані 

на переконанні, що ті, що оточують мають намір заподіяти шкоду. 

Вербальна агресія — вираз негативних відчуттів як через форму (сварки, 

крик, виск), так і через зміст словесних відповідей (докори, погрози, прокляття, 

лайка, насмішки). 

Розкаяння совісті, відчуття вила — виражають стримуючий вплив відчуття 

провини на прояви форм поведінки, які зазвичай забороняються (нормами 

суспільства), ступінь переконаності людини в тому, що вона є поганою 

людиною, що здійснює неправильні вчинки. 
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Додаток 16 

Дослідження самооцінки особистості. 

 
Мета дослідження: визначення рівня самооцінки. 

Матеріали та обладнання: список слів або спеціальний бланк зі словами, які 

характеризують окремі якості особистості, ручка. 

Це дослідження має два, істотно відмінних за процедурою, варіанти визначення 

самооцінки особистості. В обох варіантах можна працювати як з одним 

досліджуваним так і з групою. 

В основу дослідження самооцінки в цьому варіанті методики покладено 

метод ранжування. Процедура дослідження включає дві серії. Матеріал з яким 

працюють досліджувані, - це надрукований на спеціальному бланку список слів, 

що характеризують окремі риси особистості. Кожний досліджуваний отримує 

такий бланк на початку дослідження. Під час роботи з групою досліджуваних, 

важливо забезпечити самостійність ранжування. 

 

Перша серія. 

 

Завдання першої серії: визначення свого уявлення людини про риси 

свого ідеалу, тобто “Я-ідеального”. З цією метою слова, надруковані на 

бланку, досліджуваний має розмістити в порядку надання їм переваги. 

Інструкція досліджуваному: “ Прочитайте уважно слова, які визначають 

риси особистості. Розгляньте ці риси з погляду належності їх ідеальній 

особистості, тобто з погляду їхньої корисності, соціальної значущості та 

бажаності. Для цього проранжуйте їх (розташуйте в певному порядку), оцінивши 

кожне в балах від 20 до 1. Оцінку 20 поставте в бланку, в колонці №1 ліворуч від 

риси, яка, на Ваш погляд, є найбільш корисною і важливою для людей. Оцінку 1 

– у цій же колонці ліворуч від риси, яка найменш корисна, значима й бажана. Всі 

інші оцінки, від 19 до 2, поставте згідно Вашим ставленням до інших рис. 

Пильнуйте, щоб жодна оцінка не повторювалася двічі.  

 

Друга серія. 

Завдання другої серії: визначення уявлення людини про свої власні 

риси, тобто “Я-реального”. Як і в першій серії, досліджуваного просять 

проранжувати надруковані на бланку слова, однак уже з погляду того, чи 

характерні (наявні) позначені ним якості самій особистості. 

Інструкція досліджуваному: «Прочитайте знову всі слова, які визначають 

риси особистості. Розгляньте ці риси з погляду належності їх Вам, Проранжуйте 

їх у колонці №2, оцінивши кожну від 20 до 1, Оцінку 20 поставте справа від тієї 

риси, яка, на Ваш погляд, притаманна Вам найбільше, оцінку 19 поставте тій 

рисі, яка характерна для Вас трохи менше ніж перша, і так далі. Тоді оцінкою 1 у 

Вас буде позначено ту рису, яка властива Вам менше, ніж всі інші. Пильнуйте, 

щоб оцінки ранги не повторювалися». 

 Бланк зі  словами, які визначають риси особистості, має таку форму 
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№ 1 

Я-ідеальне Риси 

особистості 

№ 2 

Я-реальне (d) 
 

(d2) 

 Поступливість     

 Сміливість    

 Запальність    

 Нервозність    

 Терпимість    

 Захоплюванність    

 Пасивність    

 Холодність    

 Ентузіазм    

 Обережність    

 Вередливість    

 Повільність    

 Нерішучість    

 Енергійність    

 Життєрадісність    

 Помисливість    

 Впертість    

 Безпечність    

 Соромливість    

 Відповідальність     

 

 

Обробка результатів. 

Мета обробки результатів – визначення зв’язку між ранговими оцінками 

рис особистості, які входять в уявлення “Я-ідеальне” і “Я-реальне” Міра зв’язку 

встановлюється за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Ч. Спірмена.  

Оцінки від 1 до 20 пропонованих рис в обох рядах приймаються за їхні ранги. 

Різниця рангів, що визначають місце тієї чи іншої риси особистості, дає 

можливість вирахувати Коефіцієнт за формулою:  

 1
6

1
3

2






n
dr  

де: n – число запропонованих рис особистості (n = 20), 

d - різниця номерів рангів. 

Щоб вирахувати коефіцієнт, потрібно спочатку вирахувати на бланку, в 

спеціально відведеній колонці, різницю, рангів (d) за кожною запропонованою 

рисою. Потім кожне одержане значення різниці рангів (d) підносять до квадрата і 

пишуть результат на бланку в колонці (d2) додають суму  d
2

  вносять у 

формулу. 

 Коли кількість рис дорівнює 20, то формула має спрощений вигляд: 
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г = 1-0,00075xd2. Коефіцієнт рангової кореляції (г) може бути в межах від –1 до 

+1. Коли одержаний коефіцієнт не менше –0,37 і не більше +0,37 (при p = 0,05), 

то це вказує на слабкий незначний зв’язок (або на те, що його немає) між 

уявленнями людина про риси свого ідеалу і про свої реальні риси. Таким 

показник може бути отримано через недотримання досліджуваним інструкції. Та 

якщо інструкція виконувалася, то подібний зв’язок означає нечітке і 

недиференційоване уявлення людини свого ідеального “Я” і “Я реального”. 

 Значення коефіцієнта кореляції від +0,38 до +1 засвідчує наявність 

позитивного зв’язку між “Я-ідеальним” і “Я-реальним”. Якщо з’ясовано 

позитивний зв’язок між “Я-ідеальним” і “Я-реальним” то величина коефіцієнта 

засвідчує завищення самооцінки. При цьому, якщо значення перебуває в 

інтервалі від –0,38 до –1 засвідчує значущий негативний зв’язок між “Я-

ідеальним” і “Я-реальним”. Він відображає невідповідність або розбіжність 

уявлення людини про те, якою їй потрібно бути, і те, якою вона є за її 

уявленнями насправді. Цю невідповідність пропонується інтерпретувати як 

занижену самооцінку. Чим ближче коефіцієнт до –1, тим більший ступінь 

невідповідальності. 



 

 67 

Додаток 17 

Шкала визначення ступеня самоповаги Розенберга. 

За допомогою цієї шкали можливо виявити важливий компонент 

самооцінки – глобальне відношення до себе. Відношення це знаходить прояви в 

тривожності, репресивності, психосоматичних відхиленнях (чим воно нижче, 

тим їх більше), а також активності в спілкуванні, прагненні до лідерства та 

почуття між особистісної безпеки (чим вище глобальне само відношення, тим 

сильніші ці почуття). Опитувальник складається із десяти суджень, на кожне з 

яких пропонується чотири градації відповідей, кодованих в балах за схемою: 

Відповідь Судження та бали 

Прямі Зворотні 

Повністю згоден 

Згоден 

Не згоден 

Абсолютно не згодний 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

 

Судження. 

1. Я відчуваю, що я достойна людина, в усякому разі, не менш ніж інші. 

2. Я завжди схильний відчувати себе невдалим. 

3. Мені здається, що я не маю особливо чимось пишатися. 

4. Мені здається, що у мене є низка гарних якостей. 

5. Я здатен дещо робити не гірше, ніж більшість. 

6. Я до себе добре відношусь. 

7. В цілому я собою задоволений. 

8. Мені б хотілося більше поважати себе. 

9. Іноді я ясно відчуваю власну непотрібність. 

10.  Іноді я думаю, що у всьому поганий. 

 

Код опитувальника: прямі питання – 1, 3, 4, 6; 

 Зворотні питання – 2, 5, 7, 8, 9, 10; 

Максимально можлива сума балів – 40 (у випадку співпадіння з кодом 

відповідей на всі чотири прямі питання «абсолютно згоден» та на всі шість 

зворотних питань – «абсолютно не згодний» нараховується по 4 бали за 

кожний, всього – 40 балів), відповідно у іншому випадку, мінімальна сума – 

10; чим більша сума балів, тим більше ступінь самоповаги у піддослідного. 
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Додаток 18 

Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д. Голанда 
Модифікацію стимульного матеріалу  

провели В.В. Синявський, О.О. Ящишин 

 

Методика Д. Голланда визначає ступінь зв'язку типу особистості зі сферою 

професійної діяльності, до якої у неї є нахили. 

Люди у більшості випадків прагнуть знайти середовище і професію, які 

дозволили б їм найкраще розкрити свої здібності, виразити свої інтереси, 

цінності, орієнтації. Виходячи з цього, Д. Голанд виділяє шість типів 

особистості: реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенційний, 

підприємницький, артистичний. Відповідно до зазначених типів особистості 

виділено і шість типів професійного середовища з аналогічними назвами. 

З точки зору вибору профільного навчання і професії сутність методики 

Голанда полягає в тому, що успішність професійної діяльності, задоволеність 

нею тощо. залежить, насамперед, від відповідності типу особистості типові 

професійного середовища. Представники тієї чи іншої професії за певними 

психологічними характеристиками більш-менш однорідні. Кожна професія 

приваблює людей, яким притаманні спільні інтереси, погляди, нахили, певні пси-

хофізіологічні властивості та ін. Оскільки представники кожної професійної 

групи характеризуються певною подібністю, то в багатьох ситуаціях вони 

реагують досить однаково, створюючи тим самим своє інтерперсональне 

середовище. Таким чином, правомірно можна стверджувати про наявність моделі 

професійного середовища, яке оточує людину. 

 

Характеристика типів особистості 

 

Не вдаючись до розгляду причин і спонукальних сил формування кожного 

окремого типу особистості, Голланд описує ці типи за такою схемою: освітні і 

професійні цілі, кращі професійні ролі, здібності, спеціальні обдарування, 

оригінальні досягнення, особистісний розвиток, життєвий шлях. 

Реалістичний тип чоловічий, не соціальний, емоційно стабільний, 

орієнтований па сьогодні. Його представники займаються конкретними 

об'єктами і їх практичним використанням: інструментами, різними речами, 

тваринами, машинами. Віддають перевагу професіям, які вимагають моторних 

навичок, спритності, конкретності, тобто, таким професіям, як: механік, 

електрик, інженер, агроном, садівник, токар, водій, будівельник і т.п. 

Для даного професійного типу характерними є переважно невербальні 

інтелектуальні здібності. Психомоторні навички переважають над матема-

тичними здібностями і здібностями до мов. 

Інтелектуальний тип — орієнтований на розумову працю. Він несоціальний, 

аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний, У нього переважають 

теоретичні і, в деякій мірі, практичні цінності. Роздумам про проблему він надає 

більшу перевагу у порівнянні з заняттями по реалізації зв'язаних з нею рішень. 

Йому подобається розв'язувати завдання, які вимагають абстрактного мислення. 

Інтелектуал падає перевагу науковим професіям, таким як: ботанік, астроном, 
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фізик, математик і т.і. Володіє високорозвиненими як вербальними, так і 

невербальними здібностями. 

Соціальний тип — ставить перед собою такі цілі і завдання, які дозволяють 

йому встановити тісний контакт з навколишнім середовищем. Володіє 

соціальними вміннями і потребує соціальних контактів. Рисами його характеру є 

соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Заняття, 

яким даний тип надає найбільшу перевагу — це навчання, лікування, 

обслуговування. В основному це лікар, вчитель, психолог. Представники цього 

типу намагаються триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Воші 

активні, вміють пристосовуватися. Проблеми вони вирішують, опираючись 

переважно на емоції, почуття і вміння спілкуватися, їм притаманні хороші 

вербальні і відносно слабкі невербальні здібності. 

Конвенційний тип - віддає перевагу чітко структурованій діяльності. З ото-

чуючого середовища він вибирає цілі, задачі і цінності, які формуються із звичаїв 

і обумовлені станом суспільства. У відповідності з цим його підхід до проблем 

носить стереотипний практичний і конкретний характер. Спонтанність і 

оригінальність йому не характерні. В значній мірі для нього характерні 

ригідність, консерватизм, залежність. Надає перевагу професіям, пов'язаним з 

розрахунками, канцелярією — бухгалтер, касир, економіст, статистик, комірник, 

працівник банку, ревізор і т.і. 

Він володіє хорошими навичками спілкування, а також моторними навичками. 

Математичні здібності розвинуті у нього краще, ніж вербальні. Він поганий 

керівник і організатор, його рішення переважно залежать від оточуючих його 

людей. 

Підприємницький тип - вибирає цілі, цінності і задачі, які дозволяють йому 

проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність, домінантність, реалізувати любов 

до пригод. Віддає перевагу чисто «чоловічим», керівним ролям, в яких він може 

задовольнити свої потреби в домінантності і визнанні. Це такі професії, як: 

директор, телерепортер, завідувач, менеджер, журналіст, дипломат і т.і. Для 

цього професійного типу характерна дуже широка сфера діяльності. Йому не 

подобаються заняття, пов'язані з ручною працею, а також ті, що вимагають 

посидючості, великої концентрації уваги й інтелектуальних зусиль. Віддає 

перевагу невизначеним вербальним задачам, які пов’язані з керівництвом, 

високим статусом і владою. Найбільших досягнень добивається в управлінні, 

бізнесі і спорті. 

Артистичний тип - відхиляється від чітко структурованих проблем і видів 

діяльності, що передбачають велику фізичну силу. В спілкуванні з оточуючими 

опирається на свої безпосередні почуття, емоції, інтуїцію і уяву. Йому властиві 

складні погляди на життя, гнучкість, незалежність рішень. Це не соціальний, 

оригінальний тип.  

Важливо підкреслити, що кожна людина володіє особистісними власти-

востями, характерними для всіх шести описаних типів. Саме тому модель 

особистості можна виразити у вигляді психологічного профілю з буквами - 

індексами (за назвою типів), поданих у порядку зменшення ступеня домінування 

того чи іншого типу. Значення індексів: Р - реалістичний, І - інтелектуальний, С - 

соціальний, К - конвенційний, П - підприємницький і А-артистичний. Отримана 



 

 70 

таким чином модель дозволяє охарактеризувати людину з точки зору її більшої 

чи меншої схильності бути зарахованою до того чи іншого типу особистості. 

Поведінка людини залежить від її особистісних властивостей, а також від 

оточення того середовища, в якому вона діє. Професійним типам особистості 

відповідають моделі професійного середовища. До останнього належать і люди зі 

своїми домінуючими рисами. В загальних рисах моделі професійного 

середовища, що відповідають певним типам особистості, виглядають таким 

чином: 

Реалістичне професійне середовище характеризується тим, що предметом 

праці тут є конкретні реальні речі. Це може бути сфера виробництва, 

використання різних матеріальних цінностей і засобів. Для виконання робіт 

необхідна вправність, рухливість, наполегливість, фізична сила. Соціальні 

павички потрібні в незначній мірі і пов'язані в основному з прийомом і 

передачею мінімальної інформації. 

Бесіди короткі і стереотипні. Характер завдань, що отримує працівник, 

конкретний і чіткий. Результат передбачуваний і матеріальний. 

Професії: механік, зоотехнік, водій, інженер, агроном, машиніст, електрик та 

ін. 

Інтелектуальне професійне середовище характеризується вирішенням 

завдань, що першочергово передбачають наявність абстрактного мислення і 

творчих здібностей. Апаратура, що використовується, вимагає швидше інте-

лектуальних, ніж фізичних навичок. Міжособові відносний відіграють незначну 

роль, хоча тут необхідно вміти передавати і приймати складні словесні 

конструкції. Результат праці може бути непередбаченим, часто не матеріальним. 

Характер завдань різноманітний, вимагає досить високого рівня інтелекту. 

Професії: геолог, ботанік, хімік, вчений, редактор, фізик та ін. 

Соціальне професійне середовище відповідає соціальному типу особистості. 

Це, в основному, робота з людьми, що передбачає наявність вмінь розбиратися в 

поведінці людей і навчати інших. Робота вимагає постійного особистого 

спілкування з людьми. Необхідні здібності переконувати, промовистість. 

Характер знань різноманітний. Результат праці не завжди можна передбачити. 

Професії: соціолог, педагог, психолог, лікар, адвокат, соціальний працівник, 

профконсультант та ін. 

Конвенційне професійне середовище характеризується вирішенням завдань, 

що вимагають здібностей до обробки конкретної рутинної і номеральної 

інформації. Цс в основному робота з документами, цифрами, фактами, банками 

даних та ііі. Робота вимагає точності, ретельності. 

Професії: бухгалтер, ревізор, податковий інспектор, фінансист, оператор ЕОМ 

тощо. 

Підприємницьке професійне середовище характеризується виконанням 

завдань різного характеру, що вимагають особистої ініціативи, вміння керувати, 

соціальних навичок. Важливо вміти розбиратися в мотивах поведінки різних 

людей. При спілкуванні з представниками різних типів і в різних ситуаціях 

важливі комунікабельність і промовистість. Результат роботи не завжди 

передбачений, але реалістичний. 
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Професії: бізнесмен, брокер, спеціаліст з реклами, організатор подорожей, 

постачальник, страхагент і т.і. 

Артистичне професійне середовище характеризується розв'язанням проблем 

і завдань, що передбачають наявність художнього смаку, уяви. Більш складні 

задачі з розв'язанням за допомогою фантазії, інтуїції. Всі свої знання, емоційну 

сторону життя, свою суть представники нього середовища прагнуть присвятити 

досягненню конкретної мети — реалізувати себе. 

Характер завдань різноманітний, результат непередбачений. Необхідна 

наявність спеціальних здібностей: до співів, малювання, хореографії тощо. 

Професії: диригент, музикант, художник, актор, журналіст, скульптор, 

дизайнер і та ін. 

У результаті досліджень Голланд встановив, що люди різних професійних 

типів неоднаково адаптуються до умов різного професійного середовища. Слід 

зазначити, що відповідність типу особистості до типу професійного середовища 

є передумовою високих досягнень в діяльності і задоволеності людини своєю 

працею. 

Виходячи з того, що людина в одне середовище «вписується» краще, ніж в 

інше, Голланд запропонував шкалу адаптованості різних типів (табл. 1) 

особистості до різних професійних середовищ, в якій використовуються такі 

умови і позначення: 

++ — відмінна адаптація до середовища; 

+ — добра адаптація; 

     --недостатня адаптація; 

     -- — дуже погана адаптація. 

З приведеної таблиці видно, що, наприклад, артистичний тип особистості 

найуспішніше працює в артистичному середовищі (+ +), досить добре адап-

тується до інтелектуального (+), соціального (+), підприємницького середовища 

(+), і дуже погано — до реалістичного (- -) та конвенційного (- -). 

Реалістичний тип особистості найбільш успішно працює в реалістичному 

середовищі (+ +), д0брс адаптується до інтелектуального (- )і дуже погано до 

артистичного (- -) та недостатньо до соціального (-) і конвенційного (-) 

середовища. 

Таким чином, відповідність типів особистості типам професійного середовища 

є передумовою високих виробничих показників і задоволеності людини своєю 

працею. 
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Інструктивні вказівки до методики 

 

Методика включає 42 пари різних професій. З кожної пари професій необхідно 

вибрати одну, якій надається більша перевага. 

Час, що відводиться на виконання методики, не обмежується. Як правило, 

витрачається 15-20 хвилин. Якщо той, хто відповідає  не може віддати перевагу 

одній з двох запропонованих в парі професій, він може взагалі пропустити цю 

пару, але в такому випадку в якій-небудь іншій парі він же повинен вибрати 

обидві запропоновані професії. 

Досліджуваним пропонується прочитати на виданому листі назви професій. 

Якщо суть якої-небудь професії не зрозуміла, можна звернутись за роз'ясненням 

до профконсультанта. 

Обстеження проводиться за допомогою опитувальника професійних переваг. 

Для того, щоб обстежуваний міг працювати з методикою, йому дається 

інструкція такого змісту: «Подивіться на запропонований Вам тест. На ньому 

попарно представлені різні професії та види діяльності. В кожній парі професій 

постарайтеся віддати перевагу одній з них. Наприклад, якщо в першій парі (1. 

Інженер-будівельник -1. Конструктор) Вам більше подобається робота 

конструктора, напишіть на Вашому листку відповідей порядковий номер пари (в 

даному випадку це 1) та індекс вибраної Вами професії (в даному випадку це 

буде буква І). 

Такий вибір необхідно провести з усіма парами професії!. Якщо в процесі 

роботи з тестом Ви не будете знати, в чому полягає зміст праці представника тієї 

чи іншої професії, можете звернутися за роз'ясненням до психолога. 

Якщо у деяких випадках Ви не можете віддати перевагу жодній з двох 

запропонованих у парі професій, то можете пропустити дану пару, але в такому 

випадку в якій-небудь іншій парі Ви повинні вибрати обидві запропоновані 

професії. Всього слід вибрати 42 професії.» 
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Тест професійної спрямованості особистості Д. Голанда (бланк для 

іфдповідей) 

 

1 Інженер-будівельник 
Р 

1 

Конструктор І 

2 Перукар. 
Р 

2 

Бібліотекар С 

3 Токар 

Р 

3 

Оператор 

компютерного 

набору 

К 

4 Режисер А 4 Директор магазину Пр 

5 Архівіст 
К 

5 

Дизайнер А 

6 Філософ 
І 

6 

Програміст К 

7 Вчений-хімік 
І 

7. 

Бухгалтер К 

8 Редактор наукового 

журналу І 
8. 

Адвокат С 

9 Інженер-технолог Р 9. Перекладач 

художньої 

літератури 

А 

10 Страховий агент С 10 Художник з розпису 

тканин 

А 

11 Офіціант С 11 Менеджер з реклами Пр 

12 Спортивний лікар С 12 Художник-графік А 

13 Нотаріус К 13 Підприємець Пр 

14 Оператор ЕОМ К 14 Різбяр по дереву А 
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15 Політичний діяч Пр 15 Письменник А 

16 Садівник Р 16 Метеоролог К 

17 Водій Р 17 Медична сестра С 

18 Інженер-електронщик Р 18 Вчений І 

19 Маляр-будівельник Р 19 Артист естради А 

20 Біолог І 20 Екскурсовод С 

21 Телерепортер Пр 21 Фотограф А 

22 Брокер Пр 22 Фармацевт К 

23 Кінознавець І 23 Менеджер з 

маркетингу 

Пр 

24 Математик І 24 Архітектор А 

25 Працівник дитячої 

кімнати міліції 

С 25 Аудитор К 

26 Вчитель С 26 Головний зоотехнік Пр 

27 Вихователь дитячого 

садка 

С 27 Художник-керамік А 

28 Керівник спортивної 

команди 

Пр 28 Економіст К 

29 Літературознавець І 29 Експерт К 

30 Астроном І 30 Диригент А 

31 Автослюсар Р 31 Секретар-друкарка К 
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32 Електрозварник Р 32 Музикознавець І 

33 Кухар Р 33 Фермер Пр 

34 Закрійник Р 34 Декоратор А 

35 Археолог І 35 Директор театру Пр 

36 Працівник музею І 36 Продавець-

консультант 

С 

37 Гідролог І 37 Артист А 

38 Працівник соціальної 

служби 

С 38 Коректор А 

39 Лікар С 39 Дипломат Пр 

40 Банківський працівник К 40 Продюсер Пр 

41 Інженер-металург Р 41 Психолог С 

42 Телемеханік Р 42 Директор 

видавництва 

Пр 

 

 

Обробка результатів обстеження та їх інтерпретація. 

 

При обробці результатів підраховується кількість вибраних професій, яким 

опитуваний віддав найбільшу перевагу, згідно з шістьма типами особистості. 

Отримані кількісні показники записуються в матрицю. 

Наприклад: 

 
Цифри - це кількість виборів по кожному типу професій. Далі слід подивитися 

стандартні значення «сирих» балів по нормотаблиці (табл. 2). 
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Тоді, в нашому випадку модель особистості буде: 

 
Далі, залежно від величини цифри, визначається пріоритет тієї чи іншої сфери 

діяльності для обстежуваної людини. 

У даному випадку модель особистості буде АІ (СК). Це означає, що об-

стежувана людина належить до артистичного типу особистості з яскраво 

вираженими якостями інтелектуала. 

Необхідно зазначити, що під час інтерпретації даних основну увагу слід 

звертати на перші два-три типи. Останні компоненти формули теж необхідно 

враховувати, оскільки вони свідчать про відсутність відповідних якостей 

особистості. 

Таким чином, маючи інформацію про професійну спрямованість до певної 

сфери діяльності та про міру відповідності типу особистості типові професійного 

середовища, профконсультант має змогу більш аргументовано надати допомогу 

обстежуваному в пошуку професії. 

Розберемо для прикладу таку ситуацію. Обстежуваний за методикою ОПС має 

максимальний бал у сфері «людина-людина». За методикою Голланда — чітка 

приналежність до соціального типу (бажання повчати, надавати послуги, 

виховувати, спілкуватися з людьми). В такому випадку можна порадити 

працювати вчителем, бібліотекарем, екскурсоводом, психологом, працівником в 

службах зайнятості та побуту. 
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Отримані результати слід обговорити з обстежуваною особою. Це поліпшує 

взаєморозуміння, значно прискорює вибір професії або формування 

професійного плану. 

Для більш обґрунтованого пошуку професії або роботи та врахування їх вимог 

до особистості необхідно звернутись до інших методик.  
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Додаток 19 

 

ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ  ОПИТУВАЛЬНИК Є. КЛИМОВА 

(ДДО) 

 

Коментар. Кожна людина народжується з певними здібностями, 

схильностями до певного виду професійної діяльності. Значення інтересів у 

житті людини велике: вони спонукають набувати знання, пізнавати світ, 

допомагають долати труднощі. Все своє життя людина може шукати відповіді на 

запитання „Хто я?”, „Що мене цікавить найбільше?”. Для того, щоб Ви знайшли 

відповідь на такі питання, необхідно спочатку з’ясувати коло Ваших 

професійних інтересів. У цьому Вам допоможе запропонована анкета. 

Інструкція. Уявіть собі, що ви маєте можливість обрати одну з двох 

можливих професій. Якій би Ви надали перевагу?  

Вибір. Уважно прочитавши два твердження (а і б), обраний варіант 

позначте знаком „+”, а інший – знаком  „ – ”. 

Карта самооцінки  схильностей. Я хотів (ла) би 

1 а. Доглядати за тваринами 

2 а. Допомагати хворим людям, 

лікувати. 

3 а. Стежити за якістю виготовлення  

книжкових ілюстрацій, плакатів. 

4 а. Обробляти матеріали (дерево, 

тканини, метал, пластмасу) 

5 а. Обговорювати науково-популярні  

книжки, статті. 

6 а. Вирощувати молодняк (тварин). 

7 а. Копіювати малюнки, зображення 

або настроювати музичні інструменти. 

8 а. Розшукувати та пояснювати людям 

необхідні відомості ( у довідковому 

бюро, на екскурсії). 

9 а. Ремонтувати речі, вироби, одяг, 

техніку. 

10 а. Лікувати тварин. 

11 а. Виводити нові сорти рослин. 

12 а. Розв’язувати суперечки між 

людьми, переконувати, заохочувати їх, 

пояснювати їм незрозуміле. 

13 а. Спостерігати, вивчати роботу 

гуртків художньої самодіяльності. 

14 а. Обслуговувати, налагоджувати 

медичні прилади. 

15 а. Складати точні описи, звіти про 

спостереження. 

1 б. Обслуговувати машини, прилади 

(спостерігати, регулювати). 

2 б. Складати таблиці, схеми, програми 

обчислювальних машин. 

3 б. Стежити за станом і розвитком 

рослин. 

4 б. Доправляти товари до споживача. 

5 б. Обговорювати художні твори, 

п’єси, концерти. 

6 б. Тренувати товаришів (молодших) у 

виконанні будь-яких дій: трудових, 

навчальних, спортивних. 

7 б. Керувати будь-яким вантажним 

засобом (транспортом або підйомним). 

8 б. Оформлювати виставки, вітрини за 

допомогою художніх засобів або брати 

участь у підготовці  п’єс. 

9 б. Шукати і виправляти помилки в 

текстах, таблицях. 

10 б. Виконувати розрахунки, 

обчислення. 

11 б. Проектувати, конструювати нові 

види промислових виробів. 

12 б. Розбиратися у схемах, 

кресленнях, перевіряти, уточнювати. 

13 б. Спостерігати, вивчати життя 

мікробів. 

14 б. Надавати людям медичну 
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16 а. Робити лабораторні аналізи. 

17 а. Фарбувати або розмальовувати 

стіни приміщень, поверхні машин, 

виробів, пристроїв. 

18 а. Організовувати культпоходи, 

екскурсії до театру, музею. 

19 а. Виготовляти за кресленнями 

деталі, вироби, машини, одяг. 

20 а. Боротися з хворобами рослин, 

шкідниками. 

допомогу у разі їх травмування. 

15 б. Описувати та художньо 

зображувати події, що спостерігалися 

або виникли в уяві. 

16 б. Приймати, оглядати хворих, 

проводити з ними бесіди. 

17 б. Здійснювати монтаж споруд. 

18 б. Грати на сцені, брати участь у 

концертах. 

19 б. Креслити, копіювати мапи, 

креслення. 

20 б. Працювати на клавішних 

машинах (друкарській, телетайпній). 

 

Таблиця – ключ до ДДО 

 

Людина - 

Природа 

Людина - 

Техніка 

Людина -  

Людина 

Людина -  

Знакова  

система 

Людина – 

Художній 

   образ 

1 а 1 б 2 а 2 б 3 а 

3 б 4 а 4 б 5 а 5 б 

6 а - 6 б - 7 а 

- 7 б 8 а - 8 б 

- 9 а - 9 б - 

10 а - - 10 б - 

11 а 11 б 12 а 12 б 13 а 

13 б 14 а 14 б 15 а 15 б 

16 а - 16 б - 17 а 

- 17 б 18 а - 18 б 

- 19 а - 19 б - 

20 а - - 20 б - 

+     

-     

 

Інтерпретація результатів. Заповнивши таблицю, підрахуйте суму плюсів 

та мінусів у кожному стовпчику і запишіть у відповідний рядок („+”, „-”). 

Найбільша сума балів (7-8) в одному стовпчику є свідченням ступеня 

вираженості Ваших нахилів до одного з п’яти типів професій. Якщо у вас не буде 

переваги певного (одного) типу професії, це є ознакою того, що професійний 

інтерес ще не сформований. Вам необхідна допомога педагога. 



 

 80 

Додаток 20 

 
АНКЕТА З ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ  

ТА НАМІРІВ ЇХ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 

1. Чиї поради впливають  на Ваш вибір майбутньої професії? 

а) батьків; 

б) родичів, друзів; 

в) із засобів масової інформації; 

г) вчителів; 

д) свій варіант відповіді ________ 

2. Чи вирішили Ви остаточно, якою професійною діяльністю хотіли би займатися в 

майбутньому? 

а) так;                          б) ні;                         в) ще визначаюсь. 

3. Після закінчення школи Ви плануєте вступати в: 

а) училище 

б) ВНЗ 

в) піти працювати 

г) свій варіант відповіді____ 

Якщо Ви плануєте далі навчатися, то дайте відповідь на наступні питання: 

4. Чи відвідуєте Ви центри-курси з підготовки до зовнішнього незалежного тестування 

? 

а) так;               б) ні;                 в) планую  

5. Які  предмети зовнішнього незалежного тестування, крім української мови та 

літератури,  Ви  плануєте складати? 

а) математика 

б) історія України 

в) біологія 

г) фізика 

д) хімія 

е) географія 

ж) англійська мова; 

з) німецька мова; 

к) французька мова; 

л) іспанська мова. 

6. Який напрям підготовки Вас приваблює? 

а) математика, 

фізика;                                   

б) українська 

філологія;                                     

в) іноземна 

філологія;                                    

г) економіка та право; 

д) психологія;                              

ж) журналістика; 

з) історія, соціологія;                                                        

 к) культура та мистецтво; 

л) біологія, хімія, географія, 

екологія;                                             

м) інженерно-технічний; 

н) фізичне виховання;                                    

п) дошкільна та початкова 

освіта; 

р) інформатика; 

с) інший 

напрям___________ 

7. В якому місті Ви маєте бажання в подальшому навчатися? 

а) м. Суми; 

б) м. Харків; 

в) м. Київ; 

г) м. Полтава; 

д) м. Глухів; 

е) свій варіант відповіді ___________ 

8. В які навчальні заклади Ви плануєте подавати документи? 

а) Сумський державний університет; 

б) Сумський державний педагогічний 

університет; 

в) Сумський аграрний університет; 

г) Академія банківської справи; 

д) свій варіант відповіді ____ 

9. На яку форму навчання Ви маєте бажання вступати? 

а) тільки на бюджетну;    

б) буду подавати документи і на бюджетну і на платну форми навчання;                         

в) тільки на платну форму 

10. Де або у кого Ви шукаєте інформацію про майбутнє місце навчання? 

а) у батьків; 

б) у друзів; 

в)по радіо, телебачення; 

г) в  газетах, журналах; 

д) у друкованих матеріалах для 

абітурієнтів; 

е) у вчителів 

ж) в Інтернеті 

з) свій  варіант відповіді ________ 
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11. За допомогою кого або чого ви вивчали свої професійні нахили та здібності? 

а) психолога  

б) професійно спрямованих тестів  

в) орієнтувався на свої інтереси до предметів 

г) не вивчав   

12. Що Вас приваблює в майбутньому місці 

навчання?__________________________________ 

 

Дякуємо за Ваші відповіді. 

 

Повідомте, будь ласка, певну інформацію про себе (підкресліть необхідне): 

Стать:       чоловіча                      жіноча 

У вас: двоє батьків        мати або батько        ви сирота 

Працюють:  двоє батьків     мати або батько  обидва безробітні  
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Додаток 21 

Мотиви вибору професії 
 

Інструкція: А зараз спробуйте з'ясувати свої основні мотиви вибору професії. 

Для цього визначите, якою мірою ви пов'язуєте нижчевикладене (див. табл.) з 

вибором професії. У кожному рядку обведіть один з варіантів відповіді. 
 

№ 

п/п 

Мотиви Так Швидше 

так, чим 

ні 

Не 

впевнений з 

відповіддю 

Швидше 

ні, чим 

так 

Ні 

1 Дозволяє приносити 

користь нашому 

суспільству 

5 4 0 2 1 

2 Особиста праця по цій 

спеціальності дозволяє 

укріплювати мир на землі 

5 4 0 2 1 

3 Дозволяє бути завжди в 

колективі, брати участь в 

його справах 

5 4 0 2 1 

4 Дозволяє 

удосконалювати свій 

духовний світ 

5 4 0 2 1 

5 Дозволяє відчувати 

радість праці 
5 4 0 2 1 

6 Сприяє усвідомленню 

краси праці 
5 4 0 2 1 

7 Дозволяє 

використовувати всі свої 

здібності 

5 4 0 2 1 

8 Дозволяє постійно 

самоудосконалюватися 
5 4 0 2 1 

9 Дає великі можливості 

для творчості 
5 4 0 2 1 

10 Дозволяє бути 

оригінальним в роботі 
5 4 0 2 1 

11 Вимагає великої 

розумової напруги 
5 4 0 2 1 

12 Вимагає великої фізичної 

напруги 
5 4 0 2 1 

13 Добре оплачується 5 4 0 2 1 

14 Забезпечує стабільне 

майбутнє 
5 4 0 2 1 

15 Цінується серед друзів і 

знайомих 
5 4 0 2 1 
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16 Забезпечує швидке 

підвищення кваліфікації і 

професійне зростання 

5 4 0 2 1 

17 Дає можливість 

працювати в місті 
5 4 0 2 1 

18 Забезпечує надходження 

і навчання у Вузі 
5 4 0 2 1 

 

Лист відповідей 

Варіанти 

вибору 

Номер питання 

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

Так                   

Швидше 

так, чим 

немає 

                  

Не 

впевнений з 

відповіддю 

                  

Швидше ні, 

чим так 

                  

Ні                   
 

Ключ до тесту 

У анкеті представлено 9 груп мотивів: 1. Соціальні мотиви /порядкові номери 

мотивів – 1,2/. 

2. Моральні /Мотиви 3,4/. 

3. Естетичні /Мотиви – 5,6/. 

4. Пізнавальні /Мотиви 7,8/. 

5. Творчі / Мотиви 9,10/. 

6. Пов'язані із змістом праці за обираною професією /мотиви 11, 12/. 

7. Матеріальні /Мотиви 13,14/. 

8. Престижні /Мотиви 15,16/. 

9. Утилітарні /мотиви 17, 18/. 
 

Вибрані варіанти відповідей переносяться в лист відповідей, де на перетині 

рядків і стовпців проставляється відповідний бал /варіант відповіді: 5, 4, 0, 2, I/. 

Результати підсумовуються по стовпцях. 
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Лист відповідей 

Мотиви  

№ п/п 

 

Групи мотивів 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 1 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8  

 

 

 

 

 

+ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
9  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

  

 10  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

  

 

 

 

 

 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

  

 

 

 
13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 
14  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

  

 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 
16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

17  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 18         + 

Всього 

балів: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Місце за 

значен-

ням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрахуйте суму балів по кожному з мотивів і проставивши їх місце за 

значенням, ви отримаєте корисну інформацію про мотиви вибору професії і 

зможете запропонувати цю посаду і місце роботи з урахуванням ціннісних 

орієнтацій і життєвих пріоритетів у сфері праці. 
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Додаток 22 

Методика оцінки комунікативних і 

організаторських схильностей (КОС-2) 
 

Методику розроблено у профорієнтаційних цілях В.В.Синявським і 

Б.О.Федоришиним.  

Інструкція для обстежуваного за методикою КОС-2: «Вам потрібно 

відповісти на всі запитання, що наводяться далі. Відповіді давайте за певними 

правилами. Всі запитання сформульовані у вигляді тверджень, які потрібно 

розуміти як запитання для Вас особисто. Перенесіть кожне твердження па себе і 

дайте відповідь па запитання, яке стоїть за цим твердженням. Якщо воно 

характеризує Вас, то у бланку відповідей поставте знак «+». А якщо Ви 

вважаєте, що цс твердження не про Вас, що воно Вас не характеризує, Ви не 

можете погодитись з ним, то відповідайте знаком «—*. Отже, «+» — це 

відповідь «так», а «—» означає відповідь «ні». 

Якщо це зрозуміло, то запам'ятайте ще одне правило. Всі твердження у 

«Листі запитань» пронумеровані. У бланку, в якому Ви будете записувати свої 

відповіді, пронумеровані клітинки. Номер клітинки з Вашою відповіддю 

повинен точно відповідати номеру запитання. Отже, відповідь па перше 

запитання треба проставити в клітинку з номером «01». відповідь па друге 

запитання — в клітинку «02» і так далі. 

Працюючи з «Листом Запитань», майте па увазі, що твердження-запитання є 

дещо узагальненими за своїм змістом. В них не відображено усіх подробиць, 

додаткових умов тощо. Ви просто уявіть собі основну наведену ситуацію, не 

замислюючись над невизначеними й невисловленими деталями або умовами, і 

відповідайте плюсом чи мінусом, залежно від того, яка відповідь, на Ваш 

погляд, є переважаючою, типовою. І майте па увазі ще й те, що хороших чи 

поганих відповідей не буває, незважаючи па те, поставили Ви плюс чи мінус. 

Отже, все ясно? Працюйте». 

 

Лист запитань 

1.  В мене є багато друзів, з якими я часто спілкуюсь. 

2.  У більшості випадків я здатен переконати своїх товаришів 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 ціка-

вими Для мене людьми. 

6. Мені подобається викопувати 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 пере-

шкоди для їх здійснення. 
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9.  Мені зовсім не важко спілкуватися з людьми, які набагато старші за мене. 

10. Буває, що саме я організовую різні ігри або розваги зі своїми товаришами. 

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 товариші 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, тобто дуже рідко, не виникає конфліктів з 

товаришами, через те, що вони (або хтось з них) не виконують своїх обіцянок 

чи зобов'язань. 

17. Буває, що в мене виникає прагнення познайомитися і порозмовляти з 

новою для мене людиною. 

18. При вирішені різних питань я досить часто беру ініціативу на себе. 

19. Досить часто мені хочеться побути на самоті. 

20. У більшості випадків відчуваю себе не дуже добре у незнайомій мені 

обстановці (серед незнайомих мені людей тощо). 

21. Мені подобається бути серед людей. 

22. Мене трохи турбує, якщо мені не вдається завершити почату справу. 

23. Я почуваю себе не дуже впевнено, якщо потрібно познайомитися з новою 

людиною. 

24. Мене трохи стомлює часте спілкування з товаришами. 

25. Мені подобається брати участь у групових іграх. 

26. Я досить часто виявляю ініціативу, коли доводиться вирішувати питання, 

що стосуються інтересів моїх товаришів. 

27. Я відчуваю себе невпевнено серед малознайомих мені людей. 

28. Я рідко прагну до доведення моєї правоти будь-кому з моїх знайомих. 

29. Я відчуваю себе цілком вільно у будь-якій, навіть у незнайомій мені, 

компанії. 

30. Я займався громадською роботою (шкільною або іншою). 

31. Я прагну до обмеження кола моїх знайомих. 

32. У більшості випадків я не прагну відстоювати свою думку, своє рішення. 

33. Я почуваю себе добре у будь-якій компанії. 

34. Я з задоволенням організовую різні заходи для своїх товаришів. 

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 товаришів. 

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 товаришів. 
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Лист відповідей для методики КОС-2 

 

Прізвище, ім’я _______________________________ рік 

народження____________________ 

Школа_________________ Клас_________________ 

дата____________________ 

Домашня адреса, телефон______________________________________________  
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КОС-2 

Дешифратор. Організаторські схильності 

 

 

 
 

 

 

Обробка й оцінювання результатів тестування 

Кількісна обробка тестових результатів передбачає використання двох 

дешифраторів, в яких проставлено «ідеальні» відповіді, шо відображають 

максимально можливі показники прояву комунікативних і організаторських 

схильностей. Кожен дешифратор містить номери запитань-відповідей. які 

стосуються окремо комунікативних.(у першому дешифраторі) і органі-

заторських (у другому дешифраторі) схильностей. Обробка результатів полягає 

у підрахунку кількості співпадінь відповідей учня в листі відповідей з 

відповідями, які проставлені у дешифраторі. Число співпадінь(М) слід ввести V 

формулу: 

К = 0,05 • М, 

де «К» — величина оціночного коефіцієнта, а «М» — кількість відповідей, 

які співпали з ключем. 

Кількісні оцінки, одержані за цією методикою, можуть варіювати від 0 до 1. 

Показники, ближчі до одиниці, свідчать про високий рівень виявлення 

комунікативних або організаторських схильностей, ближчі ж до 0 — про 

низький рівень. Оціночний коефіцієнт К — це первинна кількісна 

характеристика виявлених схильностей. Для якісної характеристики результатів 

потрібно використати спеціальні шкали оцінок. В них тому чи іншому 

діапазону кількісних показників (К) відповідає певна якісна оцінка (О). Рівні 

прояву комунікативних і організаторських схильностей наведено нижче. 
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Шкала оцінок комунікативних схильностей 

 
 

 

Учні, що одержали оцінку 1 (Q - 1), характеризуються вкрай низьким рівнем 

прояву схильностей до комунікативної або організаторської діяльності. В учнів, 

що одержали оцінку 2 ( Q -  2). розвиток комунікативних або організаторських 

схильностей знаходиться на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до 

спілкування, почувають себе скуто у новій компанії, у новому колективі, 

віддають перевагу перебуванню на самоті, обмежують коло своїх знайомств, 

відчувають труднощі у встановленні активних контактів з людьми, погано 

орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свої власні погляди і тяжко 

переживають образи. Прояви ініціативи в громадській діяльності у них вкрай 

занижені, в багатьох справах вони намагаються уникнути прийняття 

самостійних рішень. 

Учні, що одержали оцінку З (Q = 3), характеризуються середнім рівнем 

прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони прагнуть до 

контактів з людьми, не обмежують кола своїх знайомств, відстоюють свої 

Думки і планують свою працю. Однак потенціал цих схильностей не відзна-

чається високою сталістю. 

Обстежувані, що одержали оцінку 4 (Q =4), відносяться до групи з високим 

рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони не 

розгублюються у новій обстановці, видко знаходять собі приятелів, по- о 

прагну гь до розширення кола своїх знайомих, займаються громадською 

діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, 

здатні до прийняття самостійних рішень у складних ситуаціях. 

І все це відбувається не за примусом, а згідно зі своїм власним внутрішнім 

прагненням, згідно зі своїм спрямуванням. 
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І, нарешті група обстежуваних, що одержала оцінку 5 (Q = 5), має дуже 

високий рівень прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони 

відчувають потребу у комунікативній і організаторській діяльності і активно, 

помітно прагнуть до неї. Для них є характерними швидка орієнтація в складних 

соціальних ситуаціях, своєчасний вибір засобів спрощення, розрядки ситуації, 

невимушеність поведінки у новому колективі. Обстежувані цієї групи є 

ініціативними, вони самі будують потрібну ситуацію навколо себе, приймають 

самостійні рішення, відстоюють і свої думки, і свої рішення. Вони здатні внести 

пожвавлення у незнайому компанію, їм подобається організовувати різні ігри, 

заходи, вони вельми наполегливі у суспільній діяльності, що їх приваблює. 

Завдяки своїй ініціативності воші самі знаходять ті справи, що відповідають їх 

потребам у комунікативній і організаторській діяльності. 

При інтерпретації результатів дослідження за методикою КОС-2 під час 

профконсультаційної роботи слід зважати на те, що дана методика виявляє 

лише наявний рівень прояву комунікативних і організаторських схильностей 

особистості, безумовно не виконує функцій прогнозу розвитку або гальмування 

цих схильностей. 

Високі результати опитування за КОС-2 слід враховувати як основу для 

профілізації на вказані на початку даного розділу напрямки і професії, пере-

дусім, на соціально-гуманітарний, військовий, управлінський, політичний, 

педагогічний тощо. В інших випадках низький прояв цих схильностей слід 

враховувати, у зв'язку з цими напрямами, дуже обережно, і обов'язково 

зіставляти з іншими видами готовності. Так, комунікативне і організаційне 

навантаження у відповідних видах профільного навчання може розглядатись як 

надмірне для інтравертів з меланхолійним та флегматичним типами тем-

пераменту, для циклоїдних, сензитивних і нестійких акцентуантів і та ін. 

Здатність цих типів юної особистості до професійного спілкування можна 

розвивати на етапі профільного навчання, залучаючи їх до спеціальних 

соціально-психологічних тренінгів, але обережно, поступово, поєднуючи з 

дотриманням режиму праці і відпочинку, з реальними і посильними кроками до 

розвитку комунікативної готовності і обережним, вибірковим розширенням 

кола партнерів зі спілкування. 
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Додаток 23 

 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
(автор Б.Басс) 

 

Методика складається з тексту опитувальника та бланку відповідей. 

Учням пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 

суджень, на кожне з яких дається три варіанти відповіді (а, б, в). Потрібно 

вибрати одну з відповідей, яка найбільше відповідає дійсності, та записати її на 

бланку для відповідей у стовпчику «Найбільш привабливо». Потім слід обрати 

одну відповідь, яка найменше відповідає реальності та записати її на бланку для 

відповідей у стовпчику «Найменш привабливо». 

 

Текст опитувальника 

 

1. Найбільше задоволення одержую від: 

а) схвалення моєї роботи; 

б) усвідомлення того, що робота виконана добре; 

в) усвідомлення того, що мене оточують друзі. 

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то прагнув би бути: 

а)  тренером, який розробляє тактику гри; 

б)  відомим гравцем; 

в)  обраним капітаном команди. 

3.  На мою думку, кращим педагогом є той, хто: 

а)  цікавиться учнями та має до кожного індивідуальний підхід; 

б) зацікавлює своїм предметом так, що учні з задоволенням вивчають цей 

предмет; 

в) створює в колективі таку атмосферу, у якій кожен учень може висловити 

свою думку. 

4.  Мені подобається, коли люди: 

а)  радіють за виконану роботу; 

б) із задоволенням працюють у колективі; 

в)  прагнуть виконати свою роботу краще за інших. 

5.  Я бажав би, щоб мої друзі: 

а)  були доброзичливими та допомагали людям, коли це необхідно; 

б)  були вірними та відданими мені; 

в) були розумними та цікавими. 

6.  Кращими друзями я вважаю тих: 

а)  із ким маю добрі стосунки; 

б) на кого завжди можна покластися; 

в)  хто може багато досягнути в житті. 

7.  Найбільше мені не подобається: 

а)  коли в мене щось не виходить; 

б)  коли розладнуються стосунки з товаришами; 

в) коли мене критикують. 
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8.  На мою думку, дуже погано, коли педагог: 

а)  приховує свої антипатії до деяких учнів, насміхається та дражнить їх; 

б) викликає дух суперництва в колективі; 

в)  недостатньо добре знає предмет, який викладає. 

9.  У дитинстві мені найбільше подобалося: 

а)  проводити час із друзями; 

б)  відчуття виконаної справи; 

в)  коли мої вчинки схвалювали. 

10.  Я бажав би бути схожим на тих, хто: 

а)  досягнув успіху в житті; 

б)  справді закоханий у свою справу; 

в)  відзначається доброзичливістю і товариськістю. 

11. Школа насамперед має: 

а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя; 

б) розвивати індивідуальні здібності учнів; 

в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми. 

1. Якби я мав більше вільного часу, то використовував би його: 

а) для спілкування з друзями; 

б) для відпочинку; 

в) для самоосвіти та улюблених справ. 

2. Найбільших успіхів я досягаю, коли: 

а) працюю з людьми, до яких відчуваю симпатію; 

б) маю цікаву роботу; 

в) отримую винагороду за свої зусилля. 

3. Мені подобається, коли: 

а)  інші люди поважають мене; 

б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи; 

в) я маю час приємно спілкуватися з друзями. 

4. Якби про мене написали в газеті, то краще було б, щоб: 

а) розповіли про якусь цікаву справу, пов'язану із навчанням, працею або 

спортом, у якій я брав участь; 

б) написали про мою діяльність; 

в) обов'язково розповіли про колектив, у якому я працював. 

5. Найкраще я навчаюся, коли викладач: 

а) має до мене індивідуальний підхід; 

б) може зацікавити своїм предметом; 

в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються. 

6. Для мене не має нічого гіршого за: 

а) образу власної гідності; 

б) невдачу під час виконання важливої справи; 

в) утрату друзів. 

7. Найбільше я ціную: 

а) успіх; 

б) можливості спільної праці; 

в) здоровий глузд та інтуїцію. 

8. Я не поважаю людей, які: 
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а) вважають себе гіршими за інших; 

б) часто сваряться та конфліктують; 

в) заперечують все нове. 

9. Приємно, коли: 

а) працюєш над важливою справою; 

б) маєш багато друзів; 

в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення. 

10. На мою думку, керівник повинен бути насамперед: 

а) доступним; 

б) авторитетним; 

в) вимогливим. 

11. У вільний час я з цікавістю прочитав би книжки: 

а) про те, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з оточуючими; 

б) про життя відомих людей; 

в) про останні досягнення науки та техніки. 

12. Якби в мене були здібності до музики, я бажав би бути: 

а) диригентом; 

б) композитором; 

в) солістом. 

13. Я хотів би: 

а) вигадати цікавий конкурс; 

б) перемогти в конкурсі; 

в) організувати конкурс і керувати ним. 

14. Для мене важливо знати: 

а) що я бажаю зробити; 

б) як досягнути мети; 

в) як організувати людей для досягнення мети. 

15. Людина повинна прагнути до того, щоб: 

а) інші люди схвалювали її вчинки; 

б) передусім виконувати свою справу; 

в) її не можна було б критикувати за виконану роботу. 

16. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли: 

а) спілкуюся з друзями; 

б) переглядаю цікаві фільми; 

в) займаюся своєю улюбленою справою. 
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Обробка результатів. 

Кожна відповідь у стовпчику «Найбільш привабливо» — 2 бали, відповідь у 

стовпчику «Найменш привабливо» — 0 балів, відповідям, що не потрапили в 

жодний стовпчик— 1 бал. 

Бали, набрані за всіма 27 судженнями, додаються до кожного виду 

спрямованості окремо за наведеним нижче ключем.  

 

 

Види спрямованості особистості 

 

Спрямованість на себе (Я) — орієнтація на пряме винагородження та 

задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність до суперництва, 

тривога, інтравертованість, роздратованість, прагнення до влади. 

Спрямованість на спілкування (С) — прагнення підтримувати стосунки з 

людьми, орієнтація на спільну діяльність (не обов'язково для виконання справи, 

а заради самого спілкування), орієнтація на соціальне схвалення, залежність від 

групи, потреба в емоційних стосунках. 

Спрямованість на справу, діло (Д) — зацікавленість у вирішенні ділових 

проблем, виконанні роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, 

здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для 

досягнення загальної мети. 

Ключ для визначення професійної спрямованості 

№  На 

себе 

(Я) 

На 

спілк

уванн

я (С) 

На 

діло 

(Д) 

№  Я С Д 

1 а в Б 15 б в а 

2 б в А 16 а в б 

3 а в Б 17 а в б 

4 в б А 18 а б в 

5 б а В 19 а в б 

6 в а Б 20 в б а 

7 в б А 21 б а в 

8 а б В 22 б а в 

9 в а Б 23 в а б 

10 а в Б 24 б в а 

11 б в А 25 а в б 

12 б а В 26 в а б 

13 в а Б 27 б а в 

14 а в Б     
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Додаток 24 

Інтелектуальний тест Г.Ю. Айзенка 

 
Інструкція 

На виконання кожного тесту дається рівно ЗО хв. Не затримуйтеся занадто 

довго над одним завданням. Можливо, ви перебуваєте на помилковому шляху, 

тоді краще перейти до наступного завдання. Але і не здавайтеся занадто легко; 

більшість завдань вирішеться, якщо ви виявите трохи наполегливості. 

Продовжувати міркувати над завданням або відмовитися від спроб і перейти до 

наступного — підкаже здоровий глузд. Пам'ятайте при цьому, що загалом, до 

кінця серії завдання стають складнішими. Кожна людина спроможна вирішити 

частину запропонованих завдань, але ніхто не в змозі справитися з усіма 

завданнями за півгодини. 

Відповіддю на завдання є одне число, буква або слово. Іноді потрібнозро- 

бити вибір з декількох можливостей, іноді ви самі повинні придумати 

відповідь. Відповідь напишіть у зазначеному місці. Якщо ви не можете роз-

в'язати завдання, то не варто навмання писати відповідь. Якщо ж у вас є ідея, 

але ви не впевнені в її правильності, то відповідь усе-таки проставте. Тест не 

містить «каверзних» завдань, але прийдеться розглядати кілька шляхів рішення. 

Перш ніж приступити до роботи, впевніться, шо ви правильно зрозуміли, що 

від вас вимагається. Ви даремно втратите час. якщо візьметеся за розв'язання, 

не усвідомивши, у чому полягає завдання. 

Примітка: 

Крапки означають кількість букв у пропущеному слові. Наприклад, (....) 

означає, що пропущене слово складається з чотирьох букв. 

1. Виберіть потрібну фігуру з чотирьох пронумерованих.  
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2. Вставте слово, яке є закінченням першого слова та початком другого. 

 

ЗВИ (...) КА 

 

3. Розв'яжіть анаграми та виключіть зайве слово. Примітка. Анаграма - слово з 

переплутаним порядком наведення літер, який слід відтворити. 

 

ААЛТІРК 

КОЖАЛ 

АЗІАЛВ 

ШКААЧ 

4. Вставте пропущене число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Вставте пропущене слово. 

 

БАГОР (РОСА) ТЕСАК 

ГАРАЖ (....) КАБАК 

6. Вставте пропущене число. 

196      (25)          324 

325      (   )          137 

 

7. Продовжіть ряд чисел. 

18     10     6     4     ? 

 

8. Розв'яжіть анаграми та виключіть зайве слово. 

НИАВД 

СІОТТ 

СЛІТ 

ЛІКСОР 

9. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованних. 
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10. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Вставте пропущену букву. 

Щ   Ц   Т   П   Л   ? 

 

12. Вставте слово, яке є закінченням першого слова і, водночас, початком другого. 

 

МІ(...) О ЛАД 
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13. Вставте пропущене число. 
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17. Виберіть потрібну фігуру з прономерованних. 
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18. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19. Вставте пропущене число. 

6    11    ?    27 

Вставте пропущене число. 

12      (56)      16 

17      (   )      21 

20. Вставте пропущене слово. 

ЛАСКА (САЖА) МІРАЖ 
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НАХИЛ (....) НАБАТ 

21. Вставте слово, яке є водночас закінченням першого слова і початком другого. 

ПРИК (...) АН 

 

22. Розв'яжіть анаграми та виключіть зайве слово. 

ЖААРБ 

ТЯХА 

ЙААРС 

ЕОВНЧ 

 

 

23. Вставте слово, яке означало б те ж саме, що і слова, поза дужками. 

РУКА (      ) ГРОНО 

 

 

25. Вставте пропущену букву. 

 

А Г Є 

Г Ж Ї  

З К ? 

26.Вставте пропущені літери.   
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27. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих. 
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28. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих. 
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29. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих. 
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30. Вставте пропущене слово. 

 

КНИГА (КАСА) САЛАТ 

ГОНОР (....) ОХОТА 

 

31. Вставте слово, яке означало б те ж саме, що і слова поза дужками. 

 

ВИД СПОРТУ (....) СПОСІБ ПЕРЕСУВАННЯ 

 

32. Вставте пропущене число. 

1    8    27    ? 

 

 

33. Вставте пропущене слово. 

 

ЛОТОК (КЛЕН) ЧОВЕН 

ПЛАТО (...) ОТВІР 

 

34. Розв'яжіть анаграми і виключіть зайве слово. 

 

АТСІН 

ТІВОКОРВ 

ТСАРХІ 

КОІВН 

 

35. Вставте пропущену букву і пропущене число. 

 

 

ЗАТОКА (....) ЧАСТИНА ОБЛИЧЧЯ 

 

 

 

 

 

 

37. Вставте пропущене слово. 

ПИРІГ (РИСА) СЛЬОЗА 

РИНОК (....) ВЕСЕЛКА 

 

 

 

 

 

 

 

38. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих. 

1  В  5  ? 

А  3  Д  ? 

36. Вставте слово, яке б означало те ж саме, що і слова поза 

дужками. 
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39. Виберіть потрібну фігуру з шести прономерованих. 
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40. Виберіть потрібну фігуру з чотирьох прономерованих. 
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Відповіді до інтелектуального тесту Г.Ю.Айзенка 

    1.4. 

2. ЧАЙ. 

3. ВАЛІЗА (Усі інші слова позначають посуд: тарілка, ложка, чашка). 

4. 11 (Відняти число на підлозі з суми чисел на вікнах). 

5. ЖАБА (Перша літера пропущеного слова — це остання літера попереднього 

слова; друга літера пропущеного слова — це четверта літера попереднього 

слова; третя літера пропущеного слова — це третя літера наступного слова; 

четверта літера пропущеного слова — це четверта літера наступного слова). 

6. 25 (Складіть усі числа, що стоять поза дужками). 

7.3 (Кожне число отримується, якщо до попереднього додати 2 і результат 

розділити на 2: (4 + 2 = 6;  6: 2 = 3). 

8. ТІСТО (Усі інші слова означають предмети домашньої обстановки: стіл, диван, 

крісло). 

9. 6 (Коло, трикутник і квадрат можуть бути як зовнішньою, так і внутрішньою 

фігурою та можуть бути чорного кольору, білого або заштрихованими. Кожна 

з цих ознак зустрічається лише один разу рядку або в колонці). 

10. 5 (Є три фігури, що відрізняються тим, як проведено лінію у внутрішньому 

полі прямокутника і три маленькі фігури й хрест, ромб і чорна пляма. У 

кожному прямокутнику є дві такі фігури у внутрішньому колі прямокутника). 

11.  (Літери розташовані у зворотньому алфавітному порядку по черзі, через 

дві на третю і через три на четверту). 

12. ШОК. 

13. 54 (Числа у лівій половині кола втричі більші від чисел у правій половині 

кола). 

14.11 (У кожному рядку третє число є сумою половини першого числа з 

подвоєним другим). 

15. 27 (Число в дужках є різницею чисел поза дужками). 

16. Р і Т (Слово ГОРДІСТЬ читається проти часової стрілки). 

17.2 (Коло може бути без ліній, може мати горизонтальну або вертикальну 

лінію. А маленькі кружечки у колі можуть бути в одному з трьох положень. 

Крім того вони мають різну штриховку). 
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18.2 (Третя фігура кожного горизонтального ряду складається з тих еле-

ментів фігур свого ряду, які є для них відмінними). 

19. 18 (Ввести у квадрат числа 2,3,4, 5 відповідно, щоразу додаючи 2). 

20.76 (Подвійна сума чисел, які стоять поза дужками). 

21. ХАТА (Перша літера пропущеного слова - це третя літера попереднього 

слова; друга літера пропущеного слова - це друга літера попереднього слова; 

третя літера пропущеного слова - це п'ята літера наступного слова; четверта 

літера пропущеного слова - це четверта літера наступного слова). 

22. ЛАД. 

23. САРАЙ (Інші слова позначають типи суден: баржа, яхта, човен). 

24. КИСТЬ. 

25. П (Рядки побудовані із літер українського алфавіту відповідно через 2, 3 і 

4 літери). 

26. С і Н (Слово СПІЛЬНИЙ, читається за годинниковою стрілкою). 

27.2 (Є три типи головних фігур, на кожну з яких є або +, або стрілка, або 

х). 

28.1 (Є три типи вазонів, три типи стебел, і три форми квітів. Вазон може 

бути білим, чорним або заштрихованим. Кожна з цих ознак зустрічається 

лише один раз в рядку або колонці). 

29. 1 (Шипи, спрямовані зовні, рахуються як +1; шипи, спрямовані всередину, 

рахуються як -1. У кожному горизонтальному рядку остання фігура 

розглядається як сума двох попередніх фігур: 4 - 2  =  2,-1 + 5 = 4,2 + 2 = 4). 

30. ГРОТ (Перша і друга літери пропущеного слова - це відповідно перша і 

п'ята літери попереднього слова, а третя і четверта літери пропущеного слова - 

це відповідно перша і четверта літери наступного слова). 

31. БІГ. 

32. 64 (Уведіть у куб числа 1, 2, 3 і 4 відповідно). 

33. ОПІР (Перша і друга літери пропущеного слова - це відповідно перша і 

п'ята літери попереднього слова, а третя і четверта літери пропущеного слова - 

це відповідно четверта і п'ята літери наступного слова). 

34. ВІВТОРОК (Інші слова означають частини будівлі: стіна, стріха, вікно). 

35. (Літери йдуть в алфавітному порядку через одну по черзі у чи- сельнику і 

знаменнику. Числа, що відповідають порядковому номеру   цих літер в 

алфавіті, розташовані подібним чином).  

36. ГУБА  

37. НИВА (Перша і друга літери пропущеного слова - це відповідно третя і 

друга літери попереднього слова, а третя і четверта літери пропущеного слова 

- це відповідно перша і сьома літери наступного слова). 

38. 1 (У кожному рядку й у кожній колонці є три різні типи м'ячів, три форми 

голів, три форми чобіт і три положення рук. Ті форми і положення, яких немає 

у перших двох малюнках третього рядку, мають бути у відсутньому 

малюнку). 

     39.6 (Є три фасони спідниць, три положення рук, три типи взуття). 

40.1 (Друга і третя фігури кожного рядку містять по одному з елементів, що 

є у першій фігурі, які розвернуті на 90°). 

Оцінка результатів 

Є 

7 
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Відкладіть на горизонтальній лінії відповідного графіка кількість правильно 

розв'язаних завдань. Потім проведіть вертикаль до перетину з діагональною 

лінією. Від крапки перетину проведіть горизонтальну лінію вліво. Крапка на 

вертикальній осі відповідає вашому Ю. Найбільш достовірні і надійні 

результати, що свідчать про ваші здібності, розташовані у діапазоні від 100 до 

130 балів. Поза цими межами оцінка результатів недостатньо надійна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами тестування інтелектуальних здібностей може з'ясуватись, що 

рівень їх розвитку може бути: а) недостатнім (Ю < 90%), б) нормальним (Ю = 

90—110%), в) підвищеним (Ю > 110—120%) або є на рівні г) обдарованості (Ю 

> 140%). Кожен з цих варіантів утворює певну ситуацію вибору того чи іншого 

профілю навчання.  

 

 
 


