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Заняття 6. Особистість, мотивація, діяльність,  
спілкування 
 
Приблизний план 
1.   Мотивація та ціннісні орієнтації. Діагностика. 
2.   Комунікативна компетентність. Діагностика. 
3.   Складання психологічного портрету. 
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Практичні завдання  
 
Дослід 6.1. Психодіагностика ціннісних орієнтацій 

(опитувач термінальних цінностей (ОТеЦ) І.Г. Сеніна) 
 
Вступні зауваження 
Необхідність розробки компактної та надійної методики з діагнос-

тики направленості особистості спостерігається в багатьох галузях 
практичної психології. 

М. Рокич визначає поняття цінностей людини з двох аспектів. 
Під цінностями він розуміє, з одного боку, переконання індивіда у 
перевагах будь-яких цілей, певного сенсу існування порівняно з 
іншими цілями, а з іншого – переконання індивіда в перевагах пев-
них типів поведінки порівняно з іншими типами. Виходячи з цього, 
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М. Рокич формулює гіпотезу про два види людських цінностей: про 
цінності-цілі і про цінності-засоби. Цінності-цілі він називає ТЕР-
МІНАЛЬНИМИ, в них відображається пріоритетність для індивіда 
певних життєвих цілей. Цінності-засоби мають назву ІНСТРУМЕН-
ТАЛЬНИХ, вони свідчать про пріоритетність для індивіда певних 
типів поведінки, які ведуть до реалізації відповідних термінальних 
цінностей. 

Теоретичне положення Рокича у більшості стало базою для роз-
робки цього опитувача. Основним діагностичним конструктором цієї 
методики є термінальні цінності, під якими розуміються переконання 
людини у перевагах конкретних життєвих цілей у порівнянні з іншими 
цілями. 

Перелік термінальних цінностей, що діагностуються у цьому опи-
тувачі, включає 8 найменувань. 

1. ВЛАСНИЙ ПРЕСТИЖ, тобто завойовування свого визнання у 
суспільстві шляхом наслідування конкретним соціальним потребам. 

2. ВИСОКЕ МАТЕРІАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ, тобто звернення до 
факторів матеріального добробуту як до головної суті існування. 

3. КРЕАТИВНІСТЬ, тобто реалізація своїх власних можливостей, 
прагнення змінити оточуючу дійсність. 

4. АКТИВНІ СОЦІАЛЬНІ КОНТАКТИ, тобто встановлення спри-
ятливих відносин у різних сферах соціальної взаємодії, розширення 
своїх міжособистісних зв’язків, реалізація своєї соціальної ролі. 

5. РОЗВИТОК СЕБЕ, тобто пізнання своїх індивідуальних особли-
востей, постійний розвиток своїх здібностей та інших особистісних 
характеристик. 

6. ДОСЯГНЕННЯ, тобто постановка та рішення конкретних жит-
тєвих задач як головних життєвих факторів. 

7. ДУХОВНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ, тобто керівництво моральними 
принципами, перевага духовних потреб над матеріальними. 

8. ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ, тобто перева-
га власних думок, поглядів, переконань над загальноприйнятими, за-
хист своєї неповторності та незалежності. 

Проте реальне життя людини дуже неоднорідне. Одна і та ж люди-
на мусить виконувати різні функції, різні за своїм змістом види діяль-
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ності, реалізовувати в них конкретні соціальні ролі. За своєю схожістю 
всі ці особливості об’єднуються в конкретні життєві сфери. 

Найбільш типовими для більшості індивідів є наступні сфери: 
а) професійне життя; 
б) навчання і освіта; 
в) сімейне життя; 
г) суспільне життя; 
д) розваги. 
Необхідно відмітити, що термінальні цінності у тій чи іншій мірі 

проявляються в усіх вищезгаданих життєвих сферах, кожна з яких, у 
силу своєї об’єктивної обумовленості, у різному ступені сприяє реалі-
зації тих чи інших термінальних цінностей, тому сфери, які сприяють 
цій реалізації у найбільшому ступені, набувають для індивіда найбіль-
шої значущості. 

Таким чином, другим діагностичним конструктом цього опитувача 
виступає значущість для індивіда тієї чи іншої життєвої сфери як дже-
рела реалізації тієї чи іншої термінальної цінності. 

В цілому конструкція опитувача дає можливість користувачеві 
відповісти на 3 головних питання: 

1. Яка термінальна цінність найбільш переважає в житті даного 
індивіда? 

2. Яка життєва сфера є найбільш важливою для даного індивіда? 
3. У якій життєвій сфері термінальна цінність, що переважає, реа-

лізується у найбільшому ступені, тобто яка життєва сфера найбільш 
важлива для реалізації цієї термінальної цінності? 

  
Структура опитувача 
Структура опитувача така, що для діагностики двох головних діаг-

ностичних конструктів тесту (термінальні цінності, життєві галузі) 
використовуються ті ж самі твердження. Така структура дозволяє ви-
робити аналіз отриманих даних не тільки відповідно вираженості окре-
мо термінальних цінностей і окремо значущості життєвих сфер, але й 
відносно вираженості кожної із термінальних цінностей у кожній жит-
тєвій сфері. Це стає більш зрозумілим, якщо розглядати “ключ” до 
тесту (табл. 1). 
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Таблиця 1 
“Ключ” до “Опитувача термінальних цінностей” 

    Життєві сфери     

Термінальні  
цінності 

Професійне 
життя 

Навчання 
та освіта 

Сімейне  
життя 

Суспільне 
життя Розваги 

Особистий престиж 21    57 5    73 6    49 27    65 7      74 

Високе матеріальне 
становище 36    66 20    59 11    58 8     45 30     63 

Креативність 31    79 2    55 9     53 37     48 25     72 

Активні соціальні 
контакти 15    47 28    64 34    42 22     60 16     54 

Розвиток себе 41     70 23    44 38    69 17     56 35     80 

Досягнення 1     52 10    50 24    46 32     68 13     76 

Духовне  
задоволення 4     43 33    78 18    62 3      40 39     71 

Збереження власної 
індивідуальності 26   61 14    75 29    67 12     51 19     77 

З таблиці 1 видно, що кожне твердження опитувача працює одразу 
на два діагностичних конструкта. Вісім пар тверджень, що відносяться 
до діагностики важливості однієї життєвої сфери, водночас відносять-
ся до діагностики вираженості кожної термінальної цінності всередині 
цієї життєвої сфери, а п’ять пар тверджень, які відносяться до загаль-
ної вираженості певної термінальної цінності, водночас відносяться до 
діагностики її вираженості для кожної життєвої сфери. 

  
Умови проведення методики і порядок обробки  
результатів 
 

Умови проведення 
Опитувач термінальних цінностей складається з 80 тверджень, 

кожне з яких необхідно оцінити за 5-бальною шкалою. Перед почат-
ком тестування дається інструкція. 
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Проведення опитування за методикою не потребує дотримання 
будь-яких особливих умов, однак, щоб знизити вплив на результати 
опитування випадкових факторів, необхідно забезпечити нормальний 
рівень освітлення у приміщенні, де проводиться опитування, нормаль-
ний температурний режим, повністю виключити зайвий шум.  

При груповому проведенні опитування групу необхідно обмежити 
до 10-15 людей. При цьому кожен з них повинен сидіти за окремим 
столом і самостійно працювати з тестом. Експериментатор не повинен 
проводити опитування шляхом зачитування вголос для усієї групи 
тверджень тесту. 

 
Порядок обробки результатів 
Для обробки результатів використовуються: дешифратор  
(додаток 6.1.1) і ключі-шаблони (додаток 6.1.2) 
Дешифратор складається з таблиці і двох сіток для побудови інди-

відуальних профілів (окремо для термінальних цінностей і життєвих 
сфер). Назви стовпчиків таблиці дешифратора відповідають назвам 
життєвих сфер, а назва рядків – назвам термінальних цінностей. Кож-
ний перетин ряду і стовпчиків таблиці представляє собою дві малі і 
одну велику клітинку. Таким чином, кожний стовпчик таблиці склада-
ється із шістнадцяти малих і восьми великих клітин, а кожний рядок – 
з десяти малих і п’яти великих клітин. 

Ключі-шаблони мають назви, які відповідають назвам життєвих 
сфер. На кожному ключі-шаблоні нанесені 16 заштрихованих прямоку-
тників, назва яких відповідає назвам термінальних цінностей. Зліва на 
кожному ключі-шаблоні є заштриховані кола. Ключі-шаблони рекоме-
ндується наклеїти на якийсь картон і вирізати заштриховані прямокут-
ники і заштриховане коло зліва. 

Перед тим, як почати обробку отриманих даних, необхідно бути 
впевненим у тому, що бланк відповідей повністю заповнений. 

Далі обробку потрібно проводити у наступній послідовності: 
1. Накласти на заповнений бланк відповідей (додаток 6.1.3) 

ключ-шаблон під назвою “сфера професійного життя”.  
2. Внести у 16 малих клітин стовпчика “Сфера професійного 

життя” таблиці дешифратора відповідні бали, що з’явилися у 
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“вікнах” ключа-шаблона. При цьому треба звернути увагу на 
те, що кожне вікно ключа-шаблона має назву відповідно до 
назв термінальних цінностей таблиці дешифратора. При запов-
ненні малих клітин необхідно, щоб кожний бал потрапив у 
рядок таблиці дешифратора. 

3. Зробити те ж саме із останніми графами таблиці дешифратора 
з останніми ключами-шаблонами, слідкуючи, щоб назва  
ключа-шаблона відповідала назві заповненої графи таблиці 
дешифратора. 

4. У великі клітини таблиці проставити суму двох балів, записа-
них у відповідних малих клітинах. 

5. Підсумувати усі бали, отримані у великих клітинах таблиці, як 
за рядками (термінальні цінності), так і за стовпчиками 
(життєві сфери), і записати отримані суми у клітинки таблиці 
під назвою “загальний бал”. 

6. За таблицями норм (додаток 6.1.4) для кожного “сирого” балу 
за кожною шкалою опитувача знайти значення нормалізовано-
го показника (у стенах) і відмітити його у відповідній сітці 
індивідуального профілю, наведеного у нижній частині деши-
фратора. 

 
Інтерпретація отриманих результатів 
При інтерпретації отриманих даних необхідно враховувати, що, в 

першу чергу, інтерпретації підлягають показники, які виходять за межі 
діапазону від 4 до 7 стенів, оскільки всі показники, що знаходяться у 
цьому діапазоні, можна вважати близькими до середнього значення. 

 
1. Інтерпретація даних за шкалою термінальних цінностей 
Особистий престиж. Високий бал за даним показником віддзерка-

лює бажання людини до визнання, поваги, оцінки з боку інших, як прави-
ло, більш значущих осіб, до думки яких вона прислухається у найбільшо-
му ступені, на чию думку вона орієнтується, в першу чергу у своїх су-
дженнях, вчинках і поглядах. Опитувані, які отримали високий бал за да-
ним показником, часто бувають дуже зацікавлені у думці оточуючих про 
себе, оскільки потребують одобрення своєї поведінки соціумом. 
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Високе матеріальне становище. Високий бал за даним показни-
ком віддзеркалює бажання людини до більш високого рівня свого мате-
ріального становища. Такі люди часто бувають упевнені, що матеріаль-
ний достаток є головною умовою життєвого добробуту. Високий рівень 
матеріального становища для таких людей часто буває головним для 
розвитку почуття особистого значення і підвищеної самооцінки. 

Креативність. Високий бал за даним показником віддзеркалює 
мету людини до реалізації своїх творчих можливостей, внесення різно-
манітних змін у всі сфери свого життя. Особи з високим балом за даним 
показником у всьому прагнуть уникати стереотипів і урізноманітнити 
своє життя. Такі люди, звичайно, швидко втомлюються від помірної 
ходи свого життя і завжди намагаються внести до нього щось нове. 

Активні соціальні контакти. Високий бал за даним показником 
вказує на бажання людини до встановлення сприятливих взаємовідно-
син із іншими людьми. Для таких людей, як правило, дуже значущі всі 
аспекти людських взаємовідносин, вони часто бувають впевнені у тому, 
що саме цінне для них – це можливість спілкуватися з іншими людьми. 

Розвиток себе. Високий бал за цим показником відображає заціка-
вленість людини до об’єктивної інформації про особливості свого ха-
рактеру, своїх здібностей, інших характеристик своєї особистості. Такі 
люди, як правило, прагнуть до самовдосконалення, вважаючи при цьо-
му, що потенційні можливості людини майже не обмежені і що, в свою 
чергу, в житті необхідно досягати своєї мети. 

 Досягнення. Високий бал за цим показником говорить про мету 
людини – досягнення конкретних результатів у різні періоди життя. 
Такі люди, як правило, планують своє життя, ставлячи конкретні цілі 
на кожному його етапі, вважаючи за головне – досягнення мети. Окрім 
цього, більша кількість життєвих досягнень слугує для них основою 
високої самооцінки. 

 Духовне задоволення. Високий бал за цим показником віддзерка-
лює мету людини до отримання морального задоволення у всіх сферах 
свого життя. Такі люди, як правило, вважають, що головне – робити 
тільки те, що цікавить і приносить задоволення. 

 Збереження особистої індивідуальності. Високий бал за цим показ-
ником говорить про прагнення до незалежності від інших людей. Такі 
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люди, як правило, вважають, що саме важливе у житті – це зберегти непо-
вторність і своєрідність своєї особистості, своїх поглядів, свого стилю 
життя, намагаючись якнайменше піддаватися впливу масових тенденцій. 

 
2. Інтерпретація результатів за шкалами життєвих сфер 
Сфера професійного життя. Високий бал за цим показником го-

ворить про високу значущість для людини сфери її професійної діяль-
ності. Такі люди віддають перевагу своїй роботі, включаються в рі-
шення усіх виробничих проблем, вважаючи при цьому, що професійна 
діяльність є головним у житті людини. 

Сфера навчання і освіти. Високий бал за цим показником відо-
бражає прагнення людини до підвищення рівня своєї освіти, розши-
рення світогляду. Такі люди, як правило, вважають головним у житті – 
вчитися і отримувати нові знання. 

Сфера сімейного життя. Високий бал за цим показником гово-
рить про високу значущість для людини всього того, що пов’язано із 
життям її сім’ї. Такі люди віддають багато сил і часу вирішенню про-
блем сім’ї, вважають, що головне в житті – це добробут у сім’ї. 

Сфера суспільного життя. Високий бал за цим показником від-
дзеркалює високу значущість для людини проблем життя суспільства. 
Такі люди, як правило, швидко залучаються в суспільну діяльність, 
вважаючи, що саме головне в житті для людини – це суспільно-
політичні переконання. 

Сфера захоплень. Високий бал за цим показником свідчить про 
те, що основне місце в житті людини займає її захоплення, хобі. Такі 
люди, як правило, віддають своєму захопленню весь вільний час і вва-
жають, що без захоплень життя людини в більшості є неповноцінним. 

  
3. Інтерпретація даних за шкалою термінальних цінностей  

в середині життєвих сфер 
 
Сфера професійного життя 
Власний престиж. Виражається у прагненні людини мати роботу чи 

професію, яка високо цінується у суспільстві. Особи з високим балом за 
цим показником, як правило, дуже зацікавлені у думці інших людей від-
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носно своєї роботи чи професії і намагаються досягти визнання у суспіль-
стві шляхом вибору найбільш соціально схваленої роботи чи професії. 

Високе матеріальне становище. Виражається у прагненні мати 
роботу чи професію, що гарантує високу зарплатню та інші види мате-
ріальних благ. Особи з високим балом за цим показником бувають 
часто схильні до зміни отриманої спеціальності, якщо вона не прино-
сить бажаного рівня матеріального добробуту. 

Креативність. Виражається у прагненні внести елемент творчості 
у сферу своєї професійної діяльності. Особам з високим балом за цим 
показником швидко стає нудно від звичних способів організації робо-
ти та методів її проведення, тому для них характерне постійне бажання 
вносити у роботу різні зміни та удосконалення.  

Активні соціальні контакти. Виражаються в прагненні до колегі-
альності у роботі, встановленні спрямованих взаємовідносин із колега-
ми по роботі. Для людей з високим балом за цим показником важливі 
фактори соціально-психологічного клімату колективу, атмосфера дові-
ри і взаємодопомоги серед колег.  

Розвиток себе. Виражається в прагненні до найбільш повної реа-
лізації своїх здібностей у сфері професійного життя та до підвищення 
своєї професійної кваліфікації. Для досліджуваних з високим балом за 
цим показником характерна особлива зацікавленість в інформації про 
свої професійні здібності і можливості їх розвитку. 

Досягнення. Виражаються в прагненні досягнути конкретних та 
відчутних результатів у своїй професійній діяльності, частіше для під-
вищення самооцінки. Люди з високим балом за цим показником, як 
правило, відчувають велике задоволення від результатів своєї праці, 
ніж від її процесу. Для них також характерне ретельне планування сво-
єї роботи.  

Духовне задоволення. Виражається в прагненні мати цікаву, зміс-
товну роботу та професію. Для досліджуваних із високим балом за цим 
показником характерне бажання якомога глибше пізнати предмет своєї 
праці, вони, як правило, відчувають найбільше задоволення від самого 
процесу роботи і в меншій мірі орієнтуються на її результати. 

Збереження особистої індивідуальності. Виражається в прагнен-
ні за допомогою своєї професійної діяльності будь-яким чином 
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“відокремитись від натовпу”. Люди із високим балом за цим показни-
ком, як правило, намагаються мати роботу або професію, яка могла б 
підкреслити індивідуальну своєрідність і неповторність їх особистості 
(наприклад, вибрати незвичайну, рідку, мало поширену професію). 

 
Сфера навчання й освіти 
Власний престиж. Виражається у прагненні людини мати такий 

рівень освіти, який високо ціниться у суспільстві. Особи, які отримали 
високий бал за цим показником, відрізняються особливою зацікавлені-
стю у думці інших людей відносно рівня своєї освіти чи того рівня 
освіти, якого вони прагнуть досягти. 

Високе матеріальне становище. Виражається у прагненні люди-
ни мати такий рівень освіти, який гарантує зарплатню та інші види 
матеріальних благ. Люди з високим балом за цим показником характе-
ризуються бажанням підвищити рівень своєї освіти, якщо існуючий 
рівень не приносить бажаного матеріального добробуту. 

 Креативність. Виражається у прагненні знайти щось нове у дис-
ципліні, що вивчається, зробити свій внесок у визначену галузь знань. 
Для людей з високим балом за цим показником характерне бажання 
глибоко зануритись у предмет вивчення з метою відкрити у ньому 
щось таке, що раніше не вивчалося. 

 Активні соціальні контакти. Виражаються у прагненні людини 
ідентифікувати себе із визначеною соціальною групою. Особи, що 
отримали високий бал за цим показником, відрізняються бажанням 
досягнути визначеного рівня освіти, щоб увійти у більш тісні стосунки 
з людьми, що належать до будь-якої соціальної групи. 

 Розвиток себе. Виражається у прагненні людини підвищити рі-
вень своєї освіти заради розвитку своїх здібностей. Люди із високим 
балом за цим показником характеризуються особливою зацікавленістю 
в інформації про свої здібності у навчанні і можливостях їх вивчення. 

 Досягнення. Виражаються у прагненні людини досягати як конк-
ретних результатів свого навчального процесу (наприклад, захист ди-
сертації), так і в інших життєвих цілях, досягнення яких залежить від 
рівня освіти. Для осіб із високим балом за цим показником характерне 
ретельне планування всіх етапів освітнього процесу із розподіленням 
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конкретних цілей на кожному етапі, а крім того, прагнення підвищити 
свою самооцінку. 

Духовне задоволення. Виражається у прагненні пізнати якомога 
більше про дисципліну, що вивчається, цікавлячись, у першу чергу, її 
змістом. Особи з високим балом за цим показником відрізняються силь-
ною пізнавальною потребою, прагненням підвищити рівень своєї освіти, 
бажанням глибше зануритись у предмет вивчення своєї галузі знань. 

Збереження власної індивідуальності. Виражається у прагненні 
людини так побудувати свій освітній процес, щоб він у максимальному 
ступені відповідав усім особливостям її особистості. Люди з високим ба-
лом за цим показником відрізняються бажанням бути оригінальними при 
отриманні освіти, намагаючись не порушувати свої життєві принципи. 

 
Сфера сімейного життя 
Особистий престиж. Виражається в прагненні людини так буду-

вати своє сімейне життя, щоб забезпечити собі визнання з боку оточу-
ючих. Люди, які отримали високий бал за цим показником, дуже часто 
бувають зацікавлені в думці інших людей про різноманітні аспекти 
свого сімейного життя. 

Високе матеріальне становище. Виражається у прагненні до най-
більш високого рівня добробуту своєї сім’ї. Особи із високим балом за 
цим показником, як правило, вважають, що сімейний добробут поля-
гає, перш за все, у гарній забезпеченості родини.  

Креативність. Виражається в прагненні до всякого роду змін у 
своєму сімейному житті і внесенні в нього чогось нового. Люди із ви-
соким балом за цим показником відрізняються тим, що постійно нама-
гаються урізноманітнити життя своєї родини (наприклад, змінити меб-
лі у квартирі, придумати незвичайний різновид сімейного відпочинку).  

Активні соціальні контакти. Виражаються у високій значущості 
для людини певної структури взаємовідносин в родині. Для людей із 
високим балом за цим показником характерне прагнення до того, щоб 
член її сім’ї займав будь-яку соціальну позицію і виконував суворо 
визначені функції. 

Розвиток себе. Виражається в прагненні людини змінити на найкра-
ще різні риси свого характеру, своєї особистості в сімейному житті. Осо-
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би із високим балом за цим показником відрізняються високою зацікав-
леністю в інформації про себе (здібностях, особливостях особистості). 

Досягнення. Виражаються в прагненні до того, щоб у сімейному 
житті досягати будь-яких реальних результатів (наприклад, якомога 
раніше навчити своїх дітей читати та писати). Люди, які отримали ви-
сокий бал за цим показником, часто бувають зацікавлені інформацією 
про сімейне життя інших людей, бо хочуть переконатись у вагомості 
досягнень свого сімейного життя порівняно із досягненням сімейного 
життя інших. 

Духовне задоволення. Виражається в прагненні до глибокого 
взаєморозуміння з усіма членами родини, духовної близькості з ни-
ми. Особи із високим балом за цим показником у шлюбі більш за все 
цінують справжню любов і вважають її головною умовою сімейного 
добробуту. 

Збереження власної індивідуальності. Виражається в прагненні 
будувати своє життя, орієнтуючись лише на власні погляди, бажання. 
Люди із високим балом за цим показником часто намагаються зберег-
ти свою незалежність, навіть від членів своєї родини (наприклад, коли 
проводять свою відпустку окремо від них), з тим, щоб підкреслити 
свою індивідуальність. 

 
Сфера суспільного життя 
Власний престиж. Виражається у прагненні дотримуватись най-

більш поширених поглядів на суспільно-політичне життя. Люди із ви-
соким балом за цим показником можуть активно брати участь у бесі-
дах на суспільно-політичні теми, однак при цьому вони, як правило, 
виражають не свою власну думку, а думку своїх авторитетів. 

Високе матеріальне становище. Виражається у прагненні займа-
тися суспільною діяльністю заради матеріальної винагороди за неї. 
Для осіб, які набрали високий бал за цим показником, характерна акти-
вна участь в суспільній діяльності лише у тому випадку, якщо вона 
може принести грошову винагороду або інші види матеріальних благ. 

Креативність. Виражається в прагненні внести різноманітність у 
свою суспільну діяльність. Люди із високим балом за цим показником, 
як правило, швидко відгукуються на будь-які зміни, що відбуваються в 
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суспільно-політичному житті. Займаючись суспільною діяльністю, 
вони намагаються змінити звичні методи її проведення, внести до неї 
щось нове. 

Активні соціальні контакти. Виражаються у прагненні реалізу-
вати свою соціальну направленість через активне суспільне життя. Для 
людей з високим балом за цим показником характерне бажання зайня-
ти таке місце у структурі суспільного життя, яке б забезпечило більш 
тісний контакт із визначеним колом осіб і давало б можливість взаємо-
діяти з ним у суспільному житті. 

Розвиток себе. Виражається у прагненні якомога повніше реалізува-
ти та розвинути свої здібності у сфері суспільного життя. Особи з висо-
ким балом за цим показником особливо цікавляться інформацією про 
свої здібності в сфері суспільного життя і можливостях їхнього розвитку. 

Досягнення. Виражаються у прагненні досягати перш за все реа-
льних та конкретних результатів у своїй суспільно-політичній діяльно-
сті, однак часто це відбувається заради більш високої самооцінки. Лю-
ди з високим балом за цим показником, як правило, чітко планують 
свою суспільну роботу, ставлять конкретні цілі на кожному етапі і на-
магаються будь-якими методами їх досягнути. 

Духовне задоволення. Виражається у прагненні через суспільну 
діяльність реалізувати своє щире бажання зробити життя суспільства 
якомога краще. Особи з високим балом за цим показником відрізня-
ються тим, що отримують найбільше задоволення не від результатів 
своєї суспільної діяльності, а від її процесу. 

Збереження власної індивідуальності. Виражається у прагненні 
не потрапити під вплив суспільно-політичних поглядів інших людей. 
Для людей з високим балом за даним показником найціннішою є сус-
пільно-політична позиція, яку не займає ніхто, крім нього, а часто такі 
люди взагалі не мають жодних суспільно-політичних поглядів, оскіль-
ки для цього вони занадто зайняті собою. 

 
Сфера захоплень 
Власний престиж. Виражається у прагненні у вільний час займа-

тись тим, що може слугувати основою її високої оцінки іншими людь-
ми. Особи з високим балом за даним показником схильні орієнтувати-
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ся на думку важливих для нього осіб відносно того, як проводити віль-
ний час, і намагаються проводити його так, як це роблять вони. 

Високе матеріальне становище. Виражається у прагненні у віль-
ний час займатися тим, що може принести високу матеріальну ко-
ристь. Розваги осіб, що отримали високий бал за цим показником, час-
то носять прагматичний характер (наприклад, коли результат цієї дія-
льності можна продати, обміняти тощо). 

Креативність. Виражається у прагненні людини захоплюватись 
таким заняттям, яке являє собою широкі можливості для творчості, 
внесення різноманітності у сфери свого захоплення. Люди з високим 
балом за цим показником завжди намагаються будь-що у предмет сво-
го захоплення внести щось нове до нього. 

Активні соціальні контакти. Виражаються в прагненні людини 
реалізувати свою соціальну направленість за допомогою свого захоплен-
ня. Особи із високим балом за цим показником схильні захоплюватись 
тими заняттями, які мають колективний характер. Для них характерне 
бажання знайти однодумців і взаємодіяти з ними у своєму захопленні. 

Розвиток себе. Виражається в прагненні людини використовувати 
своє хобі для кращої реалізації своїх потенційних здібностей. Люди із 
високим балом за цим показником часто не обмежуються одним видом 
захоплень і намагаються спробувати свої сили в різних заняттях. 

Досягнення. Виражаються в прагненні людини ставити конкретні 
цілі у сфері свого захоплення і досягати їх. Для досліджуваних із висо-
ким балом за цим показником характерна висока зацікавленість інфор-
мацією про досягнення інших людей в їх захопленнях, бо ці люди ба-
жають переконатись у достатній вагомості власних досягнень. 

Духовне задоволення. Виражається в прагненні людини мати таке 
захоплення, якому можна віддати увесь вільний час, намагаючись глибше 
проникнути у самий предмет захоплення. Особи, як правило, отримують 
більше задоволення від процесу свого заняття, ніж від його результатів. 

Збереження власної індивідуальності. Виражається у прагненні 
людини до того, щоб захоплення допомагало підкреслити, виразити 
свою індивідуальність. Особи із високим балом за цим показником 
можуть захоплюватись якимось дуже рідким, незвичайним заняттям, 
створювати в своєму захопленні речі, яких немає у жодного. 
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Опитувач (ОТеЦ) 
Інструкція 
Вам запропоновано опитувач, в якому описані різноманітні бажан-

ня людини. Просимо вас оцінити кожне із тверджень опитувача за п’я-
тибальною шкалою наступним чином:  

– якщо особисто для Вас те, що написано у твердженні, не має 
ніякого значення, то у відповідній клітинці бланку відповідей 
потрібно поставити цифру “1”; 

– якщо для Вас це має невелике значення, потрібно поставити 
цифру “2”; 

– якщо для Вас це має певне значення, то поставте цифру “3”; 
– якщо для Вас це важливо, то поставте цифру “4”; 
– якщо для Вас це дуже важливо, то поставте цифру “5”. 
 
Просимо Вас пам’ятати про те, що тут не може бути правиль-

них або неправильних відповідей і що найправильнішою, напевне, 
буде найбільш правдива відповідь, тому ми дуже сподіваємось на 
Вашу відвертість. 

 
1. У роботі швидко досягати визначених цілей.  
2. Створювати щось нове в області знань, що Ви їх вивчаєте. 
3. Знаходити внутрішнє задоволення в активному суспільному 

житті. 
4. Мати цікаву роботу, що повністю захоплює Вас. 
5. Учитися, щоб не відставати від людей Вашого кола у навчанні.  
6. Вести такий спосіб сімейного життя, який ціниться суспільством. 
7. Щоб люди Вашого кола у вільний час захоплювались тим, 

чим і Ви. 
8. Отримувати матеріальну винагороду за суспільну діяльність. 
9. Щоб вигляд Вашої оселі постійно змінювався. 
10. Отримати вищу освіту або вступити до аспірантури чи отри-

мати вчену ступінь.  
11. Щоб Ваша сім’я володіла дуже високим рівнем матеріального 

благополуччя. 
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12. Уникати конформізму у своїх суспільно-політичних поглядах. 
13. У своєму захопленні швидко досягати визначених цілей. 
14. Вчитися, щоб “не загубитися в натовпі”. 
15. Мати дружні стосунки з колегами по роботі. 
16. Бути членом певного клубу за інтересами. 
17. Розвивати свої організаторські здібності, займаючись суспіль-

ною діяльністю. 
18. Разом із сім’єю відвідувати театри, художні виставки, концерти.  
19. Щоб Ваше захоплення підкреслювало Вашу індивідуальність. 
20. Щоб рівень освіти допоміг Вам закріпити своє матеріальне 

становище. 
21. Як оцінюють Вашу роботу інші люди. 
22.  Спілкуватися з різними людьми, беручи активну участь у 

суспільній діяльності. 
23. Вчитися, щоб “не заривати свій талант у землю”. 
24. Щоб Ваші діти випереджали у своєму розвитку однолітків. 
25. У вільний час створювати щось нове, що раніше не існувало.  
26. Щоб Ваша професія підкреслювала Вашу індивідуальність. 
27. Щоб не відстати від часу цікавитися суспільно – політичним 

життям. 
28. Щоб рівень Вашої освіченості дозволяв Вам почувати себе 

впевнено у спілкуванні з найрізноманітнішими людьми. 
29. Зберігати цілковиту свободу і незалежність від членів Вашої 

сім’ї. 
30. Щоб Ваше захоплення допомагало Вам закріпити своє матері-

альне становище. 
31. Бути раціоналізатором, новатором. 
32. Добиватися конкретних цілей, займаючись суспільно-

політичною діяльністю. 
33. Вчитися, щоб дізнаватися про щось нове в області знань, що 

вивчається. 
34. Бути лідером у Вашій сім’ї. 
35. Знати свої здібності у сфері Вашого хобі. 
36. Щоб на роботі можна було придбати різноманітні дефіцитні 

товари. 
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37. Застосовувати свої власні методи в суспільній діяльності. 
38. Щоб сімейне життя виправило деякі недоліки Вашої натури. 
39. Цілковито зосередитись на своєму занятті, проводячи вільний 

час за хобі. 
40. Бути корисним для суспільства.  
41. Постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію.  
42. Щоб лідером у Вашій сім’ї був який-небудь інший її член, 

крім Вас. 
43. Отримувати задоволення не від результатів Вашої роботи, а 

від її процесу. 
44. Знати, якого рівня освіти можна досягти з Вашими здібностями. 
45. Займати таке місце в суспільстві, яке б закріпило Ваше матері-

альне становище. 
46. Ретельно планувати своє сімейне життя. 
47. Щоб під час роботи співробітники постійно були поруч. 
48. Щоб життя нашого суспільства постійно змінювалось. 
49. Мати чоловіка (дружину) з сім’ї високого соціального поло-

ження. 
50. Щоб рівень Вашої освіти допоміг Вам зайняти бажану посаду. 
51. Мати власні політичні переконання. 
52. Перед початком роботи чітко її спланувати. 
53. Постійно цікавитися новими методами навчання і виховання 

дітей в сім’ї. 
54. Захоплюватись чимось у вільний час, спілкуватися з людьми, 

що цікавляться тим самим. 
55. Підвищувати рівень власної освіти, щоб внести свій вклад у 

дисципліну, що вивчається. 
56. Займаючись суспільною діяльністю, вчитися переконувати 

людей у своїй точці зору. 
57. Щоб Ваша робота була не гіршою, ніж у інших.  
58. Щоб Ваша дружина (чоловік) отримувала високу заробітну 

плату. 
59. Щоб Ваша освіта надавала Вам можливість для отримання 

додаткових матеріальних благ (гонорари, придбання на піль-
гових умовах дефіцитних товарів). 
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60. Беручи участь у суспільному житті, взаємодіяти з досвідчени-
ми людьми. 

61. Щоб Ваша робота не суперечила Вашим життєвим принципам. 
62. У подружжі бути завжди абсолютно вірним. 
63. У своєму захопленні створювати необхідні в житті речі (одяг, 

меблі...). 
64. Підвищувати рівень власної освіти, щоб бути в оточенні розу-

мних та цікавих людей. 
65. Щоб Ваші суспільно-політичні погляди співпадали з думкою 

Ваших авторитетів.  
66. Мати високооплачувану роботу.  
67. У сімейному житті спиратися лише на власні погляди, навіть 

якщо вони суперечать суспільній думці. 
68. Досягати поставленої мети в суспільній діяльності. 
69. Пристосовуватись до характеру Вашої дружини (чоловіка). 
70. Витрачати час на вивчення нових ідей у Вашій професійній 

сфері. 
71. Щоб Ваше захоплення займало більшу частину Вашого віль-

ного часу. 
72. Вносити різноманітні вдосконалення в сферу Вашого хобі. 
73. Щоб рівень Вашої освіти відповідав рівню освіти людини, 

думку якої Ви ціните. 
74. Завойовувати повагу людей завдяки своєму захопленню. 
75. Вибрати рідкісну, унікальну спеціальність для вивчення, щоб 

краще проявити свою індивідуальність. 
76. Займаючись на дозвіллі улюбленою справою, детально проду-

мувати свої дії. 
77. Щоб Ваші погляди на життя проявлялись у Вашому захопленні. 
78. Вчитись, отримуючи при цьому задоволення. 
79. Щоб прийоми Вашої роботи змінювались. 
80. Щоб коло Ваших захоплень постійно розширювалось. 
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 Додаток 6.1.1 
Дешифратор 
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Додаток 6.1.1 
 

Дешифратор (продовження) 
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Додаток 6.1.2 

Зразок ключа-шаблона 
Сфера професійного життя 

 
      Досягнення                                                                            Індивідуальність 

                            
    Індивідуальність           

                            
     Соц. контакти                   

                            
 Дух. задов.            Досягнення       

                            
             Розвиток себе           

                            
                     Мат. становище   

                            
          Креативність    Дух. задов.     

                       
                        

                            
     Престиж        Престиж       

                            
                     Розвиток себе   

                            
            Соц. контакти           

                            
        Мат. становище               

                            

Креативність 
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Додаток 6.1.3 
Бланк відповідей (ОТеЦ) 

   
1   13   25   37   49   61   73   

              

2   14   26   38   50   62   74   

              

3   15   27   39   51   63   75   

              

4   16   28   40   52   64   76   

              

5   17   29   41   53   65   77   

              

6   18   30   42   54   66   78   

              

7   19   31   43   55   67   79   

              

8   20   32   44   56   68   80   

                  
9   21   33   45   57   69       

                

10   22   34   46   58   70       
                

11   23   35   47   59   71       
                

12   24   36   48   60   72      

                            

Прізвище І.Б.   Стать   Вік   
        Освіта     Професія   Дата заповнення   

  
Значення варіантів відповідей 
Немає ніякого значення 1           
Має невелике для мене значення 2           
Має певне значення для мене 3           
Це для мене важливо 4           
Це для мене дуже важливо 5           
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Додаток 6.1.4 
ТАБЛИЦІ НОРМ 
Орієнтовні норми для шкал термінальних цінностей  
(чоловіки)      N=165 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Х 

Власний 
престиж 

17 

і нижче 
18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 

42  

і вище 
6 29 

Високе мате-
ріальне  

положення 

17 

і нижче 
18-20 21-24 25-27 28-31 32-34 35-38 39-41 42-45 

46  

і вище 
7 31 

Креативність 
22 

і нижче 
23-24 25-27 28-29 30-32 33-34 35-37 38-39 40-42 

43  

і вище 
5 32 

Активні 
соціальні 
контакти 

20 

і нижче 
21-22 23-25 26-27 28-30 31-32 33-35 36-37 38-40 

41  

і вище 
5 30 

Розвиток 
себе 

23 

і нижче 
24-25 26-28 29-30 31-33 33-35 36-38 39-40 41-43 

44  

і вище 
5 33 

Досягнення 
21 

і нижче 
22-23 24-26 27-28 29-31 32-33 34-36 37-38 39-41 

42 

і вище 
5 31 

Духовне 
задоволення 

27 

і нижче 
28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 

44  

і вище 
4 35 

Збереження 
власної інди-
відуальності 

23 

і нижче 
24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 

40  

і вище 
4 32 

Сфера про-
фесій-ного 
життя 

42 

і нижче 
43-45 46-49 50-52 53-56 57-59 60-63 64-66 67-70 

71  

і вище 
7 56 

Сфера на-
вчання  

і освіти 

43 

і нижче 
42-46 47-49 50-52 53-55 56-58 59-61 62-64 65-67 

68  

і вище 
6 55 

Сфера сімей-
ного життя 

34 

і нижче 
35-37 38-41 42-44 45-48 49-51 52-55 56-58 59-62 

63  

і вище 
7 48 

Сфера суспі-
льного життя 

23 

і нижче 
24-27 28-32 33-36 37-41 42-45 46-50 51-54 55-59 

60  

і вище 
9 41 

Сфера захоп-
лень 

36 

і нижче 
37-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 58-60 61-64 

65  

і вище 
7 50 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Х 

Власний 
престиж 

23 

і нижче 
24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 

40  

і вище 
4 31 

Високе  

матеріальне 
положення 

15 

і нижче 
16-18 19-21 22-25 26-28 29-32 33-35 36-39 40-42 

43  

і вище 
7 29 

Креативність 
18 

і нижче 
19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 

43  

і вище 
6 30 

Активні  

соціальні 
контакти 

22 

і нижче 
23-24 25-27 28-29 30-32 33-34 35-37 38-39 40-42 

43  

і вище 
5 32 

Розвиток себе 
19 

і нижче 
20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 

44  

і вище 
6 31 

Досягнення 
19 

і нижче 
20-21 22-24 25-26 27-29 30-31 32-34 35-36 37-39 

40  

і вище 
5 29 

Духовне 

задоволення 

26 

і нижче 
27-28 29-31 32-33 34-36 37-38 39-41 42-43 44-46 

47  

і вище 
5 36 

Збереження 
власної інди-
відуальності 

22 

і нижче 

  

21-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 
39  

і вище 
4 30 

Сфера  

професійного 
життя 

42 

і нижче 
43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-60 61-63 64-66 

67  

і вище 
6 54 

Сфера  

навчання 

і освіти 

40 

і нижче 
41-43 44-46 47-49 50-52 53-55 56-58 59-61 62-64 

65  

і вище 
6 52 

Сфера  

сімейного 
життя 

40 

і нижче 
41-43 44-46 47-49 50-52 43-55 56-58 59-61 62-64 

65  

і вище 
6 52 

Сфера  

суспільного 
життя 

27 

і нижче 
28-31 32-36 37-40 41-45 46-49 50-54 55-58 59-63 

64  

і вище 
9 45 

Сфера  

захоплень 
30-33 34-37 38-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 

62  

і вище 
8 45 

29 

і нижче  

Додаток 6.1.4 (продовження) 
 

Орієнтовні норми для шкал термінальних цінностей  
(жінки)      N=180 
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Дослід 6.2. Оцінка рівня домагань 
Вступні зауваження. Під рівнем домагань людини розуміють її по-

треби, мотиви чи тенденції, які проявляються у ступені складності цілей, 
які вона ставить перед собою. Рівень домагань звичайно оцінюється за 
допомогою експерименту за наступною схемою: сукупність однотипних 
завдань ранжується за ступенем важкості, і піддослідним пропонується 
послідовно вибирати для виконання визначену (часто фіксуючу) кількість 
цих завдань будь-яких ступенів важкості. При цьому експеримент звичай-
но уявляється як випробування інтелекту. Про рівень домагань людини 
судять за середнім ступенем складності обраних нею завдань. Можливість 
використання експериментальної схеми базується на припущенні про уза-
гальнення рівня домагань: в будь-якій діяльності, незалежно від її специ-
фіки, у кожної людини буде формуватися характерний для неї рівень до-
магань. Проте поряд з даними про дійсне узагальнення рівня домагань є 
факти і протилежного роду, які свідчать про те, що рівень домагань, який 
формується у людини в експериментальному завданні, відрізняється від 
рівня домагань, що склався у неї в її звичній професійній діяльності. Ця 
характеристика несе в собі відбиток конкретної історії її формування і 
розвитку і залежить не лише від внутрішніх, але і від зовнішніх умов. 

Ціль заняття. Діагностика компонентів мотиваційної структури, 
пов’язаної з рівнем домагань, безпосередньо у ході діяльності. 

Устаткування. Бланк опитувача (додаток 6.2.1). 
Порядок роботи. Опитувач заповнюється під час виконання, напри-

клад, навчального завдання. Експериментатор фіксує будь-який етап в 
його виконанні, єдиний для всіх, хто навчається, і пропонує їм по завер-
шенню цього етапу відповісти на питання опитувача. До початку вико-
нання навчального завдання експериментатор роздає бланки з текстом і 
роз’яснює порядок роботи з опитувачем за наступною інструкцією: “Коли 
ви завершите фіксований етап запропонованого вам завдання, візьміть 
бланк з текстом опитувача, уважно прочитайте інструкцію і приступайте 
до відповідей. Пам’ятайте, що питання відносяться до того моменту, коли 
частина завдання вже виконана, але є ще робота над залишеною части-
ною. В процесі роботи з опитувачем ви читаєте по черзі кожне із наведе-
них у бланку висловлювань і вирішуєте, в якій мірі ви згодні з ним чи не 
згодні. В залежності від цього ви обводите колом на правій стороні бланка 
одну із наступних цифр: якщо повністю згодні – +3; якщо згодні – +2; 
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якщо скоріше згодні, ніж не згодні, – +1; якщо ви зовсім не згодні – –3; 
якщо не згодні – –2; якщо скоріше не згодні, ніж згодні, – –1; врешті, як-
що ви не можете не погодитися з висловлюванням, не відкинути його – 0. 
Всі висловлювання відносяться до того, що ви думаєте, що відчуваєте чи 
хочете в момент, коли робота над завданням переривається”. 

Обробка даних припускає перетворення відповідей в бали за пра-
вилом чи прямого переводу, чи оберненого (таблиця). Бали підрахову-
ються за кожним із 15 компонентів мотиваційної структури за допомо-
гою спеціального ключа (додаток 6.2.2). Номери тих висловлювань, 
відповіді на які перетворюються в бали за правилом прямого переводу 
даних без індексів, а висловлювання, перетворені за правилом оберне-
ного переводу, забезпечені індексом “0”. 

 

Таблиця 
 

 Правило прямого і оберненого переводу відповідей  
піддослідного в бали  

Шкала для відповідей  

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

Прямий  1 2 3 4 5 6 7 

Обернений  7 6 5 4 3 2 1 

Перевод  

При аналізі результатів необхідно враховувати, що ситуація, яка ви-
никла при пред’явленні завдання суб’єкту, є важко проблемною. Середо-
вище породжує у суб’єкта багатокомпонентний мотиваційний відгук, на 
основі якого будується складнофункціональна система постановки і рі-
шення задачі. Проблемна ситуація приводить до актуалізації цілого ряду 
потреб, серед яких знаходяться пізнавальні, соціальні, а також потреби 
більш високого рівня індивідуальності, рівня самосвідомості, зокрема 
потреба збереження і підвищення самоповаги чи цінності свого “Я”. На 
основі цих потреб суб’єкт оцінює значимість і важкість завдання, витрати 
часу і сил, прогнозує можливі наслідки. Початкові оцінки можуть зміню-
ватися, коректуватися у ході роботи над завданням. Тому мотивація, від-
повідна напруженій роботі, пов’язаній з досягненням мети визначеного 
рівня труднощів, включає цілий ряд елементів, що характеризують особ-
ливості взаємодії суб’єкта з середовищем. Перш за все потенційну струк-
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туру мотивації створюють елементи, які відповідають актуалізованим у 
ситуації виконання завдання потребам. У зв’язку з особливостями навча-
льної діяльності, а також в цілях необхідного узагальнення опису дослі-
джувались лише наступні мотиваційні елементи, або мотиви. 

Внутрішній мотив (компонент 1), пов’язаний безпосередньо з проце-
сом діяльності, є узагальненим і виражає захоплення завданням самим по 
собі, а аспекти надають виконанню завдання привабливості. Пізнаваль-
ний мотив (компонент 2), що характеризує інтереси суб’єкта до результа-
тів своєї діяльності, також є узагальненим, тому що за ним може стояти 
досить широке коло більш приватних мотивів, задоволення яких опосере-
дковано результатом. Мотиву уникнення (компонент 3) властива негати-
вна спонукальна цінність результату, а саме – побоювання показати низь-
кий результат, і наслідків, які з цього випливають, на відміну від попере-
днього, зміст якого складає позитивне прагнення до результату. Мотив 
змагання (компонент 4) виділяється із сукупності мотивів, пов’язаних з 
результатом, як найбільш спеціальний. Зміст цього мотиву визначається 
тим, наскільки суб’єкт придає значення такій характеристиці результату, 
як збільшення рівня результатів інших суб’єктів. За цим мотивом також 
може стояти група більш приватних мотивів, таких як мотив престижу, 
влади та інші. Мотив до зміни поточної діяльності (компонент 5) роз-
криває переживаючу суб’єктом тенденцію до припинення роботи, якою 
він зайнятий у цей момент, і переключення на іншу. Мотив самоповаги 
(компонент 6) виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою все 
більш і більш важкі цілі в однотиповій діяльності. Розглянута група еле-
ментів являє собою відображення тих характеристик ситуацій, які висту-
пають у ролі факторів, безпосередньо спонукаючих суб’єкта до того чи 
іншого образу дії, і є рушійними силами розвитку діяльності. 

Іншу групу створюють елементи, які знаходяться з мотива-
ційними в причинно-наслідкових відносинах і виступають як 
необхідні умови діяльності, пов’язаної з досягненням достатньо 
важких цілей. Частина цих елементів відноситься до поточних 
положень справ і являє собою результати таких процесів, як на-
дання особистісної значимості результатам діяльності 
(компонент 7), оцінка важкості виконуючого завдання 
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(компонент 8), оцінка ступенів вираження вольового зусилля 
в ході роботи над завданням (компонент 9), оцінка рівня вже 
досягнутих результатів, співвіднесених із своїми можливос-
тями в цьому виді діяльності (компонент 10), оцінка свого 
потенціалу (компонент 11). Інші елементи відображають перед-
бачений чи спланований суб’єктом хід наступних подій: позна-
чений рівень мобілізації зусиль, необхідний для досягнення 
р е з у л ь т а т і в  ( к о м п о - 
нент 12), і очікуваний рівень результатів діяльності 
(компонент 13). Важливе значення для розгортання цілісної мо-
тиваційної структури має розуміння суб’єктом причинних фак-
торів, які є інструментальними у ході розвитку взаємодії. До них 
відносяться розуміння суб’єктом того співвідношення, в якому 
знаходиться залежність результату від випадку і від його 
власних можливостей (компонент 14), а також розуміння того, 
наскільки постановка задач є ініціативною і наскільки дире-
ктивною (компонент 15). Таким чином, перша частина елемен-
тів пов’язана з оцінюючими процесами, друга частина – з про-
цесами прогнозування і третя – з процесами інтерпретації. 

Перераховані елементи являють собою потенційні ком-
поненти реальних індивідуальних мотиваційних структур, 
що виникають у ході виконання завдань. В цих структурах 
центральне місце займають мотиваційні компоненти, а серед 
них – компонент самоповаги. Проте актуалізація компонен-
та самоповаги відбувається на основі інших “опорних” мо-
тиваційних компонентів. Припускається, що вираження ком-
понента самоповаги відповідає експериментальній оцінці 
рівня домагань. Однак опитувач дозволяє виявити деякі осо-
бливості внутрішнього світу суб’єкта, які звичайно залиша-
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Додаток 6.2.1  
 

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________  
Дата _________________________ Вік _________________________  

Номер 
з/п Висловлювання Шкала для відповідей 

1 Дослідження мені вже набридло –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
2 Я працюю на межі своїх можливостей –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

3 Я можу показати все, на що здатен –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

4 Я почуваю, що мене змушують прагнути до 
високих результатів –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

5 Мені цікаво, що буде –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
6 Завдання доволі складне –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

7 Те, що я роблю, нікому не потрібно –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

8 Мене цікавить, кращі чи гірші мої  
результати, ніж у інших –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

9 Мені хотілося скоріше зайнятися своїми 
справами –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

10 Гадаю, що мої результати будуть                
високими –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

11 Ця ситуація може спричинити мені  
неприємності –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

12 Чим кращий показуєш результат, тим  біль-
ше хочеться його перевершити –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

13 Я проявляю достатньо старанності –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

14 Я вважаю, що мій найкращий результат  не 
випадковий –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

15 Завдання більшої цікавості не викликає –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

16 Я сам ставлю перед собою задачі –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

17 Я непокоюся щодо своїх результатів –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
18 Я відчуваю прилив сил –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

19 Кращих результатів мені не досягти –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
20 Ця ситуація має для мене значення –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

21 Я хочу ставити все більш важкі цілі –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
22 До своїх результатів я відношусь байдуже –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

23 Чим довше працюєш, тим цікавіше –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
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Номер 
з/п Висловлювання Шкала відповідей 

24 Я не збираюся “викладатися” в цій роботі –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

25 Скоріш за все мої результати будуть низьки-
ми –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

26 Як не старайся, результат від цього  
не зміниться –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

27 Я б зайнявся зараз будь-чим, але тільки не 
цим дослідженням –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

28 Завдання достатньо легке –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
29 Я здатен на кращий результат –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

30 Чим складніша мета, тим більше  
прагнення її досягти –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

31 Я відчуваю, що можу здолати всі  
труднощі на шляху до мети –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

32 Мені байдуже, якими будуть  
мої результати у порівнянні з іншими –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

33 Я захопився роботою над завданням –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
34 Я хочу уникнути низького результату –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
35 Я відчуваю себе незалежним –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

36 Мені здається, що я марно витрачаю  
час та сили –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

37 Я працюю напівсили –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
38 Мене цікавлять межі моїх можливостей –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

39 Я хочу, щоб мій результат став одним  
із найкращих –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

40 Я зроблю все, що в моїх силах, для   
досягнення мети –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 

41 Я відчуваю, що у мене нічого не вийде –3  –2  –1   0   +1  +2  +3 
42 Випробування – це лотерея –3 –2 –1  0  +1 +2 +3 

Продовження додатку 6.2.1  
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Додаток 6.2.2 
Ключ  

Номер 
з/п Компонент мотиваційної структури Номер  

висловлювання 

1 Внутрішній мотив 15о, 23, 33 

2 Пізнавальний мотив 5, 22о, 38 

3 Мотив уникання 11, 17, 34 

4 Мотив боротьби 8, 32о, 39 

5 Мотив зміни діяльності 1, 9, 27 

6 Мотив самоповаги 12, 21, 30 

7 Значимість результатів 7, 20о, 36 

8 Складність завдання 6, 28о 

9 Вольове зусилля 2, 13, 37о 

10 Оцінка рівня досягнутих результатів 19о, 29 

11 Оцінка свого потенціалу 18, 31, 41о 

12 Намічений рівень мобілізації зусиль 3, 24о, 40 

13 Очікуваний рівень результатів 10, 25о 

14 Закономірність результатів 14, 26о, 42о 

15 Ініціативність 4о, 16, 35 

Дослід 6.3.  Діагностика соціального інтелекту  
(тест Дж. Гілфорда і М. Саллівена) 
 
Вступні зауваження 
Термін “соціальний інтелект” був введений у психологію 

Є. Торндайком у 1920 році для позначення “діяльності у міжособистіс-
них стосунках”. Багато відомих психологів зробили свій внесок у ін-
терпретацію цього поняття. В 1937 році Г. Оллпорт зв’язував соціаль-
ний інтелект зі здібністю висловлювати швидкі, майже автоматичні 
судження про людей, прогнозувати найбільш вірогідні реакції людини. 
Соціальний інтелект, на думку Г. Оллпорта, – особливий “соціальний 
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дар”, який забезпечує гладкість у відношеннях з людьми, продуктом 
якого є соціальне пристосування, а не глибина розуміння. 

І, нарешті, у 60-ті роки Дж. Гілфорд, творець першого надійного 
тесту для виміру соціального інтелекту, трактував його як систему 
інтелектуальних здібностей, незалежних від фактора загального інте-
лекту і пов’язаних, перш за все, з пізнанням поведінкової інформації. 
Можливість виміру соціального інтелекту витікала із загальної моделі 
структури інтелекту Дж. Гілфорда. 

У вітчизняній психології поняття “соціальний інтелект” було вве-
дено Ю.Н. Ємельяновим. Він писав: “Сферу можливостей суб’єкт-
суб’єктного пізнання індивіда можна назвати його соціальним інтелек-
том, розуміючи під цим стійку, ґрунтовану на специфіці розумових 
процесів, афективного реагування і соціального досвіду здібність розу-
міти самого себе, а також інших людей, їх взаємовідносин і прогнозу-
вати міжособистісні дії”. 

Значення цієї сторони психіки з особливою наочністю виявляється 
на численних прикладах, коли люди, які відрізняються високими дося-
гненнями у вивченні явищ матеріального світу (мають високий загаль-
ний предметно-орієнтований інтелект), виявляються безпомічними у 
сфері міжособистісних стосунків. 

Концепція інтелекту Дж. Гілфорда 
Факторно-аналітичні дослідження, які більше 20 років проводились 

Дж. Гілфордом та його співробітниками в університеті Південної Каліфо-
рнії з метою розробки тестової програми виміру загальних здібностей, 
завершилися створенням кубічної моделі структури інтелекту (рисунок). 
Ця модель дозволяє виділити 120 факторів інтелекту, які можуть бути 
класифіковані згідно з трьома незалежними перемінними, які характери-
зують процес обробки інформації. Ці перемінні наступні: 1) зміст 
пред’явленої інформації (характер стимулюючого матеріалу); 2) операції 
по обробці інформації (розумові дії); 3) результати обробки інформації. 

Модель структури інтелекту Дж. Гілфорда 
Кожна інтелектуальна здібність описується в поняттях конкретно-

го змісту, операцій, результату і позначається поєднанням трьох індек-
сів. Опишемо параметри кожної з трьох перемінних із вказівкою відпо-
відних літер індексу (індекси вказуються у дужках). 
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Зміст пред’явленої інформації 
1. Образи (F) – зорові, слухові, проприоцептивні та інші образи, 

які відображають фізичні характеристики об’єкта. 
2. Символи (S) – формальні знаки: літери, цифри, ноти, кодові по-

значення тощо. 
3. Семантика (М) – концептуальна інформація, частіше всього сло-

весна (мовна): вербальні ідеї і поняття; зміст (суть) інформації, яка 
передається за допомогою слів або зображення. 

4. Поведінка (В) – інформація, яка відображає процес міжособисті-
сного спілкування: мотиви, потреби, настрої, думки, установи, які ви-
значають поведінку людей. 

 
Операції по обробці інформації 
1. Пізнання (С) – виявлення, впізнавання, усвідомлення, розуміння 

інформації. 
2. Пам’ять (М) – запам’ятовування і збереження інформації. 
3. Дивергентне мислення (D) – утворення безлічі різноманітних 

альтернатив, які логічно пов’язані з пред’явленою інформацією, бага-
товаріантний пошук рішення проблеми. 

4. Конвергентне мислення (N) – одержання єдиного логічного ви-
сновку з пред’явленої інформації, пошук одного вірного рішення про-
блеми. 

5. Оцінювання (Е) – порівняння і оцінка інформації за відповідним 
критерієм. 

Зміст 

Операції 

Ре
зу

ль
та

ти
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Результати обробки інформації 
1. Елементи (U) – окремі одиниці інформації, одиничні відомості. 
2. Класи (С) – основа віднесення об’єктів до одного класу, групування 

відомостей відповідно з їх загальними елементами та властивостями. 
3. Відношення (R) – встановлення відношення між одиницями 

інформації, зв’язок між об’єктами. 
4. Системи (S) – структуровані системи інформаційних одиниць, 

комплекси взаємопов’язаних частин, інформаційні блоки, цілісні сітки, 
які укладені з елементів. 

5. Трансформації (Т) – перетворення, модифікації, переформулю-
вання інформації. 

6. Імплікації (І) – результати, висновки, які логічно пов’язані з ці-
єю інформацією, але які виходять за її межі. 

Таким чином, класифікаційна схема Дж. Гілфорда описує 120 
(5 x 4 x 6) інтелектуальних факторів (здібностей). Кожній інтелектуа-
льній здібності відповідає маленький куб, який створений трьома ося-
ми координат: зміст, операції, результати. 

До безумовних достоїнств цієї моделі можна віднести наступні 
моменти: 

1. Дж. Гілфорд запропонував розширену концепцію інтелекту, яка 
представляє собою найповніший на сьогоднішній день системний опис 
інтелектуальних здібностей людини. 

2. Модель Дж. Гілфорда володіє евристичною силою – вона дозво-
ляє прогнозувати виділення інтелектуальних здібностей, які ще поки 
не виявлені в експериментальних дослідженнях. 

3. Внаслідок повноти системного опису модель Дж. Гілфорда до-
зволяє класифікувати практично всі відомі інтелектуальні типи, а та-
кож поширює на змістовному рівні їх інтерпретаційні можливості. 

4. Модель дає можливість визначити специфіку інтелектуальної 
активності в залежності від задачі, яка виконується, вияснити, яка здіб-
ність актуалізується при рішенні конкретних проблем. 

5. Модель відкрила шляхи для виміру і розвитку творчих здібнос-
тей, тому що виділене Гілфордом дивергентне мислення є основою 
креативності. Завдяки дослідженням Дж. Гілфорда 1950-1967 років 
поняття “соціальний інтелект”, запропоноване С. Торндайком ще у 
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1920 році, перейшло у розряд вимірюваних конструктів, а це означає, 
що воно знайшло істотну реальність для психологічної практики. 

 
Соціальний інтелект і проблема його виміру 
Соціальний інтелект (СІ) – інтегральна інтелектуальна здібність, 

яка визначає успішність спілкування і соціальної адаптації. СІ об’єд-
нує і регулює пізнавальні процеси, які пов’язані з відображенням соці-
альних об’єктів (людину як партнера по спілкуванню, групи людей). 
До процесів, які його створюють, відносяться соціальна сенситивність, 
соціальна перцепція, соціальна пам’ять і соціальне мислення. 

СІ забезпечує розуміння вчинків і дій людей, розуміння мовної про-
дукції людини, а також її невербальних реакцій (міміки, поз, жестів). Він 
являється позитивною складовою комунікативних здібностей особистості 
і професійно важливою якістю у професіях типу “людина – людина”, а 
також у деяких професіях типу “людина -художній образ”. В онтогенезі 
СІ розвивається пізніше, ніж емоційна складова комунікативних здібнос-
тей – емпатія. Його формування стимулюється початком шкільного на-
вчання. В цей період збільшується коло спілкування дитини, розвивається 
її сенситивність, соціально-перцептивні здібності, здібність переживати за 
іншого без безпосереднього сприйняття його почуттів, здібність до децен-
трації (уміння стати на точку зору іншої людини, відрізняти свою точку 
зору від інших можливих), що і складає основу соціального інтелекту. 

Як показали дослідження Ж. Паже, формування здатності до доце-
нтрації пов’язано з подоланням егоцентризму.  

Згідно з концепцією Дж. Гілфорда, СІ представляє систему інтеле-
ктуальних здібностей, незалежну від факторів загального інтелекту. Ці 
здібності також, як і загальноінтелектуальні, можуть бути описані у 
просторі трьох перемінних: зміст, операції, результати. Дж. Гілфорд 
виділив лише одну операцію – пізнання (С) і зосередив свої досліджен-
ня на пізнанні поведінки (СВ). Ця здібність включає 6 факторів: 

1. Пізнання елементів поведінки (СВU) – здібність виділяти з 
контексту вербальну і невербальну експресію поведінки. 

2. Пізнання класів поведінки (СВC) – здібність розпізнавати за-
гальні властивості у деякому потоці експресивної або ситуативної ін-
формації про поведінку. 
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3. Пізнання відношень поведінки (СВR) – здібність розуміти 
відношення, які існують між одиницями інформації про поведінку. 

4. Пізнання системи поведінки (СВS) – здібність розуміти логіку 
розвитку цілісних ситуацій взаємодії людей, сутність їх поведінки в 
цих ситуаціях. 

5. Пізнання перетворень поведінки (СВТ) – здібність розуміти 
зміни значень подібної поведінки (вербальної або невербальної) в різ-
них ситуаціях, ситуаційних контекстах. 

6. Пізнання результатів поведінки (СВІ) – здібність передбачен-
ня наслідків поведінки, виходячи з наявної інформації.  

Модель Дж. Гілфорда відкрила дорогу для побудови тестової бата-
реї, яка діагностує соціальний інтелект. 

 
Характеристика методики 
Методика дослідження соціального інтелекту включає 4 субтести: суб-

тест 1 “Історії з завершенням”, субтест 2 “Групи експресії”, субтест 3  
“Вербальна експресія”, субтест 4 “Історія з доповненням”. Три субтести 
складені на вербальному стимульному матеріалі і один субтест – вербаль-
ний. Субтести діагностують чотири здібності в структурі соціального інте-
лекту: пізнання класів, систем, перетворенні результатів поведінки (СВС, 
CBS, CBT, CBI). Два субтести у своїй факторній структурі мають також 
другорядні значення, які торкаються здібностей розуміти елементи і відно-
шення поведінки (CBU, CBR). 

Методика розрахована на весь віковий діапазон, починаючи з 9 років. 
У нашому практикумі статистика представлена тільки для дорослої вибір-
ки. Успішність виконання тесту не залежить від статі досліджуваного. 
Рівень освіти позитивно впливає на результати.  

Стимульний матеріал являє собою набір із чотирьох тестових зо-
шитів. Кожний субтест має 12-15 завдань. Час проведення субтестів 
обмежений. Бланк відповідей – додаток 6.3.1. 

 
Короткий опис субтестів 
Субтест 1 “Історія з завершенням” 
Субтест вимірює фактор пізнання результатів поведінки (СВІ), тоб-

то здатність передбачення наслідків поведінки людей у відповідній ситуа-
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ції, передбачення того, що відбудеться в майбутньому. Люди з високими 
оцінками з цього тесту вміють передбачити наслідки поведінки. Вони здат-
ні передбачити подальші вчинки людей на основі аналізу реальних ситуа-
цій спілкування (сімейного, ділового, дружнього), передбачення подій, 
базуючись на розумінні почуттів, думок, намірів співучасників комуніка-
ції. Їх прогнози можуть виявитись помилковими, коли вони будуть мати 
справу з людьми, які поводяться неочікуваним, нетиповим чином. Такі 
люди вміють чітко вибудовувати стратегію власної поведінки для досяг-
нення поставленої мети. Успішне виконання субтесту передбачає вміння 
орієнтуватися у невербальних реакціях учасників взаємодії і знання норма-
тивно-рольових моделей, правил, які регулюють поведінку людей. 

Люди з низькими оцінками з цього субтесту погано розуміють 
зв’язок між поведінкою та її наслідками. Такі люди можуть часто ро-
бити помилки (у тому числі і протиправні дії), попадати у конфлікти, а 
можливо, й у небезпечні ситуації, тому що невірно уявляють собі ре-
зультати своїх дій або вчинків інших, погано орієнтуються у загально-
прийнятих нормах і правилах поведінки. 

 
Субтест  2 “Групи експресії” 
Субтест вимірює фактор пізнання класів поведінки (СВС), а са-

ме – здібність до логічного узагальнення, виділення загальних суттє-
вих відзнак у різних невербальних реакціях людини. 

Люди з високими оцінками по цьому субтесту здатні вірно оці-
нювати стан, почуття, наміри людей по їх невербальних проявах: мімі-
ці, позах, рухах. Такі люди, скоріше за все, надають велике значення 
невербальному спілкуванню, звертають багато уваги на невербальні 
реакції учасників комунікації. Чуттєвість до невербальної експресії 
істотно посилює здатність розуміти інших. Здатність читати неверба-
льні сигнали іншої людини, усвідомлювати їх і порівнювати з вербаль-
ними, на думку А. Піза, лежить в основі “шостого відчуття” – інтуїції. 
У психології відомі дослідження, які доводять велике значення невер-
бальних засобів спілкування. Згідно з даними А. Метрабяна тільки 7% 
змісту передається словами, 38% інформації – звуковими засобами 
(інтонація, інтенсивність) і 55% – невербальними засобами (жести, 
рухи, міміка, пози). 
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В інших дослідженнях було виявлено, що у бесіді мовне спілкування 
займає менше 35%, а більше 65% інформації передається невербально. 

Люди з низькими оцінками погано володіють мовою рухів тіла, 
поглядів і жестів (рухів), яка раніше засвоюється в онтогенезі і викли-
кає більше довіри, ніж мова вербальна. 

У спілкуванні такі люди у більшій мірі орієнтуються на вербаль-
ний зміст повідомлень. Вони можуть часто помилятися у розумінні 
змісту слів співрозмовника, оскільки не враховують (або враховують 
невірно) супроводжуючі їх невербальні реакції. 

 
Субтест 3 “Вербальна експресія” 
Субтест вимірює фактор пізнання перетворення поведінки 

(СВТ), а саме – здібність розуміти зміст значень подібних вербальних 
реакцій людини в залежності від контексту ситуацій, які їх викликали. 

Люди з високими оцінками по цьому субтесту володіють висо-
кою чутливістю до характеру і відтінків людських взаємовідносин, що 
допомагає їм швидко і вірно розуміти те, що люди говорять один одно-
му (мовна експресія) у контексті визначеної ситуації, визначених взає-
мовідносин. Такі люди здатні знаходити відповідний тон спілкування з 
різними співрозмовниками у різних ситуаціях і мають великий репер-
туар рольової поведінки (проявляють рольову пластичність). 

Люди з низькими оцінками погано розуміють різний зміст тобто 
смислове значення, яке може приймати одні і ті ж вербальні повідом-
лення в залежності від характеру взаємовідносин людей і контексту 
ситуації спілкування. Такі люди часто “розмовляють невпопад” і поми-
ляються в інтерпретації слів співрозмовника. 

 
Субтест 4 “Історії з доповненням” 
Субтест вимірює фактор пізнання систем поведінки (СВS), тобто 

здатність розуміти логіку розвитку ситуацій взаємодії, значення пове-
дінки людей у цих ситуаціях. 

Люди з високим значенням по цьому субтесту здатні розпізнава-
ти структуру міжособистісних ситуацій у динаміці. Вони вміють аналі-
зувати складні ситуації взаємодії людей, розуміють логіку їх розвитку, 
чуттєві до зміни смислу ситуації при включенні у комунікацію різних 
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учасників. Шляхом логічних висновків вони можуть добудовувати 
невідомі, недостатні ланки у ланцюзі цих взаємодій, передбачати, як 
людина поведе себе у майбутньому, знаходити причини відповідної 
поведінки. 

Успішне виконання субтесту передбачає здатність адекватно відо-
бразити цілі, наміри, потреби учасників комунікації та наслідки їх по-
ведінки. Крім цього, вимагає вміння орієнтуватися у невербальних 
ситуаціях людини, а також нормах і правилах, які регулюють поведін-
ку у суспільстві. 

Люди з низьким значенням по субтесту мають труднощі в аналізі 
ситуацій міжособистісної взаємодії і, як наслідок, погано адаптуються 
до різних систем взаємовідносин між людьми (сімейними, діловими, 
дружніми та іншими). 

Субтест є найбільш комплексним та інформативним за загальним 
фактором ваги у структурі соціального інтелекту. 

 
Інтерпретація композитної оцінки соціального інтелекту 
Загальний рівень розвитку соціального інтелекту (інтегрального фак-

тора пізнання поведінки) визначається на основі композитної оцінки. 
Сутність композитної оцінки, яка виражена у стандартних балах, можна 
визначити наступним чином: таблиця; ключ до методики (додаток 6.3.2). 

1. Низький соціальний інтелект – від 0 до 12 балів.  
2. Соціальний інтелект нижче середнього (середньослабкий) – 

13-26 балів. 
3. Середній соціальний інтелект (середньовибіркова норма) – 27-37 

балів. 
4. Соціальний інтелект вище середнього (середньосильний) – 38-46 

балів. 
5. Високий соціальний інтелект – 47-55 балів. 
На думку авторів методики, здібності, які відображаються на рівні 

композитної оцінки, “ймовірно, перекривають собою традиційні по-
няття соціальної чуттєвості, емпатії, сприйняття іншого і те, що можна 
назвати соціальною інтуїцією”. Виконуючи регулюючу функцію у 
міжособистому спілкуванні, соціальний інтелект забезпечує соціальну 
адаптацію особистості, “гладкість у стосунках з людьми”. 
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Люди з високим соціальним інтелектом, як правило, бувають ус-
пішними комунікаторами. Їм властива контактність, відкритість, так-
товність, доброзичливість і сердечність, тенденція до психологічної 
близькості у спілкуванні. 

Ці люди здатні витягувати максимум інформації про поведінку 
людей, розуміти мову невербального спілкування, давати швидкі і точ-
ні судження про людей, успішно прогнозувати їх реакції у відповідних 
обставинах, проявляти далекоглядність у стосунках з іншими, що 
сприяє їх успішній соціальній адаптації. 

Високий соціальний інтелект пов’язаний також з інтересом до со-
ціальних проблем, наявністю потреби впливати на інших і часто поєд-
нується з розвинутими організаційними здібностями. 

Люди з розвинутим соціальним інтелектом звичайно мають вираз-
ний інтерес до пізнання себе і розвинуту здатність до рефлексії. 

Рівень розвитку соціального інтелекту у більшій мірі визначає успіш-
ність адаптації при вступі на роботу, ніж рівень розвитку загального інте-
лекту. Люди з високим соціальним інтелектом взагалі легко вживаються у 
колективі, сприяють підтримці оптимального психологічного клімату, 
проявляють більше зацікавленості, кмітливості і винахідливості у роботі. 

Люди з низьким соціальним інтелектом мають труднощі у розу-
мінні і прогнозуванні поведінки людей, що ускладнює взаємовідноси-
ни і знижує можливості соціальної адаптації. Низький рівень СІ може 
у значній мірі компенсуватися іншими психологічними особливостя-
ми: розвинутою емпатією, відповідними рисами характеру, стилем 
спілкування, комунікативними навичками та ін., а також може бути 
коректований у ході активного соціально-психологічного навчання. 

Очевидно, що СІ являється професійно важливою якістю для про-
фесій типу “людина - людина” і дозволяє прогнозувати успішність 
діяльності педагогів, психологів, психотерапевтів, журналістів, юрис-
тів, політиків, політологів соціальних працівників та ін. 

 
Можливості уточнення інтерпретації за профілями соціально-

го інтелекту 
1. Коли у профілі СІ домінують за стандартними балами суб- 

тести 2 і 3, то піддослідному, як правило, властиві контактність, 
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прагнення проявити теплоту і дружність у спілкуванні, розвину-
ті емпатія і соціально-перцептивні здібності, сприйнятливість 
до зворотного зв’язку. 

2. Домінування субтестів 3 і 4 перш за все пов’язано з добрим 
розумінням нормативів різних соціальних ролей і орієнтацією 
піддослідного на рольову поведінку, професійну саморегуля-
цію. 

3. Домінування субтестів 3 і 4 при високому рівні композитної 
оцінки часто пов’язано з орієнтацією особистості на духовні 
цінності. 

4. Домінування субтестів 1 і 2 часто супроводжується переважан-
ням інтровертності особистості над екстравертністю. Таким 
чином, очевидно, що не тільки контактні люди можуть мати 
високий СІ, але й інтровертна установка може супроводжува-
тися розвинутими здібностями прогнозувати наслідки поведін-
ки і розуміти невербальну мову спілкування. 

5. Високі оцінки по всіх субтестах (гармонічний профіль), як 
правило, у людей з високим рівнем самосвідомості, емоційно 
стабільних, вольових, активних у діяльності і комунікації. 
Слід відзначити, що з віком по мірі досягнення особистої зрі-
лості проходить гармонізація структури СІ, вирівнювання мо-
жливостей до пізнання поведінки за рівневими характеристи-
ками. При цьому головними являються здібності до розшиф-
ровки невербальної експресії і розуміння структури й логіки 
розвитку міжособистісних комунікацій (субтест 2 і 4).  

Таким чином, структура СІ дозволяє судити про особистісну зрі-
лість піддослідного. 

Примітка. У всіх перерахованих пунктах стандартна оцінка з ука-
заних субтестів повинна бути не нижче 3-х балів. 

Висновок: “В основі СІ лежить не просто володіння мовою чи ін-
шими кодами спілкування, а й особливості особистості в цілому, у 
триєдності її думок, почуттів і дій, які розгортаються у конкретному 
соціальному контексті” (С.В. Колесєва). Маючи загальну структурну 
базу і з когнітивним розвитком, і з основами моральності, СІ являє 
собою відносно незалежну інтегральну здібність. 
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Нормативна таблиця для визначення стандартних значень  
по окремих субтестах і тесту в цілому (18-55 років) 

Стандартне 
значення 

Субтести  Композитна 
оцінка 1 2 3   4 

1 0-2  0-2 0-2 0-1 0-12  

2 3-5 3-5 3-5 2-1 13-26 

3 6-9 6-9 6-9 5-8 27-37 

4 10-12 10-12 10-11 9-11 38-46 

5 13-14 13-15 12 12-14 47-55 
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На малюнку ліворуч Барні, що зачепився за край даху, зляканий і 
просить допомоги у свого маленького сина. Хлопчик схвильований 
тим, що бачить батька в такому скрутному стані. 

 Вибір малюнка 1 є правильною відповіддю в даному випадку. 
Тому на Бланку відповідей цифра 1 обведена кружком. Малюнок 1 
найбільше логічно і правдоподібно продовжує задану ситуацію: дру-
жина і син Барні приставляють до стіни драбину для того, щоб допо-
могти йому спуститися. 

Вибір малюнків 2 і 3 є менш коректним. Що стосується малюнка 2, 
то малоймовірно, що висячи в повітрі в такому зляканому і безпоміч-
ному стані, Барні зможе залізти на дах самостійно. Оскільки положен-
ня Барні небезпечно, дружина і син навряд чи стали б насміхатися над 
ним, як це зображено на малюнку 3. 

СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ТЕСТУ 
 
Субтест 1 
“Історії з завершенням” 
У цьому субтесті Ви будете мати справу з картинками, на яких 

зображені життєві ситуації, що відбуваються з персонажем Барні. Бар-
ні – це лисий чоловік, за професією – офіціант. У ситуаціях також бе-
руть участь дружина, маленький син і друзі Барні, з якими він зустрі-
чається вдома чи в кафе. 

У кожному завданні ліворуч розташований малюнок, що зображує 
певну ситуацію. Визначте почуття і наміри діючих у ній персонажів і 
виберіть серед трьох малюнків праворуч той, котрий показує найбільш 
правдоподібний варіант продовження (завершення) даної ситуації. 

Розглянемо приклад. 
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Отже, у кожному завданні Ви повинні прогнозувати, що відбу-
деться після ситуації, зображеної на лівому малюнку, ґрунтуючись на 
почуттях і намірах діючих у ній персонажів.  

Не вибирайте малюнок для відповіді тільки тому, що він здався 
Вам найбільш забавним продовженням. Пропонуйте найбільш типове і 
логічне продовження заданої ситуації. Номер обраного малюнка 
(позначений у правому нижньому куті малюнка) обводиться кружком 
на Бланку відповідей. У самих тестових зошитах ніяких позначок ро-
бити не можна. 

На виконання субтесту виділяється 6 хвилин. За хвилину до закін-
чення роботи Ви будете попереджені. Працюйте, по можливості, швид-
ше. Не витрачайте багато часу на одне завдання. Якщо вагаєтеся з відпо-
віддю, переходьте до наступного пункту. До важких завдань можна буде 
повернутися наприкінці, якщо вистачить часу. У скрутних випадках да-
вайте відповідь, навіть якщо не зовсім упевнені в його правильності. 

 
Якщо у Вас є запитання – поставте їх зараз. 
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Не перегортайте сторінку  
до команди“Почали!”  
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Субтест 2  
“Групи експресії”  
У цьому субтесті Ви будете мати справу з картинками, на яких 

зображені пози, жести, міміка, тобто виразні рухи, що відбивають стан 
людини. 

Для пояснення суті завдання розглянемо приклад. У цьому 
прикладі три малюнки, що містяться ліворуч, ілюструють той самий 
стан людини, ті самі думки, почуття, наміри.  

Одна з чотирьох картинок праворуч виражає такий же стан, 
такі ж думки,  почуття чи наміри. Необхідно знайти цю картинку. 

Правильною відповіддю буде малюнок 2, що виражає такий же 
стан (напруги чи нервозності), що і  малюнки ліворуч. Тому на Бланку 
відповідей цифра 2 обведена кружком. 

Малюнки 1, 3, 4 не підходять, тому що відбивають інші стани 
(радості чи благополуччя). 

Отже, у кожнім завданні субтесту серед чотирьох малюнків 
праворуч Ви повинні вибрати той, котрий підходить до групи з 
трьох малюнків ліворуч, тому що  відбиває подібний стан людини. 
Номер обраного малюнка обводиться на Бланку відповідей. 

На виконання субтесту відводиться 7 хвилин. За хвилину до закін-
чення роботи Ви будете попереджені. Працюйте, по можливості, шви-
дше.  Не витрачайте багато часу на одне завдання. Якщо вагаєтеся з 
відповіддю, переходьте до наступного пункту. До важких завдань мо-
жна буде повернутися наприкінці, якщо вистачить часу. У скрутних 
випадках давайте відповідь, навіть якщо не зовсім упевнені в його пра-
вильності. 

Якщо у Вас є запитання – поставте їх зараз. 
Не перевертайте сторінку до команди "Почали!" 
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Субтест 3  
“Вербальна експресія” 
 У кожному завданні цього субтесту ліворуч написана фраза, що 

одна людина говорить іншій, а праворуч наведені три ситуації спілку-
вання. Причому тільки в одній з них фраза, наведена ліворуч, має ін-
ший зміст. Розглянемо приклад. 

Глухувата людина – товаришу: 
“Повторіть, будь ласка”. 
  

1. Ображена людина – знайомому. 
2. Телефоністка – абоненту. 
3. Студент – професору. 
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Звертання глухуватої людини до товариша являє собою ввічливе 
прохання. Ця ж фраза в ситуаціях 2, 3 буде мати таке ж значення. І 
тільки в ситуації 1 у вустах ображеної людини вона набуває зовсім 
інший зміст. Тому на Бланку відповідей цифра 1 обведена кружком. 

Отже, у кожнім завданні необхідно вибрати ту ситуацію спілку-
вання, у якій задана ліворуч фраза набуває іншого значення, буде ска-
зана з іншим наміром, ніж у двох інших ситуаціях. 

На виконання субтесту виділяється 5 хвилин. За хвилину до закін-
чення роботи Ви будете попереджені. Працюйте, по можливості, шви-
дше. Не витрачайте багато часу на одне завдання. Якщо вагаєтеся з 
відповіддю, переходьте до наступного пункту. До важких завдань мо-
жна буде повернутися наприкінці, якщо вистачить часу. У скрутних 
випадках давайте відповідь, навіть якщо не зовсім упевнені в його пра-
вильності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо у Вас є запитання – поставте їх зараз. 
Не перевертайте сторінку до команди “Почали!” 
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1. Людина – своєму товаришеві: 
“Ви чудові”. 

1. Задоволений службовець – своєму начальнику. 
2. Вдячний учень – своєму викладачу. 
3. Незадоволена людина – своєму знайомому. 

2. Продавець – покупцю:  
“Ви одержите, що треба”. 

1. Викладач, що посміхається, – студенту. 
2. Лікар – пацієнту. 
3. Роздратований міліціонер – п’яниці,  
що канючить. 

3. Суддя – переможцю: 
“Поздоровляю”. 

1. Батько – переможцю. 
2. Друг – переможцю. 
3. Той, хто програв, – переможцю. 

4. Гордий батько – другу: 
“Подивись на неї”. 

1. Ревнива дівчина – другу. 
2. Зраділий хлопчик – другу. 
3. Захоплена дівчина – другу. 

5. Людина – своєму другу:  
“Що ти робиш?” 

1. Роздратована мати – дитині. 
2. Заінтригований перехожий – дитині,  
що грається. 
3. Вчитель – зразковому учню. 

6. Лікар – хворій дитині: 
“Прийми це”. 

1. Мати – сину. 
2. Боєць – супротивнику. 
3. Навантажена дружина – чоловіку. 

7. Офіціантка – клієнтові:  
“Чим я можу Вам допомогти?” 

1. Психіатр – пацієнту. 
2. Перехожий – потерпілому в аварії. 
3. Гід – туристу. 

8. Викладач – студенту: 
“Ти можеш зробити це краще”. 

1. Дружина – чоловіку. 
2. Мати – дитині. 
3. Тренер – спортсмену. 

9. Батько – сину:  
“Ти мені подобаєшся”. 

1. Брат – сестрі. 
2. Молода людина – подрузі. 
3. Племінник – тітці. 

10. Начальник – робітнику:  
“Це добре”. 

1. Шанувальник – артисту. 
2. Викладач – студенту. 
3. Розгнівана дитина – побитому ним супернику. 

11. Мати – дитині, що біжить: 
“Тихіше!” 

1. Роздратований батько – сину, який кричить. 
2. Пасажир – водієві. 
3. Перехожий – необережній людині. 

12. Страховий агент – клієнтові: 
“Розпишіться тут, будь ласка”. 

1. Адміністратор готелю – клієнтові. 
2. Колекціонер автографів – “зірці”. 
3. Касир – вкладнику. 
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Субтест 4  
“Історії з доповненнями”  
У цьому субтесті Ви будете мати справу з картинками, на яких 

зображені історії про Фердинанда. У Фердинанда є дружина і маленька 
дитина. Він працює начальником, тому в історіях будуть також брати 
участь його товариші по службі. 

Кожне завдання складається з восьми картинок. Чотири верхні 
картинки відбивають визначену історію, що відбувається з Фердинан-
дом. Одна з цих картинок завжди пропущена. Вам необхідно вибрати 
серед чотирьох малюнків нижнього ряду той, котрий при підстановці 
на місце порожнього квадрата вгорі буде доповнювати історію з Фер-
динандом за змістом. Якщо Ви правильно виберете відсутній малюнок, 
то зміст історії цілком проясниться, почуття і наміри діючих у ній пер-
сонажів стануть зрозумілими.  

 Розглянемо приклад. 

У цій історії відсутній третій малюнок. Наприкінці історії ми бачи-
мо, що Фердинанд, що мріяв про обід, не одержує його всупереч своїм 
очікуванням і виходить із будинку роздратованим. Дружина Ферди-
нанда розсерджена і робить вигляд, що читає сину книгу. Хлопчик 
сидить спокійно. Усе це пов'язано з тим, що Фердинанд, умиваючись 
після роботи, залишив на кухні бруд, що і розлютило його дружину. 
Таким чином, логічним доповненням історії є малюнок 4.  
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Малюнки 1, 2, 3 не відповідають даній історії за змістом.  
Отже, у кожнім завданні необхідно знайти малюнок, що доповнює 

історію про Фердинанда за змістом. 
На виконання субтесту дається 10 хвилин. За хвилину до закінчення 

роботи Ви будете попереджені. Працюйте, по можливості, швидше. Не 
витрачайте багато часу на одне завдання. Якщо вагаєтеся з відповіддю, 
переходьте до наступного пункту. До важких завдань можна буде повер-
нутися наприкінці, якщо вистачить часу. У скрутних випадках давайте 
відповідь, навіть якщо не зовсім упевнені в його правильності. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо у Вас є запитання – поставте їх зараз. 
Не перегортайте сторінку до команди “Почали!”  



227 Загальна психологія 



228 Козляковський П.А. 



229 Загальна психологія 



230 Козляковський П.А. 



231 Загальна психологія 

Кінець завдання 
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Додаток 6.3.1 
Бланк відповідей 
П.І.Б.______________________________  Дата _________________ 
 

Вік ________________________________  Стать _________________ 

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

  1 2 3   1 2 3 4   1 2 3   1 2 3 4 

1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 4 

2 1 2 3 2 1 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 3 4 

3 1 2 3 3 1 2 3 4 3 1 2 3 3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 

6 1 2 3 6 1 2 3 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 

7 1 2 3 7 1 2 3 4 7 1 2 3 7 1 2 3 4 

8 1 2 3 8 1 2 3 4 8 1 2 3 8 1 2 3 4 

9 1 2 3 9 1 2 3 4 9 1 2 3 9 1 2 3 4 

10 1 2 3 10 1 2 3 4 10 1 2 3 10 1 2 3 4 

11 1 2 3 11 1 2 3 4 11 1 2 3 11 1 2 3 4 

12 1 2 3 12 1 2 3 4 12 1 2 3 12 1 2 3 4 

13 1 2 3 13 1 2 3 4         13 1 2 3 4 

14 1 2 3 14 1 2 3 4         14 1 2 3 4 

        15 1 2 3 4                   
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Додаток 6.3.2 
Ключ до методики 
Дж. Гілфорда і М. Саллівена 
 

П.І.Б.______________________________  Дата _________________ 
 

Вік ________________________________  Стать _________________ 

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

  1 2 3   1 2 3 4   1 2 3   1 2 3 4 

1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 4 

2 1 2 3 2 1 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 3 4 

3 1 2 3 3 1 2 3 4 3 1 2 3 3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 

6 1 2 3 6 1 2 3 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 

7 1 2 3 7 1 2 3 4 7 1 2 3 7 1 2 3 4 

8 1 2 3 8 1 2 3 4 8 1 2 3 8 1 2 3 4 

9 1 2 3 9 1 2 3 4 9 1 2 3 9 1 2 3 4 

10 1 2 3 10 1 2 3 4 10 1 2 3 10 1 2 3 4 

11 1 2 3 11 1 2 3 4 11 1 2 3 11 1 2 3 4 

12 1 2 3 12 1 2 3 4 12 1 2 3 12 1 2 3 4 

13 1 2 3 13 1 2 3 4         13 1 2 3 4 

14 1 2 3 14 1 2 3 4         14 1 2 3 4 

        15 1 2 3 4                   
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Дослід 6.4. Складання психологічного портрету 
Під психологічним портретом розуміється цілісний систематизо-

ваний документ, що містить вибірковий, але достатній комплекс відо-
мостей про психологію обличчя. 

Скласти психологічний портрет – значить визначити психологічну 
своєрідність конкретного обличчя, звернувши увагу на ті характеристики, 
що можуть бути безпосередньо використані для рішення даного завдання. 

Структура психологічного портрету: 
1. Зовнішні ознаки психологічних властивостей людини (особливості 

носіння одягу, взуття, манера говорити, жестикуляція, міміка, особ-
ливі прикмети і т.д.). 

2. Психологічні особливості способу життя людини (характеристика 
занять, відношення до них, способів задоволення потреб). 

3. Особливості проведення дозвілля. 
4. Коло спілкування (з ким і як часто спілкується). 
5. Статус у рольовому поводженні людини в системі спілкування. 
6. Характер прийнятих рішень. 
7. Конкретні вчинки. 
Для складання психологічного портрету треба виділити наступні 

індивідуально-психологічні якості (особливості) особистості: 
а) міміка, жести, темпоінтонаційні особливості мови (свідчать про 

темперамент людини); 
б) зміст висловлень (говорить про мотиви, ціннісні орієнтири); 
в) лексика і характер висловлень (свідчать про професійну прина-

лежність); 
г) говір (говорить про національність, місця постійного чи трива-

лого проживання); 
д) жестикуляція, манера носіння одягу (допомагають судити про 

вік, досвід і статус). 
Об’єктивність психологічного портрету може бути забезпечена 

тільки в тому випадку, коли виявляється й оцінюється весь ком-
плекс зовнішніх ознак станів і властивостей людини. 

Тому той, хто вивчає аудіовізуальну психодіагностику, повинен 
активно “зондувати” об’єкт із метою виклику схованих психологічних 
реакцій. 
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Вирішальне значення при цьому має вміння швидко оцінювати 
людину за наступними критеріями: 

1) рівень самооцінки; 
2) склад розуму; 
3) потенціал впливу на інших людей (сильний чи слабкий); 
4) вольові якості; 
5) емоційний стан; 
6) можливий надлом; 
7) психічний стан; 
8) наявність комплексу неповноцінності; 
9) схильність до депресії. 
Варто підкреслити, що при психологічній ідентифікації людини 

ми часто зустрічаємося з маскувальним поводженням, навмисно де-
монструючими почуттями і переживаннями. 

Виявляючи різну експресію, імітуючи стан пригніченості, стрима-
ності, оптимізму, безтурботності, людина нерідко прагне замаскувати 
свій дійсний психічний стан у даний момент і своє відношення до сфор-
мованої ситуації і її окремих елементів. 

Тому студент повинен опанувати умінням міркувати за інше об-
личчя, сполучаючи це з аналізом власних міркувань. Він як би 
“занурюється” у свого партнера, встає на його позицію, приміряє на 
себе його “маску”, вивчає “Я-концепцію” іншої людини, щоб зрозумі-
ти, як даний суб’єкт бачить себе, уявляє свої достоїнства і недоліки, 
своє відношення до ситуації. 

При бесіді важливо поставити перед собою ряд запитань (“Про що 
говорить стриманість, спокій чи нестриманість, чи тривожність цієї 
людини?”; “Яку роль вона намагається грати?”; “Чому саме цю 
роль?”). Психологічна ідентифікація стану людини, що спостерігаєть-
ся, її схвильованості, страху, тривоги, злості, спокою здійснюється 
спостереженням за виразом обличчя, очей, жестів і позою, темпоінто-
наційними особливостями голосу, паузами мови. 
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Дослід 6.5. Знайомство з власним обличчям 
 
Вивчення свого обличчя 
Обличчя кожної людини так чи інакше відбиває її внутрішнє жит-

тя. Якими холодними і якими сяючими можуть бути очі людини! Яким 
твердим і м’яким може бути її погляд! 

Випромінювання, що Ви сприймаєте від інших, виходить і від Вас. 
Не можна побачити чужу душу, але можна її зрозуміти, довідатися, 
відчути, спостерігаючи за людиною і її реакціями. 

Але щоб пізнати інших людей, треба насамперед пізнати самого 
себе. У цьому нам допоможе дзеркало. 

Той, хто тренується перед дзеркалом, довідається про свої зовніш-
ні і внутрішні здібності, почне відчувати самого себе у своєму відобра-
женні, стане гостріше сприймати напругу і розрядку. У результаті по-
чуття волі і розслаблення прийде саме собою, а наші свідомість і під-
свідомість будуть готуватися до сприйняття всього позитивного. Тому, 
не відкладаючи, негайно приступайте до вправ. Тренування перед  
дзеркалом допоможуть Вам стати творцем свого життя. 

  
Вправа 1. Про магію дзеркала 
Сядьте на стілець перед найбільшим дзеркалом, що є у Вашому 

будинку. Добре, щоб Ви бачили себе в дзеркалі цілком чи щонаймен-
ше до пояса. Подбайте і про те, щоб Вам ніхто не заважав. 

Коли востаннє Ви були по-справжньому щасливі? Коли відчували 
блаженство? Чи були на сьомому небі від щастя? Де? З ким? Чому? 

Зануртеся в ці спогади. 
Чи можете Ви з ходу назвати кілька щасливих днів, чи Вам важко 

відшукати їх зі свого життя? Скільки часу пройшло з тієї щасливої 
хвилини? Якщо більше місяця, то настав час звернутися до дзеркала. 

Коли людина розглядає себе в дзеркалі, у неї виникають думки, 
що повинні контролювати й очищати її. Дзеркало встановлюється для 
того, щоб людина могла проникнути у свою сутність. Дивлячись у  
дзеркало, чоловіки поправляють краватки, а жінки – зачіску, макіяж. 
Кожна людина мимоволі підтягується, йде хоча б кілька митей більш 
чіткою ходою. 
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Стежте за проявом своїх емоцій навіть у тих випадках, коли Ви 
впевнені у своїй правоті, і відмовляйтеся від своїх висловлень чи форм 
їхнього вираження, якщо вони хоч у якомусь ступені неприємні навко-
лишнім. 

– Привчайтеся ставити собі наступні запитання: 
– Яким я виглядаю в чужих очах (роздратованим, схвильованим)? 
– Що відбувається з моїм обличчям (чи не виражає воно гнів, 

недружелюбність)? 
– Як я говорю (чи не занадто голосно, чи, навпаки, тихо)? 
– Чи не заплутана моя мова (від хвилювання)? 
– Що роблять мої руки (чи не занадто я жестикулюю)? 
– Як я дихаю (прискорено, неритмічно)? 
Уміння постійно контролювати себе за допомогою питань про свій 

емоційний стан прийде не відразу. 
 
Вправа 2. Дзеркало 
Улаштуйтеся перед дзеркалом і максимально точно і докладно 

(так, якби Ви працювали над автопортретом) опишіть те, що Ви бачи-
те. Усяке спілкування з іншими людьми під час виконання вправи 
(питання, відповіді, коментарі) повинно відбуватися тільки через дзер-
кало: завдяки цьому відображення – “головне діюче обличчя” – увесь 
час залишається в полі зору й уваги. 

Друга половина заняття – письмове складання “автопортрету” з 
обґрунтуванням і поясненнями. 

Ця робота вимагає уваги, спостережливості, терпіння. Іноді бу-
ває корисно і цікаво загальмувати процес “прищеплювання ярли-
ків”. 

Необхідно ретельно досліджувати своє обличчя. Тоді воно пока-
жеться Вам не настільки однозначним, і Ви почнете спостерігати такі 
стани, яких раніше не помічали. Описуючи себе, Ви знайдете, що Вам 
часто для цього не вистачає слів, а сама характеристика виходить не-
сподівана і навіть не зовсім приємна. 

Спробуйте пересилити себе, зробивши “автопортрет” об’єктив-
ним. І тоді через призму автопортрету Ви будете інакше дивитися на 
себе та інших людей і оцінювати їх. 
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Домашнє завдання. До наступного заняття спробуйте описати своє 
обличчя, по можливості уточнивши і доповнивши автопортрет дани-
ми, що Ви отримали, дивлячись на себе в дзеркало. 

 
Опис свого обличчя в різних психічних станах  
і складання свого словесного портрету 

 

Улаштуйтеся перед дзеркалом і після деяких тренувань опишіть 
своє обличчя в момент того чи іншого емоційного стану чи фізичного 
відчуття, що Вам приходилося відчувати у своєму житті. Перелічимо 
їх: інтерес – не інтерес; задоволення – радість – невдоволення; подив – 
байдужість; горе – страждання; гнів – лють; відраза – огида; презирст-
во – зневага; страх – жах; сором – сором’язливість; туга – нудьга – по-
жвавлення; інтроверсія – екстраверсія; скептицизм; егоїзм 
(зарозумілість); рішучість; незворушність; утома – сонливість – бадьо-
рість; біль; насолода. 

 Постарайтеся, дивлячись у дзеркало і зосередившись, згадати мо-
менти Вашого життя, коли Вам приходилося переживати ці стани і 
відчуття. 

 Ясно представивши собі ситуацію, “зупиніть кадр” у дзеркалі, 
зафіксуйте вираз Вашого обличчя, вивчіть його й опишіть. За таким 
принципом пройдіть весь список. 

Домашнє завдання. Уточніть і доповніть характеристики Вашого 
обличчя за різними емоційними станами і фізичними відчуттями. 

 
  


