
Дослід 2.5. Діагностика особистісної креативності  
(Є.Є. Тунік) 

Вступні зауваження. Ця методика дозволяє визначити чотири 
особливості творчої особистості: допитливість (Д); уяву (У); склад-
ність (С) і схильність до ризику (Р). Незважаючи на її адресність юна-
цькому віку, вона не втрачає своєї прогностичності і в зрілому віці.  

Мета заняття. Визначення особливостей творчої особистості. 
Оснащення. Опитувач, бланк відповідей (таблиця). 
Послідовність роботи. Дослідження може бути проведено як ін-

дивідуально, так і в колективі. Експериментатор пропонує респонден-
там відповісти на висловлювання відповідно до інструкції, що розмі-
щена в опитувачі. На кожне висловлювання існує 4 варіанти відповіді. 

  
Проведення діагностики 
Опитувач  
Інструкція. Це завдання допоможе вам з’ясувати, наскільки твор-

чою особистістю ви себе вважаєте. Серед наступних коротких речень 
ви знайдете такі, які дійсно підходять вам краще, ніж інші. Їх необхід-
но помітити позначкою “Х” в колонці “в основному вірно (так)”. Де-
які речення підходять вам лише частково, їх потрібно помітити позна-
чкою “Х” в колонці “частково вірно.” Інші висловлювання не підій-
дуть вам зовсім, їх потрібно помітити позначкою “Х” в колонці “ні”. 
Ті висловлювання, відносно яких ви не можете дійти до рішення, пот-
рібно помітити позначкою “Х” в колонці “не можу вирішити”.  

Робіть позначки до кожного речення і не замислюйтесь довго. Тут 
нема вірних або невірних відповідей. Відмічайте перше, що приходить 
вам у голову, коли читаєте речення. Це завдання не обмежене в часі, 
але працюйте якомога швидше. Пам’ятайте, що коли даєте відповіді до 
кожного речення, ви повинні відмічати те, що дійсно відчуваєте. Став-
те позначку “Х” в ту колонку, яка більше всього підходить вам. На 
кожне питання вибирайте тільки одну відповідь.  

 

1. Якщо я не знаю вірної відповіді, то намагаюся здогадатись про неї. 
2. Мені подобається розглядати предмет ретельно і детально, 

щоб виявити деталі, яких не бачив раніше. 
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3. Як правило, я запитую, якщо чогось не знаю. 
4. Мені не подобається планувати справи заздалегідь. 
5. Перед тим, як грати у нову гру, я повинен переконатися, що 

зможу виграти. 
6. Мені подобається уявляти собі те, що мені потрібно буде взя-

ти або зробити. 
7. Якщо щось не вдається з першого разу, я буду працювати до 

тих пір, поки не зроблю це. 
8. Я ніколи не виберу гру, з якою інші не знайомі. 
9. Краще я буду робити все звичайно, ніж шукати нові способи. 
10. Мені подобається виясняти, чи так все насправді. 
11. Мені подобається займатись чим-небудь новим. 
12. Я люблю заводити нових друзів. 
13. Мені подобається думати про те, чого зі мною ніколи не від-

бувалось. 
14. Як правило, я не витрачаю часу на мрії про те, що колись ста-

ну відомим актором, музикантом, поетом. 
15. Деякі мої ідеї так захоплюють мене, що я забуваю про все на 

світі. 
16. Мені більше подобалося б працювати на космічній станції, 

ніж тут, на Землі. 
17. Я нервуюсь, якщо не знаю, що відбудеться далі. 
18. Мені подобається те, що незвичайне. 
19. Я часто намагаюсь уявити собі те, про що думають інші люди. 
20. Мені подобаються розповіді або телевізійні передачі про по-

дії, які відбулися в минулому. 
21. Мені подобається обговорювати мої ідеї в компанії друзів. 
22. Як правило, я зберігаю спокій, коли щось роблю не так або 

помиляюсь. 
23. Коли я виросту, мені б хотілося зробити або звершити щось 

таке, що ніколи не вдавалося до мене. 
24. Я вибираю друзів, які завжди роблять все звичайним способом. 
25. Багато правил, що існують, мене, як правило, не влаштовують. 
26. Мені подобається вирішувати навіть таку проблему, яка не 

має вірної відповіді. 
27. Існує багато речей, з якими мені б хотілося поекспериментувати. 
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28. Якщо я одного разу знайшов відповідь на питання, я буду при-
тримуватись неї, а не шукати інші відповіді. 

29. Мені не подобається виступати перед групою. 
30. Коли я читаю або дивлюсь телевізор, я уявляю себе кимось із 

героїв. 
31. Я люблю уявляти собі, як жили люди 200 років тому. 
32. Мені не подобається, коли мої друзі нерішучі. 
33. Мені подобається досліджувати старі валізи і коробки, щоб 

просто подивитися, що в них може бути. 
34. Мені б хотілося, щоб мої батьки і керівники робили все, як 

звичайно, і не змінювались. 
35. Я довіряю своїм почуттям і передчуттям. 
36. Цікаво припустити щось і перевірити, чи правий  я. 
37. Цікаво братися за головоломки та ігри, в яких необхідно роз-

раховувати свої подальші кроки. 
38. Мене цікавлять механізми, цікаво подивитись, що в них всере-

дині і як вони працюють. 
39. Моїм кращим друзям не подобаються дурні ідеї. 
40. Мені подобається вигадувати щось нове, навіть якщо це немо-

жливо застосувати на практиці. 
41. Мені подобається, коли всі речі лежать на своїх місцях. 
42. Мені було б цікаво шукати відповіді на питання, які виник-

нуть у майбутньому. 
43. Мені подобається братися за нове, щоб подивитися, що з цьо-

го вийде. 
44. Мені цікаво грати в улюблені ігри просто заради задоволення, 

а не заради виграшу. 
45. Мені подобається розмірковувати про щось цікаве, про те, що 

ніколи не приходило в голову. 
46. Коли я бачу картину, на якій намальований хтось незнайомий, 

мені цікаво знати, хто це. 
47. Я люблю перегортати книги і журнали для того, щоб просто 

подивитись, що в них. 
48. Я думаю, що на більшість питань існує одна вірна відповідь. 
49. Я люблю задавати питання про такі речі, про які інші люди не 

замислюються. 
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50. У мене є багато цікавих справ як на роботі (у навчальному 
закладі), так і вдома. 

 
 

Бланк відповідей (таблиця) 
 

П. І. Б. _______________________________________________________ 
 
Дата   “ ____” _____________________   200    р. 
  
Стать   _______________    Вік  ______________ 
  
Місце навчання або роботи _____________________________________ 

№ 
пит. 

Так 
Частково 
вірно 

(можливо) 
Ні 

Не можу 
вирішити 
(не знаю) 

№ 
пит. 

Так 
Частково 
   вірно 

(можливо) 
 Ні 

Не можу 
вирішити 
(можливо) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

        26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

        

Таблиця 
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Обробка даних 
При оцінці даних опитувача використовуються чотири фактори, 

які тісно корелюються з творчими проявами особистості. Вони вклю-
чають: Допитливість (Д), Уяву (У), Складність (С) і схильність до 
Ризику (Р). Ми одержуємо чотири “сирих” показники по кожному 
фактору, а також загальний сумарний показник.  

При обробці даних використовується або шаблон, який можна 
накладати на бланк відповідей тесту, або співставлення відповідей тих, 
хто тестувався, з ключем у звичайній формі. 

 

Ключ 
Схильність до Ризику (відповіді, що оцінюються 2 балами): 

А) позитивні відповіді: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44. 
Б) негативні відповіді: 5, 8, 22, 29, 32, 34. 
В) всі відповіді на ці запитання у формі “може бути” оцінюються 

в +1 бал. 
Г) всі відповіді “не знаю” на ці запитання оцінюються в –1 бал і 

віднімаються від загальної кількості. 
 

 Допитливість (відповіді, що оцінюються 2 балами): 
А) позитивні відповіді: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49. 
Б) негативні відповіді: 28. 
В) всі відповіді “може бути” оцінюються в +1 бал. 
Г) всі відповіді “не знаю” оцінюються в –1 бал.  

 

Складність (відповіді, що оцінюються 2 балами):  
А) позитивні відповіді: 7, 15, 18, 26, 42, 50. 
Б) негативні відповіді: 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48. 
В) всі відповіді на ці запитання у формі “може бути” оцінюються в 

+1 бал. 
Г) всі відповіді “не знаю” оцінюються в –1 бал. 

 

Уява (відповіді, що оцінюються 2 балами): 
А) позитивні відповіді: 6, 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46. 
Б) негативні відповіді: 14, 20, 39. 
В) всі відповіді “може бути” оцінюються в +1 бал. 
Г) всі відповіді “не знаю” оцінюються в –1 бал. 
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У даному випадку визначення кожного з чотирьох факторів креа-
тивності особистості здійснюється на базі позитивних і негативних 
відповідей, що оцінюються 2-ма балами, частково, що співпадають з 
ключем (у формі “може бути”), оцінюються в 1 бал, і відповіді “не 
знаю” оцінюються в – 1 бал. Використання цієї оцінюючої шкали дає 
право “показати” недостатньо творчу, нерішучу особистість. 

Цей опитувач розроблений для того, щоб оцінити, в якій мірі здат-
ними на ризик (Р), допитливими (Д), що володіють уявою (У) і відда-
ють перевагу складним ідеям (С), вважають себе ті, що проходять тест. 
З 50 пунктів 12 тверджень відносяться до допитливості, 12 – до уяви, 
13 – до здатності йти на ризик, 13 – до фактора складності. Якщо усі 
відповіді співпадають з ключем, то сумарний “сирий” бал може дорів-
нювати 100, якщо не відмічені пункти “не знаю”. 

Кінцева кількісна вираженість того або іншого фактора визнача-
ється шляхом складання всіх відповідей, які співпадають з ключем, і 
відповідей “може бути” (+1 бал) і відніманням з цієї суми всіх відпові-
дей “не знаю” (–1 бал). 

Чим вища “сира” оцінка людини, яка відчуває позитивні почуття по 
відношенню до себе, тим більш творчою особистістю, допитливою, з уя-
вою, здатна піти на ризик і розібратися в складних проблемах вона є; всі 
вищеописані особистісні фактори тісно пов’язані з творчими здібностями.  

Можуть бути одержані оцінки по кожному фактору тесту окремо, 
а також сумарна оцінка. Оцінка по факторах і сумарна оцінка краще 
демонструє сильні (висока “сира” оцінка) і слабкі (низька “сира” оцін-
ка) сторони особистості. Оцінка окремого фактора і сумарний “сирий” 
бал можуть бути згодом переведені в стандартні бали і відмічені на 
індивідуальному профілі особистості.  

 

Нормативні дані для російських і американських людей,  
які тестувалися за 4-факторним опитувачем 

 Фактори  
креативності 

Російські дані Американські дані 

Середнє,  
М 

Стандартні 
 відхилення, Δ 

Середнє, 
М 

Стандартні 
відхилення, Δ 

Допитливість 17,8 3,9 16,4 4,3 

Уява 15,6 4,8 16,0 4,7 

Складність 17,2 4,4 14,8 5,1 

Схильність до Ризику 17,0 2,9 14,9 3,9 

Сумарний 67,6 16,0 62,1 18,0 
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Порівнюючи російські та американські дані, Є.Є. Тунік відмічає, 
що за опитувачем особистісних характеристик можна говорити, що за 
всіма факторами: Допитливість, Складність, схильність до Ризику і 
Сумарний бал – російські середні показники вище американських, за 
винятком показників по Уяві, де вищі американські дані (різниці ста-
тистично значимі, t – критерій Ст’юдента).  

 
Інтерпретація 
Основні критеріальні проявлення факторів, які досліджуються:  
Допитливість. Суб’єкт з вираженою допитливістю частіше 

всього запитує всіх і про все, йому подобається вивчати побудову 
механічних речей, він постійно шукає нові шляхи (способи) мислен-
ня, любить вивчати нові речі та ідеї, шукає різні можливості рішення 
завдань, вивчає книги, ігри, карти, картини тощо, щоб узнати якомо-
га більше. 

Уява. Суб’єкт з розвинутою уявою вигадує оповідання про місця, 
які він ніколи не бачив; уявляє, як інші будуть вирішувати проблему, 
яку він вирішує сам; мріє про різні міста і речі; любить міркувати про 
явища, з якими не стикався; бачить те, що намальовано на картинах і 
малюнках не так, як інші, незвичайно; часто відчуває здивування з 
приводу різних ідей і подій. 

Складність. Суб’єкт, який орієнтований на пізнання складних 
явищ, проявляє інтерес до складних речей і ідей; любить ставити перед 
собою важкі завдання; любить вивчати щось без сторонньої допомоги; 
проявляє наполегливість, щоб досягти своєї мети; пропонує дуже скла-
дні шляхи вирішення проблеми, ніж це здається необхідним; йому по-
добаються складні завдання. 

Схильність до Ризику. Проявляється у тому, що суб’єкт буде від-
стоювати свої ідеї, не звертаючи уваги на реакцію інших; ставить пе-
ред собою високі цілі і буде намагатися їх здійснити; припускає для 
себе можливість помилок і провалів; любить вивчати нові речі або ідеї 
і не піддається чужій думці; не дуже стурбований, коли однокурсники, 
викладачі або батьки висловлюють своє несхвалення; віддає перевагу 
шансу ризикнути, щоб дізнатися, що з цього вийде.  
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