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3.7. Методика комплексної діагностики профспрямованості 
психологічних типів за К.Г.Юнгом  

 

 Найбільш узагальнюючим інструментарієм для надійної та валідної 
діагностики профспрямованості студентів ми, на підставі п`ятирічних 
досліджень, вважаємо Тест визначення типології спрямованості особистості 
(ТВТСО), який було розроблено за методологією К.Г.Юнга. 

Взагалі цим видатним вченим за 65 років його науково-практичної 
діяльності видано майже 30 (!) томів теоретичних робіт та надана 
психіатрична допомога більше 80 тисячам (!) пацієнтів. Але особливу роль в 
його багатогранній діяльності відіграла розроблена ним концепція 
психологічних типів. Можна без будь-яких перебільшень констатувати, що з 
виданням у 20-ті роки його фундаментальної книги з одноіменною назвою 
почався новий, надзвичайно плідний етап розвитку теоретичної та практичної 
психології, наслідки якого зараз все виразніше відчуваються у напрямах 
досліджень, що ставлять за головну мету розкриття шляхів самореалізації 
людини.  

 Остаточно відмовившись в “Психологічних типах” від “пансексуалізму” свого 
вчителя З.Фрейда у визначенні головних чинників людської поведінки, Юнг 
приділив велику увагу культурологічним аспектам в дослідженнях цієї 
проблематиці. Проведений ним аналіз типологічних концепцій особи, що мали 
місце, починаючи з античних часів, у мистецтві, філософії, релігії та психології, 
переконав Юнга у реальній можливості розробки дієвого інструментарію для 
практичної діагностики спрямованості людей у різних сферах їх 
життєдіяльності.  

Концептуально принцип дії такого інструментарію Юнг на основі своїх 
майже 20-річних спостережень описав як систему, що складається з двох 
базових установок людей - інтроверсії та екстраверсії та двох пар 
психологічних функцій, або типів орієнтації: відчуття (сенсорика) - 
інтуїція та мислення - почуття. 

Згідно “Словнику Юнгіанських Термінів”, екстраверсія - це природжена, 
генетично обумовлена спрямованість особи на зовнішній світ (об’єкт), а 
інтроверсія - на своє внутрішнє, суб’єктивне “Я” [48]. 

Наполягаючи на розподіленні людей за екстравертно - інтровертними 
установками, диференціація між якими починається “так рано, що в деяких 
випадках можна говорити про неї як природжену” [49], Юнг разом з тим 
неодноразово підкреслював відсутність різкої, а тим більше - абсолютної 
грані між ними, особливо у соціальній сфері діяльності особи. Наприклад, 
відомий політичний діяч Індії М.Ганді за родом своїх занять змушений був 
виконувати роль екстраверту, а у побутовому житті дотримувався яскраво 
визначених аскетичних - інтровертних установок [50]. На погляд українського 
дослідника В.Гуленко, екстраверсія - інтроверсія у рівній мірі (50% на 50%) 
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притаманні кожній людині, але під впливом соціальних обставин індивід 
приймає свій тип установки, який не завжди можна зразу виявити” [51]. 
Проте, узагальнюючи у соціально-культурному аспекті результати своїх 
багаторічних спостережень відносно розподілу людей на екстравертів та 
інтровертів, Юнг дійшов висновку, що “для сучасної культури 

екстравертоване установлення послуговує основою людських 
відносин” [52].  

За даними порівняльних міжнародних досліджень, що були проведені в 
80-90 рр., екстраверти у ряді країн становлять майже 65% населення і 
тенденція до зростання їх чисельності спостерігається зараз серед традиційно 
інтровертованих культур Східної Азії. 

Переходячи до наступного блоку елементів запропонованого їм 
діагностичного інструментарію спрямованості особи, а саме - типів 
психологічних функцій, Юнг, збагачуючи описання їх змісту від однієї 
роботи до іншої, дав достатньо детальну характеристику кожній з них. “Для 
повної орієнтації, - писав він, - всі чотири функції повинні співробітничати на 
рівних: мислення повинно полегшити пізнання, почуття говорять нам, в якій 
мірі ті або інші речі виявляються важливими чи неважливими для нас, 
відчуття (сенсорика) повідомляє про конкретну реальність за допомогою 
зору, слуху, смаку та ін., а інтуїція дозволяє завбачити приховані можливості 
в контексті того, що відбувається, ...оскільки останні теж належать до цілісної 
картини даної ситуації” [53]. 

Важливо також підкреслити, що у своїх дослідженнях проблем 
спрямованості особи Юнг розглядав дію вказаних 4-х функцій насамперед як 
прояв “її свідомого психічного”, а також засобу “її орієнтації і адаптації“ у 
оточуючому середовищі [54]. Ще одну особливість дії цих функцій він вбачав 
у тому, що, аналізуючи їх прояви, можна діагностувати і стан інших 
психологічних характеристик людини, що так або інакше пов'язані з 
процесами її орієнтації та адаптації (воля, пам`ять, емпатія), а також глибше 
проникнути у детермінанти її соціальної поведінки (потреби, інтереси, 
мотиви, цінності, атракцію). 

Згідно прийнятій в міжнародній практиці діагностичних досліджень 

 ЕГО-НОРМА  СОЦІАЛЬНА (ЕТИЧНА) НОРМА 

Серйозність Справедливість 

 Веселість  Вміння спілкуватися 

Впевненість у себе Відповідальність та готовність 
допомогти 

Самодостатність (необтяженість) Терпимість 

Самостійність  Відвертість 

Задоволеність Доброзичливість 
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домовленості, перша з описаних Юнгом функцій записується у англійській 
нотації як T (thinking), друга - F (feeling), третя - S (sensing), четверта - N 
(iNtuitive). 

В залежності від рівня їх розвитку та співвідношення (міри 
пропорційності) у конкретної людини кожна з цих функцій займає у психіці 
дослідженого особливу позицію: 1 - або домінуючу з протилежною їй 
підлеглою (або т. зв. 4-ю “тіньовою”),а також першу та другу допоміжну. В 
роботах Юнга по спрямованості особи було встановлено, що саме підлегла, 
або “тіньова” психологічна функція кожної людини має неусвідомлений 
характер і потенційно може бути джерелом тих колізій, що виникає на шляху 
самореалізації її "Я", особливо у професійній сфері. У такій формі свого 
існування та прояву вона стає протилежною не лише свідомій домінуючій 
функції, але і впливає на особливості реалізації базової - екстравертної чи 
інтровертної (Е - І) установки в соціально-рольовій діяльності людини. 

У випадку домінації раціональних функцій - Т чи F- головну увагу при 
діагностиці спрямованості особи слід звертати, за Юнгом, на специфіку її 
мотивації, а якщо домінуючу роль у житті людини відіграють функції N чи S, 
то більшої уваги потребує аналіз сфери її неусвідомленого. 

Звернення до аналізу мотивації у діагностиці спрямованості людини 
особливо важливо у спірних випадках визначення істинної, генетично 
обумовленої екстраверсії чи інтроверсії, коли необхідно для чистоти 
експерименту тимчасово елімінувати вплив соціальних факторів оточуючого 

ЯКОСТІ        ВЕКТ
ОР 

РАНГ 

Справедливість  1.00 1,86 0.62 1.57 3.72 0.96 0.199 2 

Вміння спілкуватися  0.54 1.00 0.39 0.64 2.78 0.48 0.110 5 

Відповідальність та 
готовність допомогти 

 1.61 2.55 1.00 2.16 5.09 1.76 0.302 1 

Терпимість  0.64 1.57 0.46 1.00 2.63 0.64 0.140 4 

Відвертість  0.27 0.36 0.20 0.38 1.00 0.31 0.053 6 

Доброзичливість  1.05 2.08 0.57 1.57 3.20 1.00 0.197 3 

         РУ=0.
05 

ПОРІВНЯЛЬНІ  ОЦІНКИ 

ІДЕАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНИХ (ЕТИЧНИХ) НОРМ У ДІЯЛЬНОСТІ 
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (оцінки 7 експертів - викладачів) 

 

Матриця  №2. 
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її середовища. Це може мати, наприклад, місце у випадках неадекватного та 
невідповідного її типу виконання людиною своєї соціальної ролі, яка тоді, за 
образним висловлюванням Юнга, набуває характер “маски”, що поступово 
уходить у “тінь” особи, а далі нерідко стає джерелом її неусвідомлених 
конфліктів у професійній та інших сферах життєдіяльності. 

Виходячи з того, що у феномені спрямованості особи в соціальній сфері, 
переважну роль відіграють свідомі, раціональні компоненти її психіки, дуже 
важливою методологічною передумовою коректного використання 
типологічної методики Юнга є аналіз мотивації обслідуваного, яка 
вважається “вирішальним чинником у визначенні типу” його спрямованості 
(підкреслено у тексті - І. Ш.) [55]. При цьому, як встановив Юнг протягом 
своїх багаторічних досліджень, мотивація поведінки людини залежить в 
першу чергу від особливостей її екстра чи інтровертованої установки, які у 
свою чергу знаходяться під впливом раціонально-свідомого (“зовнішня 
установка”) чи неусвідомленого (“внутрішня установка”) [56]. 

 У останній роботі, що написана за два місяця до кінця життя, - “Людина та її 
символи” (1961р.) Юнг свою модель комплексного визначення спрямованості 
особи відобразив у наочній формі компасу - кола з 4-ма ортогональними 
координатами. В центрі цього кола знаходиться "Самість" людини, знайдення 
сутності якої і є головним завданням фахівця з психодіагностики. Як показує 
наш досвід, використання такого “компасу” дозволяє встановлювати усі види 
діагнозу спрямованості особи: від емпірично - симптоматичного до 
типологічного. Особливе місце у цій методології займає етіологічний діагноз 
для глибинного аналізу співвідношення свідомого та неусвідомленого у цій 
спрямованості і таким чином дозволяє виявити її мотивацію та ціннісні 
орієнтації. Проілюструємо дію “компаса Юнга” на прикладі найбільш 
представницького типу, т. зв. “інтуїтивно-почуттєвих екстравертів” - ENFР у 
виборці студентів, що діагностувались на предмет своєї професійної 
спрямованості по кафедрі соціальної педагогіки (див. мал. №1). 

На питання, звідки виникла ідея компасу для встановлення 
співвідношення саме чотирьох (а не більш, або менш) функцій спрямованості 
особи, Юнг, спираючись на результати своїх досліджень місця та ролі 
символіки у культурі, відповідав, що така чотирьохмірність, або “кватерність” 
“являється важливою організаційною схемою, що подібна пересічним нитям 
у телескопі” [57]. У поведінці людини вона “.... створює основу для будь-
якого цілісного судження (міркування) типу: чотири первинних якості, 
чотири цвіту, чотири темпераменту, чотири засоби духовного 
вдосконалення... Здається є також чотири аспекту психологічної 
орієнтації” [58]. Близьку до цієї аргументацію пізніше запропонував 
М.Люшер, на якого ми вже посилалися. 
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У комбінації двох установок та 4-х функцій за допомогою компасу Юнга 
можуть бути визначені 8 типів особи. Це: екстравертно-інтуїтивні, 
екстравертно-сенсорні, екстравертно-почуттєві, та екстравертно-мислительні 
та також 4 аналогічних за функціями інтровертні типи. Для їх адекватного 
розпізнання Юнг рекомендував користуватися не лише одним своїм 
“компасом”, але і іншими засобами психодіагностики, зокрема розробленим 
ним у 1906 році “вербально-асоціативним тестом” та комплексом візуально-
символічних методів, які надають значні можливості в аналізі сфери 
неусвідомленого у спрямованості особи. 

Як застерігається у спеціальній літературі, "концепції Юнга підчас досить 
складні для розуміння, трудно систематизуються, але відрізняються 
глибиною та витонченістю" [59]. Проте вони з кожним роком набувають все 
більше прихильників, а головне - підтверджуються експериментально, а 
також виявилися на диво продуктивними при вдосконаленні методичного 
інструментарію для прикладних діагностичних досліджень.   

В 40-х роках дві американки - мати Катерина Бриггс та її дочка Ізабелль 
Майерс розробили психометричну методику, що спиралась на положення 
аналітичної типології Юнга, і разом з тим довели число вимірюваних нею 
типів людей до 16. Для цього вони додали до 4-х системних функцій 
спрямованості людини ще дві, які у Юнга аналізувались у неявному виді - 
вирішувальну (або статичну) - J (judging) та динамічну - Р (perceiving). За 
допомогою цієї пари функцій (що у свою чергу тісно пов`язані відповідно з T 
- F та з S - N) можна насамперед виявити та описати, яким чином особа 
організує свій час і взагалі, - вирішує проблеми своєї життєдіяльності. 
Протестувавши по цій методиці майже за 20 років значну кількість людей, 
вони у 1962 році здобули авторські права на свій діагностичний 
інструментарій, який було названо “Індікатор типології Майєрс-Бриггс 
“ (МВТІ). 

 Сьогодні можна впевнено казати про універсальний характер використання 
типології (Типознавства) Юнга у різноманітних напрямах підвищення 
ефективності діяльності людей. Тільки у США існують Національна асоціація 
та 2 дослідницьких інституту по вивченню типу особистості, а також діє багато 
консалтингових фірм, що зайняті практичним використанням Індікатора 
типології Майєрс-Бриггс та методики Д.Кейрсі. У статті під назвою “Тести 
особистості повертаються” журналу ділових кіл США "Форчун», 
повідомлялось, що "майже 1,5 млн. людей пройшли тест Myers-Briggs у 1986 
році" [60]. Лише за один 1990 р. видавництвом “ Consulting Psychologist Press “ 
було продано більше 2 млн. примірників МВТІ, значну частину яких 
відправлено для закордонних фірм. Все частіше при працевлаштуванні у 
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країнах з розвиненою ринковою економікою претенденти на посаду вказують у 
анкеті свій тип особи. 

Сам Юнг передбачав плідну роль запропонованої їм методології "як 
практичного керівництва до кваліфікованого судження про людський 
характер", але разом з тим попереджав проти її невірного використання - 
"навішування ярликів" за допомогою тестів. Важливе значення має також 
його твердження про те, що "хоч і існують, безперечно, індивіди, чий тип 
можна визначити з першого погляду, це зовсім не означає, що так може бути 
завжди. Як правило, тільки уважне спостереження та зважування усіх 
свідоцтв дають можливість впевненої класифікації" [61]. 

 Сучасний підхід до діагностики профспрямованості, як і усієї типології взагалі, 
все частіше спирається на інформаційну інтерпретацію концепції Юнга. Така 
інтерпретація проводиться через відповідь на 4 питання: 1) Як ми взаємодіємо 
з оточуючим світом і куди спрямовуємо свою психічну енергію у здобутті 
необхідної інформації (E-I)? 2) На інформацію якого характеру ми насамперед 
звертаємо увагу (S -N)? 3) Як приймаємо рішення на основі здобутої інформації 
(T-F)? 4) Як використаємо прийняті рішення - не вагаючись, або додержуємось 
більш гнучкої, динамічної тактики, корегуючи їх залежно від обставин (J-P)? 
Через аналіз “формули сполучення” конкретних психометричних показників 
цих чинників, які утворюють первинні інформаційні сигнали для дослідника, і 
можна визначити 16 типів особи та специфічні властивості спрямованості 
кожного з них до різноманітних видів та сфер соціальної діяльності. 

Як вже згадувалось, роботи по апробації Юнгівської типології, особливо 
її прикладних аспектів, зараз досить активно розгорнулися і в Україні. На 
цьому шляху вітчизняними фахівцями досягнуто чималі успіхи. Разом з тим 
услід за литовським автором А.Аугустинавичюте, деякі вітчизняні 
послідовники Юнга у намаганні “модернізувати" та ”осучаснити" його 
концепцію психологічних типів назвали останню “соціонікою” [62]. 
Визначаючи їїї як " науку о типах особистості людини, їх конкретних проявах 
у соціальному середовищі та взаємовідношеннях між ними" [63], прибічники 
цієї науки вважають їїї головною перевагою "швидкість діагностики", що не 
потребує " використання ніяких тестів" [64]. У кращому випадку для цього 
достатньо, нібито, - "короткої співбесіди або візуального спостереження [65]. 
Але, у протилежність цьому, спеціалісти по аналітичній психології 
наполягають на тому, що виявлення типу, особливо у етіологічному аспекті 
його діагностики, - це не одноразова процедура. Навпаки, вона “потребує ... 
досить великого відрізку часу, на протязі якого можливо спостерігати 
енергетичний розподіл (установки) і мотивацію, що лежить в основі 
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поведінки людини, а також ті проблеми, що виникають у її стосунках з 
іншими людьми” [66]. 

Не спираючись, таким чином, на конкретні психометричні дослідження, 
більшість соціоників пішли по шляху безапеляційного надання типам 
діагностуємих ними осіб прізвищ відомих політичних лідерів, письменників, 
історичних діячів сучасності та недалекого минулого. Але в декількох 
випадках, як наприклад, з типологічною характеристикою Ю.Гагаріна, були 
допущені явні помилки. Крім того, у різнобої псевдооригінальних 
типологічних класифікацій соціоніки, окремі її адепти закріплюють за 
певними типами осіб імена таких одіозних фігур, як Ленін, Сталін, Гітлер 
[67]. Такі аналогії нерідко викликають здивування серед студентів. Проте 
окремі теоретичні положення соціоніки, особливо їїї пошуки в плані 
інформатизації процесів визначення типів особи, а також для моделювання їх 
взаємовідношень ("інтертипології"), ми використовуємо у комплексній 
діагностиці профспрямованості . 

Ще одним важливим етапом на шляху розвитку ідей типології Юнга 
стала методика діагностики типів темпераментів спрямованості особи, яку у 
середині 60-х років було запропоновано американським фахівцем Д.Кейрсі на 
базі узагальнень результатів досліджень за МВТІ, а пізніше - розробленої ним 
самостійної тестової методики. 

 Першочергове завдання визначення темпераментів у методиці Кейрсі - це, як і 

Малюнок 1. Психодіагностичний компас спрямованності особи К.Г.Юнга 
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у "компасі Юнга", "підкреслить Самість, або те, що відрізняє кожну людину 
від іншої" [68]. Для її характеристики Кейрсі увів важливе психометричне 
поняття "яскравості темпераменту". Разом з тим таку яскравість краще всього 
розпізнавати на фоні типологічних особливостей, що присутні у "Самості" 
людини. Останні, за методикою Кейрсі, інтерпретуються як один з варіантів 
синтезу 4-х психічних функцій: SJ-SP (сенсорні вирішувачі - сенсорні 
сприймаючі) та NT-NF (інтуїтивні мислячі - інтуїтивно почуттєві). Кожна з цих 
комбінацій функцій, як і у випадку з дією “тіньової” функції, знаходиться під 
впливом базової установки - екстраверсії - інтроверсії у спрямованості особи. 
Але, знайшовши методи диференційної діагностики вказаних типів 
темпераментів, Д.Кейрсі не зупинився на цьому і став розглядати їх як 
універсальні культурні категорії (знаки типу особи), по яким можна 
класифікувати людей відповідно античної (старогрецької) традиції. Людей з 
темпераментною структурою SJ він назвав Епітемеями, SP - Діонісіями, NT - 
Прометеями, а NF - Аполлонами [69]. Такий підхід до типології людей мав 
місце вже у “історично - культурологічному” розділі “Психологічних типів” 
К.Г.Юнга [70]. Звертаючись до цих міфологічних персонажів античності, 
кожний з яких став культурним героєм у різні історичні епохи та для різних 
категорій людей, Юнг, а потім Кейрсі виділили їх головні установки, ціннісні 
орієнтації та мотиви діяльності. Відомий сучасний культуролог та послідовник 
Юнга Дж. Хендерсон, спираючись на результати своїх багаторічних 
досліджень, вважає, що епітемеєвський тип установки особи правомірно 
характеризувати як здебільше "релігійний", діонісійський - як "соціальний", 
прометєвський - як "філософський", а аполонівський - як "естетичний" [71].  

В узагальненому виді головні типологічні характеристики 4-х 
легендарних героїв античності, які присутні у поведінці людей відповідного 
їм темпераменту, можна розмістити у таблиці №5. 

 
Таблиця № 5. Характеристики ціннісних орієнтацій, мотивів та установок 
представників різних структур темпераментів (за Юнгом-Кейрсі) [72] 

У діагностиці профспрямованості студентів вузу культури ми 
додержувались гіпотези, що їм яскравіше всього повинні бути притаманні 
риси “аполлонівського” та “діонісійського” темпераментів. Ця гіпотеза 
знайшла конкретне психометричне підтвердження, що видно за наведеними у 
матриці № 3 результатами порівняльного аналізу типів історико-культурних 
темпераментів за Юнгом-Кейрсі на дослідженому масиві.  

 
 
Усі викладені концептуальні положення та попередньо здобуті за іншими 

"симптоматичними" тестами емпіричні дані були прийняті до уваги при 
розробці автором разом з програмістами В.Романенко (студентом МФ 
НаУКМА) та Д.Сахно (студентом МФ КДУК) адаптованої для вузів 
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комп`ютерної методики діагностики типології профспрямованості студентів. 
Вона, як свідчить досвід її багаторічного використання, дозволяє оперативно 
вимірювати всі основні параметри профспрямованості обслідуваних і на цій 
основі дає можливості прогнозувати перспективи розвитку необхідних їм у 
майбутній роботі якостей. Для порівняльного аналізу та контролю 
встановленого за результатами тестування типом особи згідно класифікаціям 
Юнга та Майєрс-Бриггс до комп`ютерної системи підключені також два 
символьних тесту - Деллінгер та Люшера (перші 4 кольорі). Ще одна 
методика, якою ми користуємось з огляду на вимоги комплексного підходу у 
діагностичних методах (поки що у некомп’ютеризованому варіанті) дуже 
важлива для аналізу допоміжних та тіньових функцій у спрямованості 
обслідуваних. Це запропонований Юнгом у докторській дисертації 1906 року 
“діагностичний асоціативний тест”, який дозволяє отримати “сполучення 
змісту свідомого з неусвідомленим” [73].Сам Юнг не без підстав стверджував 
пізніше, що своїми “роботами з асоціацій доказав, що кількісним вимірам 
доступні і дуже складні психологічні факти” [74]. 

Накопичені у базі даних комп’ютеризованої методики типології 
профспрямованості узагальнені результати досліджень 527 студентів, які 
навчались по головним спеціалізаціям філіалу в 1992-1997 рр., наводяться у 
матриці №4. 

Згідно з даними матр. №4, серед обслідуваного контингенту студентів 
тип ENFP складає відносну більшість - 20,4 %. Особливо значне його 
представництво у студентів спеціалізацій соціальний педагог, 
організатор дозвілля та майбутніх керівників народних музичних 
колективів (відповідно 27, 22 та 18%). Як показує подальший аналіз його 
якісних властивостей, цей тип може послуговувати орієнтиром для 
розробки моделі головних параметрів профспрямованості та успішної 
самореалізації фахівців у сучасній культурно-дозвіллєвій сфері. Важлива 
підстава для такого висновку - це "аполлонівська знаковість" 
темпераменту, якою наділені представники типу ENFP. 

Другу позицію у виборці займають обслідувані, що належать до типу 
ESFP- 17,2% третю - ENТР (10%), а четверте - п’яте місця поділяють 
відповідно по 8 % та 7% типи ESFJ і ENFJ. (Усі п’ять найбільш 
репрезентативних типів за класифікацією Майєрс-Бриггс виділені у матриці 
№ 4). 

 В аналізуємій статистичній сукупності особливо значна доля (68%) 
екстравертів-людей, більшість яких свідомо зорієнтовані на “зовнішню 
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реальність”. (Це переконливо підтверджуються і результатами інших тестів - 
Кеттелла, Айзенка, Деллінгер, Махоні, і в значній мірі корелює зі статистикою 
аналізу малюнків студентів та Рідом). Порівняно з екстраветами чисельність 
інтровертів у виборці обслідуваних майже у двічі нижче (з яких “чистих” 
інтровертів, що за тестом Кеттелла дають менш 4,5 стенів - 14%) і здебільше 
навчаються вони за спеціалізацією декоративно-ужиткового мистецтва). Якщо 
ще раз звернути увагу на роль “екстравертованого установлення для сучасної 
культури” (Юнг), така перевага екстравертів у вузі культури виглядає цілком 
закономірною. 

Наведемо у цьому зв`язку досить детальне описання екстравертної 
поведінки, що дано Юнгом у “Психологічних типах”. “Екстраверсія, - 
констатував він, - характеризується інтересом до зовнішнього об`єкту, 
чутливістю і готовністю до сприйняття зовнішніх подій та ситуацій, 
бажанням впливати на них та знаходитись під їх впливом, потребою 
приєднуватися і бути “в”, здатністю терпіти метушню та галас будь-якого 
роду і навіть знаходити у цьому радість; постійною увагою до оточуючого 
світу, намаганням мати друзів та знайомих...і, виходячи з цього, потужною 
тенденцією демонструвати себе самого. Відповідно філософія життя 
екстраверта і його етика мають, як правило, у високій ступені колективну 
природу з сильною рисою до альтруїзму і його моральний компонент, 
категорія совісті, в значній мірі залежить від громадської думки...” [75]. Така 
комплексна, багатомірна характеристика головних тенденцій екстравертної 
спрямованості цілком відповідає завданням тієї діяльності, що виконують 
соціальні педагоги та фахівці більшості інших спеціалізацій (менеджери, 
методисти-організатори, бібліотекарі, керівники народних та академічних 
музичних колективів) у культурно-дозвіллєвій сфері. Багато з цих якостей, що 
вкрай важливі для професійної спрямованості їх носіїв, вдалося виявити за 
допомогою тестів Деллінгер (див. ознаки поведінки “кола”) та Люшера (див. 
матрицю етичних нормативів та їх відповідності блакитно - жовтого вибору 
кольорів). У професійному плані, констатував далі Юнг, екстраверти 

SJ Епітемей SP Діонісій NТ Прометей NF Аполлон 

Почуття 
ОБОВ`ЯЗКУ, 
відповідальност
і, намагання 
зайняти гідне 
місце у певній 
соціальній 
структурі. 
Релігійний тип 
установки з 
домінацією 
"батьківського - 
Я". 

Свобода, 
СПОНТАННІСТ
Ь реакцій, 
намагання 
слідувати власним 
імпульсам, своєму 
життєвому ритму 
та ”повідомити” 
про це якомога 
ширшому кругу 
людей. 
Соціальний тип 
установки у 
єдності "Трьох - 
Я". 

Дух 
НАУКОВОГО 
пошуку, 
намагання до 
оволодіння 
законами природи, 
розробки та 
вдосконалення 
технологій 
діяльності людей. 
Філософський тип 
установки з 
домінацією 
"дорослогого - Я". 

Намагання 
БУТИ САМИМ 
СОБОЮ, мати 
цінність у власних 
очах, розв`язувати 
складні духовні 
проблеми та 
допомагати людям у 
розкритті їх 
потенціалу. 
Естетичний тип 
установки з 
домінацією 
"дитячого - Я". 
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переважно вибирають той напрям діяльності, “яка у даному місці та у даний 
час надає багатообіцяючі можливості...виконувати те, у чому має потребу 
оточуюче середовище” [76], керуючись при цьому у адаптації до неї в першу 
чергу “пануючими моральними поняттями” [77]. 

Ще одна важлива характеристика екстравертів, яку встановив Юнг на 
початку 20-сторіччя і яка має особливе значення для професійної діяльності у 
соціокультурній сфері (насамперед - для роботи соціального педагога), - це 
підвищена схильність до емпатії, прояв якої пов'язано з дією функції F. 
Стверджуючи, що психологічно “емпатія ... цілком відповідає поняттю 
екстраверсії” [78], Юнг разом з тим у культурологічному аналізі змісту цього 
феномену переконливо довів, що у людей зі схильністю до художньо-творчої 
діяльності вона приймає установку естетичного “пориву...до об`єкту з тим, 

щоб прилучити його до себе, пронизав його емоційними цінностями” [79]. 
Справедливість цього положення у більшості випадків підтверджується у 
наших дослідженнях результатами тесту Кеттелла. Саме тому ми і 
рекомендуємо викладачам звертати постійну увагу на розвиток важливої для 
сучасної культури сфери емпатії у студентів, що мають намір присвятити себе 
культурно-дозвіллєвій роботі з різними групами населення.  

СПЕЦІАЛІЗ
А- 
ЦІЇ  
 
 
 
 

ТЕМПЕРА- 
МЕНТИ 

Соціаль
н і 
педагоги  

методис- 
ти- 
організа
- 
тори 
дозвілля 

бібліо- 
течна 
спеціалі-
зація 

менед- 
жери 
культур
и 

спеціалі- 
зація 
декорат
ивно- 
ужитков
о-го 
мистец- 
тва 

музична  
спеціалі
-зація 

Епітемеївськ
и й  S J - 
темперамент 

16/12 16/11 16/14 29/16 17/14 22/12 

Діонісійськи
й  S P -
темперамент 

26/18 30/22 36/12 24/14 29/15 25/17 

Апполонівсь
кий  NF -
темперамент 

43/22 42/20 43/17 24/15 32/17 41/19 

Прометеївськ
и й  N Т -
темперамент 

15/14 12/12 6/18 24/17 22/20 12/12 
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Переважаючий у виборці тип ENFP разом з третьою по представництву 
категорією студентів - ENTP за своєю домінуючою психологічною функцією 
відноситься до типу т.зв. інтуїтивних екстравертів. У значній мірі (але ще з 
більшою питомою вагою афективно-емоційної сфери у їх діяльності) до нього 
належить і ще одна категорія обслідуваних студентів - ENFJ . 

  Згідно Юнгу, люди типу інтуїтивних екстравертів займають особливе місце в 
гуманітарній культурі як такі, що частіше інших беруть на себе місію 
трансляторів її цінностей, норм та символів шляхом виконання соціально-
виховних функцій. “Такий тип,-писав Юнг, - як двигун культури ... має 
надзвичайне значення. Коли він добре сформований, то він як ініціатор, або, у 
крайньому разі, як заохочував усяких починань може надати необхідні 
послуги... Оскільки він чуттєво розуміє в них (людях - І.Ш.) деякі здібності і 
переваги, то він може і створювати людей. .. Ніхто не має такої здатності 
придати бадьорість своїм ближнім, бути їх адвокатом, збуджувати наснагу для 
нової справи. ..Чим сильніше його інтуїція, тим більше зливається суб'єкт з 
баченою можливістю. Він її оживлює, уявляє наочно і з переконуючою 
теплотою ...впроваджує. Це не акторство, це - доля” [80]. (Підкреслено нами - 
І.Ш.) 
Такі характеристики можна цілком віднести до того виду діяльності, що згідно 
з існуючими суспільними потребами, зараз все повніше беруть на себе фахівці 
культури (першу чергу - соціальні педагоги з властивостями ЕNFP). 

У ENFP екстравертований потяг до спілкування (Е) поєднується з їх 
домінуючою психологічною функцією (див. “компас Юнга” - мал. №1) - 
інтуїтивним почуттям безмежних можливостей та варіантів (N), які у свою 
чергу розглядаються ними з точки зору міжособистої динаміки (F), а щоденна 
активність будується таким чином, щоб забезпечити оптимальний вибір (P) 
напрямків дій за умов даного соціального середовища. 

За свідоцтвами американських дослідників, головні професії, що 
притаманні особам типу ЕNFP, які спеціалізуються у галузі культурно - 
дозвіллєвої та виховної діяльності, мають головним чином синтетичний 
характер: сценарист, декоратор, мультиплікатор, актор, художник, а 
безпосередньо у соціальній сфері - психолог, консультант по дошкільному 
вихованню, а також вчитель мистецтва, театру, музики [81]. Така установка 
на синтетичний тип діяльності обумовлена, насамперед, домінуванням у 
більшості (76%) ЕNFP правопівкульного мислення. З нього випливає 
найбільш сильна сторона їх творчих інтенцій - здатність генерувати 
різноманітні варіанти дій, що особливо, за нашими спостереженнями, 
проявляється у ЕNFP при розробці сценаріїв культурно-дозвіллєвих програм.  

Серед вихователів та інструкторів у провідних корпораціях США (в тому 
числі у т.зв. ”Центрах по нагляду за дітьми”, що, до речі, зараз існують майже 
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при усіх великих фірмах) ENFP становлять найбільш представницьку групу - 
25 %. І це не випадково, оскільки з позицій домінування інтуїтивної функції у 
ENFP, головна ” їх мета складається в тому, щоб перекласти усяке завдання 
на мову гри, а потім програти його так, як це можливо, спираючись на 
особисті творчі здібності та вміння мотивувати людей робити те, що 
потрібно” [82]. Ось чому ENFP вносять наснагу в усяку діяльність і їх 
приклад яскраво діє на оточуючих, особливо на підлеглих. Саме лише тоді, 
коли у них є можливість позитивно впливати на оточуючих, ENFP виконують 
свою роботу з справжнім задоволенням. Важливе соціальне значення 
професійної спрямованості цього типу сучасні фахівці бачать в тому, що, 
завдяки своєї “конкретної інтуїції” [83], він здатний на глибоке проникнення у 
суть негативних явищ у людських стосунках і може запропонувати 
альтернативи звільнення від них [84].  

Все це дозволяє ENFP працювати з різноманітними групами людей по 
багатьом напрямкам задоволення їх культурних потреб, невимушено 
слідуючи своїй природній насназі. Суттєву роль при цьому грає їх 
“аполлонівська” темпераментна структура NF, що поєднує творчий потенціал 
особи (N - який йде з глибин “дитячого - Я”) з розумінням потреб інших 
людей (F - як прояву “дорослого - Я” з його намаганням, згідно Юнга, брати 
участь “в”, керуючись етичними цінностями оточуючого середовища). Такий 
партисипативний (від французького “participacer”- брати участь) тип 
поведінки разом з їдучим від N вмінням генерувати варіанти і робить ENFP, 
як показує наш досвід, найбільш продуктивними учасниками ділових ігор, 
тренінгів, “мозкових штурмів”, імітаційного проектування та інших форм 
активного навчання, що все ширше практикуються в підготовці фахівців у 
вузах культури. У таких формах, де у них теж є багато можливостей проявити 
свою “конкретну інтуїцію”, їм подобається швидкий темп і умови роботи, що 
постійно зміняються. 

Але головним чином “аполлонівська” структура темпераменту майбутніх 
соціальних педагогів та організаторів дозвілля яскраво проявляється у 
намаганні репрезентувати себе у художньо-виконавській діяльності “стилю 
театралізованої інсценізації”, який досить характерний для сучасної культури 
у епоху всебічного розповсюдження засобів масової комунікації [85]. Все 
більше линуть засвоїти такий стиль діяльності завдяки своїм психологічним 
можливостям і студенти музичної спеціалізації (38 % з темпераментом 
"аполонівського" типу). За останні роки значно зросла кількість 
представників цього історико-культурного знаку (до 34% набору 1997 р. 
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Матриця №4.  
 

 

СПЕЦІАЛІЗА-
ЦІЇ ТИПИ 

ОСІБ 

соціальні 
педагоги та 

організатори 
дозвілля  

бібліотечна 
спеціалізація 

менеджери 
культури 

декоративно-
ужиткове 
мистецтво 

(ДУМ) 

музична 
спеціаліза-ція 

ISTJ  2\3 7 4 5 2 

ISFJ 1\3 4 3 3 2 

ISTP 2\2 2 4 4 3 

INFJ 4\5 2 5 11 7 

INTJ 3\1 3 3 4 3 

ISFP 5\3 6 3 7 4 

INFP 2\3 6 2 6 4 

INTP 2\5 3 5 2 2 

ESFP 16\20 19 10 5 12 

ENFP 27\22 12 11 9 18 

ENTP 8\10 13 11 8 9 

ENFJ 6\8 5 8 9 6 

ENTJ 8\5 3 6 7 4 

ESFJ 6\5 4 9 5 14 

ESTJ 4\5 5 9 3 4 

ESTP 3\3 6 7 12 6 
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МАТРИЦЯ ТИПІВ ОСОБИСТОСТЕЙ ЗА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЮ МЕТОДИКОЮ ДІАГНОСТИКИ 
ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЛИСЯ  

У 1992-1997 р. (у % до числа обслідуваних в кожній спеціалізації). 

 Бажані напрями професійної самореалізації типу у сфері культури 

 бібліотекар, програміст бібліотечних баз даних. 

 бібліотекар, музейний працівник, консультант, соціальної сфери і позашкільної роботи, дизайнер. 

 художник по рекламі, тренер фізичної культури. 

 викладач музики, мистецтвознавець, соціолог, художник, дизайнер, професійний драматург, письменник, 
фахівець по розв'язанню конфліктів та соціальних проблем, менеджер, координатор соціальних проектів та 
програм.  

 художник, дизайнер, консультант по менеджменту, письменник, журналіст, фахівець з бібліотечних 
комп'ютерних систем. 

 фахівець дум: художник, дизайнер,  гончар, танцюрист,  
оператор бібліотечних комп'ютерних систем. 

 художник, танцюрист, конферансьє дозвіллєвих програм, музикант, літературний агент, фахівець з пошуку і 
створенню ринку дозвіллєвих послуг, 

 працівник соціальної сфери, психолог, психоаналітик, фотомитець, художник, танцюрист, конферансьє 
дозвіллєвих програм, музи-кант, літературний агент, спеціаліст з програмного забезпечення інформаційно-
бібліотечних систем.  

 кінопродюсер, музикант, танцюрист, актор розважального жанру, антрепренер, імпресаріо, організатор свят та 
інших видів дозвілля, менеджер туризму та шоу-бізнесу (індустрії розваг), тренер, фахівець по зв'язкам з 
громадськістю, працівник сфери соціальних послуг і позашкільної роботи,  

 Сценарист, драматург, актор, музикант, композитор, мультиплікатор, диктор радіомовлення - телебачення, 
складач рекламних текстів, фірмових знаків та логотипів, творчий директор по рекламі, соціолог, працівник 
соціальної сфери, з дошкільного виховання, вчитель з мистецтва, театру, музики, організатор конференцій, 
менеджер з кадрової політики. 

 менеджер по дизайну, творчий директор по рекламі, фахівець по зв'язкам з громадськістю, соціолог, політолог, 
літературний агент, фотомитець, спеціаліст по розробці програм індивідуального розвитку, консультант по 
менеджменту, володар закладу з шоу-бізнесу. 

 бібліотекар, фахівець по зв'язкам з громадськістю, режисер інформаційних програм, телепродюсер, артист 
естради, театру, ведучий програми новин, психолог, працівник соціальної сфери, викладач гуманітарних наук 
у вузі, вчитель з мистецтва, театру, фізкультури.  

 менеджер по кадрам, менеджер з питань маркетингу, фахівець по економічному аналізу, з бізнес-консалтингу, 
інструктор з питань управління, член ради директорів.  

 вчитель з мистецтва, театру, фізкультури, тренер, фахівець з охорони дитинства, спеціаліст з теле-маркету, 
секретар вищої кваліфікації, працівник соціальної сфери, благодійних фондів та організацій, фахівець з 
соціального консалтингу, розпорядник у закладах дозвілля . 

 менеджер бібліотечних баз даних, керівник установ, закладів та проектів, адміністратор. 

 танцюрист, імпресаріо, спортивний коментатор, тренер, художник прикладних жанрів, працівник 
туристичного та шоу бізнесу (індустрії розваг)  
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порівняно з 8% у 1993 р.) серед студентів бібліотечного факультету. 
Більшість з них готують себе для роботи у дитячих бібліотеках. Оскільки 
ЕNFP вважаються "природженими підприємцями", вони впевнено 
відчувають себе і у сфері менеджменту та маркетингу [86], що, крім інших 
чинників (престижність, реклама), починає позначатися на виборі студентами 
цього типу (10%) відповідної спеціалізації у вузі культури. 

Репрезентативними дослідженнями встановлено також, що серед жінок 
тип ENFP зустрічається частіше, ніж серед чоловіків. В значній мірі цим і 
можна пояснити переважно “жіночий” склад контингенту студентів вузу 
культури. 

По результатам тестування студентам - майбутнім фахівцям типу ENFP 
надані рекомендації по корегуванню і деяких слабких (“тіньових”) сторін їх 
особистості. Мова йде, зокрема, про необхідність розвитку у них функції, що 
протилежна інтуїції, а саме - сенсорики, яка вкрай важлива в їх роботі з 
деякими групами населення і особливо - з дітьми. Як усяка так звана підлегла 
функція, вона найбільш відчутно формується у життєвий період, що 
приходиться саме на студентську пору - до 25 років і в процесі навчання може 
бути розвинута у необхідному напрямку [87]. 

Не зовсім оптимальним є у значної кількості (47%) ENFP співвідношення 
”Три - Я” (ДТ - БТ - ДР), що інколи негативно впливає на їх емоційну 
рівновагу, особливо - у конфліктних ситуаціях, а також відзначається на 
швидкій зміні їх захоплень. 

Не буде заважати ENFP і розвиток їх другої допоміжної функції - 
раціонального мислення для того, щоб вони, у силу домінування 
екстравертованої інтуїції з її акцентуацією на “принципово можливе”, 
образно кажучи за прислів`ям, “не стрибали через усі перешкоди тільки 
одним махом”. 

Наступний тип у виборці студентів, що теж належить до екстравертних 
інтуїтивістів - це ENTР (доля яких складає приблизно 10% обслідуваних) як 
раз і відрізняється від ENFP більш розвиненою раціональною функцією у 
переробці інформації при прийнятті рішень. Тому цей тип ("винахідник" за 
класифікацією Кейрсі сутності його профспрямованості) краще підходить до 
ролі майбутніх керівників у сфері організації культурно-дозвіллєвої 
діяльності. 

Професійний гасло цієї категорії людей: “Раціонально влаштувати 
життя", а з точки зору соціальної динаміки - “Результат - це прогрес”. Це 
випливає з переваги, яку вони віддають мисленню над емоціями у обробці 
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отриманої інформації на стадії підготовки рішень. 

 Але і для ENTР теж нема нічого більш захоплюючого, ніж світ суспільних 
відношень (Е). А коли якась справа не дуже цікава, вони завдяки своєї інтуїції 
(N), знайдуть відповідні можливості, щоб надати їй таку якість, а головне - 
переконати у цьому інших. Характерною рисою названої категорії людей є 
також те, що приймаючи раціональні рішення (Т), вони не вважають їх 
остаточними, бо кожний день приносить для них щось нове (Р). Це люди ідеї, 
для яких світ нерідко теж,як у ENFP, порівнюється з ігровим полем, а тим 
більше - з грою їх розуму. 
Вірно обрана робота дає можливість таким людям за допомогою їх 
“інтелектуальної інтуїції” [88] творче підходити до вирішення проблем і 
знаходить нові, оригінальні методи для оволодіння ситуацією, що стрімко 
змінюється. Така робота, особливо там, де вони безпосередньо мають справу з 
людьми, повинна відповідати їх таланту імпровізатора, надавати їм 
можливості до професійного росту та право бути поміченим і, як усім 
екстравертам, що чутливі до позитивного підкріплення, орієнтуватись на гідну 
оцінку та підтримку. 
Встановлено, що жінки типу ENTР, як правило, не задовольняються 
стереотипними професійними очікуваннями, а у своїй кар`єрі досягають більш 
високого, порівняно з колегами, статусу. 

Крім сфери виховання людей, до популярних сучасних професій, що 
вибирають ENTР, належать: консультанти-спеціалісти по розробці програм 
індивідуального розвитку людей та організацій, а також представники по 
зв`язку з громадськістю - ”publiс relations”. Така спеціальність, до речі, з 1996 
року здобула ліцензію у головному вузі - Київському державному 
університету культури. Не менш задовольняє осіб цього типу спрямованості 
робота у сфері професійною політичної діяльності (політичний менеджмент), 
а також тих, що виконують аналітичну діяльність у цій сфері - політолог та 
соціолог. За нашими даними, приблизно 10-12% студентів типу ЕNTР вже з 
другого року навчання починають схилятися до цього напряму поглиблення 
своєї професійної підготовки. Крім того, на спеціалізації "менеджер 
культури" чисельність представників цього психологічного типу має стійку 
тенденцію до зростання. 

Оскільки, як ENFP, ENTP екстравертують інтуїцію, одна з найбільш 
популярних професій серед них - психологія. Але з огляду на те, що у ENTP 
більш розвинена сфера раціонального, вони у психології,як правило, 
займаються визначенням проблем (діагностикою) в той час, як ENFP більш 
схильні до практичної допомоги у їх вирішенні. Такий емпірично 
зафіксований фахівцями з типології Юнга “розподіл обов`язків” між ENFP та 
ENTP по лінії теорія-практика у сфері їх психолого-педагогічної діяльності у 
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значній мірі підтверджує знайдені за тестом Кеттелла аналітичні формули для 
віднесення досліджених до психологів-теоретиків та психологів-практиків 
(“психодіагностів” та “психотерапевтів”). 

Потяг до психології ENFP та ENTP як найбільш представницьких типів 
серед майбутніх соціальних педагогів знайшов відображення в учбовому 
плані кафедри, де дисципліни психологічного профілю займають майже 60% 
його обсягу. Це випливає також з тісного взаємозв`язку між психологією та 
культурою. Такий зв`язок, що, як показують дані культурологічних 
досліджень, завжди реалізовувався на генетично-онтологічному рівні, набув 
зараз і епістеміологічно (теоретично) усвідомлений характер. Саме це має на 
увазі сучасний американський дослідник П.Вейлл, підкреслюючи, що “за 
унікальною спільною психологією ми впізнаємо людей, що належать до 
однієї культури..., хоч ... люди можуть і не помічати цього” [89]. ”Культура, - 
продовжує він далі генетичний аналіз цього зв`язку, - йде з глибин психік - у 
протилежному випадку це не культура. Саме психічна спільність дозволяє 
членам однієї культури відчувати, що вони ближче один до іншого ніж до 
тих, хто не є членом цієї культури” [90]. 

Роботу психологів-теоретиків можуть виконувати також і близький до 
ENTP тип ENTJ, що з 8% займає 4-5 місця у вибірці досліджених нами 
студентів кафедри соціальної педагогіки. У силу наявності у них функції 
вирішувачів (J) вони здатні до наукового узагальнення зібраної інформації. 
Особи цього типу у соціально-педагогічній сфері, як свідчить досвід, можуть 
з успіхом реалізувати свій “прометеївській” потенціал викладаючи у вузах, а 
також працюючи у старших класах середніх шкіл. Їх домінуюча, за компасом 
Юнга, функція - раціональність дозволяє також рекомендувати кращих 
випускників цього типу до керівної роботи у закладах культури, що у 
ринкових умовах працюють на засадах економічної самостійності.  

Для переконання у правильності встановлених типів спрямованості серед 
досліджених (у даному випадку - категорії “інтуїтивних екстравертів” за 
класифікацією Юнга) ми використовували ще один метод діагностики по 
визначенню рівня розвитку їх символічної сфери. Для цього, крім методик 
Деллінгер та Люшера, було застосовано ще один достатньо стандартизований 
графічний тест - аналізу малюнків за Г.Рідом. Послідовник Юнга англійський 
художник та мистецтвознавець Рід намагався встановити відповідність між 
класифікацією психологічних типів, що була дана швейцарським 
психоаналітиком на початку віку, та малюнками дітей на “вільну тему”, які 
він збирав та аналізував на протязі більш, ніж 30-років. Як наслідок, Ріду 
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вдалося встановити деякі статистичні закономірності прояву неусвідомленого 
стилю малювання (“графічної мови” - за Виготським) у взаємозв`язку з 
особливостями установок та домінуючих психічних функцій спрямованості 
учасників його експериментів. Класифікацію малюнків за Г.Рідом, яка зараз 
широко використовується у Юнгіанській Типології, надано у табл. №5. 

 
Таблиця №5. КЛАСИФІКАЦІЯ МАЛЮНКІВ Г.РІДА (у відповідності з 8 
типами К.Г. Юнга) 

 
Цікавий малюнково-проективний тест “Я-судина”, з 16 видами ваз, одну з 

яких може обрати досліджуваний, а потім співвіднести її з відповідним типом 
особи за Майєрс-Бриггс, запропонував дніпропетровський психолог 
О.І.Масляєв [91]. Цей тест, як ми переконались, добре виявляє глибинно-
неусвідомленні інтенції психіки (ще прадавні мудреці порівнювали душу 
людини з судиною, а Юнг емпірично ідентифікував її як один з провідних 
символів “самості” [92]) і має непогану кореляцію (К=0.48) з ТВТСО, але у 
зв`язку з тим, що автор не наводить відомості про валідізацію своєї методики, 
ми використовуємо її поки ще як додатковий інструментарій. 

Наш аналіз малюнків обслідуємих студентів за Рідом, які за вербально-
проективним тестом MBTI опинились серед типів ENFP та ЕNTР, показав, 
що їм більше притаманний ритмічний стиль малювання - зображення 
об'єктів, які рухаються, з елементами фантастичних (казкових) образів - 
особливо у ENFP. Останнє вдалось виявити і через серію малюнкових тестів 
Коха (“намалюй неіснуючу тварину”), комп'ютеризована методика виконання 
якого дозволила встановити підвищений рівень оригінальності та 
демонстративності “egо” більшості інтуїтивних екстравертів. Досить 
переконливі ілюстрації у цьому відношенні дав аналіз результатів ще одного 
відомого графічного тесту - плям Роршаха. За допомогою його стимульного 
матеріалу був зафіксований досить високий розвиток у ENFP схильності до 
асоціативного мислення. Шляхом запровадження таких графічних методик та 
інших засобів символізації уявлень студентів вони краще впізнають свої 
творчі можливості, що йдуть з глибин їх сфери неусвідомленого,  керуючись 
“компасом Юнга” починають звертати більше уваги на сильні та слабкі 
сторони свого типу особи. 

Аналіз малюнків за Рідом, Кохом та плям Роршаха ми проводимо у 
контексті виконання студентами т.зв. діагностичного асоціативного тесту, що 
було запропоновано Юнгом як ефективний штучний засіб “конденсації 
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мотивів у більш-менш стереотипні образи” [93]. Для діагностики мотивації та 
інших глибинних структур спрямованості особи Юнг практикував 
асоціативні методи у різних формах: інтелектуально-вербальній, візуальній, 
образно-звуковій, роботі з пластичним матеріалом, автоматичним письмом, а 
також у аналізі тілесних рухів (танці) [94].  

У курсі “діагностики профспрямованості” ми зосередили значну увагу на 
вербалізованій формі асоціативного тесту Юнга, методика проведення якого 
у вузах викладена у “Практикумі по загальній та експериментальній 
психології”, що було в 1987 р. видано у Ленінградському університеті. Суть 
цього тесту, який у модифікації Л.С.Виготського при співробітництві з 
А.Р.Лурія [95] здобув назву “вільного асоціативного експерименту”, в тому, 
що дослідженому пропонують якомога скоріше відповідати першими 
семантичними асоціаціями, що прийшли йому на слово-стимул. По характеру 
асоціацій (змісту відповідей), швидкості реакції, загальній поведінці 
обслідуваного та ряду інших ознак можна судити про його установки, 
мотиви, емоційні зміни [96]. 

Базовими словами - стимулами у нашій практиці досліджень за даною 
методикою були мовні конструкції з тесту “25 слів ”, що, нагадаємо, 
призначався для виявлення співвідношення чоловічої та жіночої культури у 
ментальності студентів. Оцінка змісту відповідей досліджуваних ведеться за 
двома критеріями - логічним та граматичним. За допомогою першого 
виявлявся розвиток функції Т у компасі Юнга. Другий критерій дозволяє 
вточнити показники Т (коли зв`язок між словами -стимулами та реакціями 
мають причинно-наслідковий характер),а також встановити т.зв. 
синтагматичний рівень такого зв`язку, що виявляє, за Виготським, 
комплексність інтуїтивно-дитячого мислення (N - функцію). Саме така 
комплексність, коли стимул-предмет не відривається від його властивостей 
(асоціації типу “хлопчик - гарний”, “шлях - довгий” та ін.), як діагностична 
ознака домінації інтуїтивної функції, була зафіксована серед більшості (78%) 
тих, хто належить до екстравертно-інтуїтивних типів досліджених з 
темпераментною структурою NF. 

Цікаві результати у виявленні за допомогою вербально-асоціативних 
методів деяких показників спрямованості студентів (зокрема, їх мотивації) 
може принести і використання стандартизованого “Тесту Гумористичних 
Фраз” (ТГФ) В.С.Бабіної та А.Г.Шмельова [97]. Один з тематичних блоків 
цієї методики вимірює рівень мотивації на професійну кар`єру та домінуючі у 
досліджуваних установки на засоби досягнення високого професійного 
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статусу [98]. Крім того, загальні показники ТГФ, за нашими даними, виразно 
корелюють з рівнем розвиненості правопівкульного типу мислення. І це не 
випадково, оскільки використання гумору є одним з важливих засобів у 
тренінгах, що нами проводиться по його розвитку.  

 У комп'ютеризованому варіанті асоціативного тесту Юнга-Виготського-Лурія, 
що зараз розроблено фахівцями Московського Інституту комп`ютерних 
психотехнологій, семантичні стимули -слова, фрази, образи подаються 
набагато швидше, ніж при його ручному виконанні, так “що свідомість їх не 
сприймає,але мозок цю інформацію оброблює” [99]. “В залежності від стимулу 
виникають різноманітні реакції мозку, які фіксує та інтерпретує комп`ютер. 
Математичний аналіз великої сукупності цих реакцій дозволяє... вимірити їх 
значимість для даної особи...Така візуальна реконструкція підсвідомості, - 
робить висновок один з авторів цієї технології, - дає індивідуально значиму 
діагностичну інформацію для особи, яку неможливо або вкрай важко здобути 
іншим шляхом” [100]. 

1. Екстравертований 
мислительний (розумовий) 
тип 

Перераховуючий малюнок-зображення декількох 
предметів, знаків, які не зв'язані спільним сюжетом - 
просте перерахування. 

2. Екстравертний 
відчуттєвий (сенсорний) 
тип 

 Емфатичний малюнок-прагнення до передання 
атмосфери, безпосереднього відображення почуттів.  

3. Екстравертний 
почуттєвий тип 

Декоративний малюнок-характерні орнаменти, 
квіти, узори. Тип, що найбільш часто зустрічається 
серед жінок. 

4. Екстравертований 
інтуїтивний тип 

 Ритмічний малюнок - зображення об'єктів, що 
рухаються. 

5. Інтровертований 
мислительний тип 

Органічний малюнок-зображення рослин, тварин, 
людей-символічні образи, що спочатку 
сприймаються внутрішнім зором. 

6. Інтровертований 
сенсорний тип 

Гаптичний малюнок. Зображення йде з середини і 
частіше у вигляді передачі почуттів: " болить 
голова”, “болить вухо, зуби та т.ін.” Орієнтується на 
суб'єктивну інтенсивність почуттів без їх 
пропорційності. 

7. Інтровертований 
почуттєвий тип 

Імажінарний малюнок-зображення персонажей, що 
йдуть від літературних образів, а також як 
самовираз оригінальних фантазій . 

8. Інтровертований 
інтуїтивний тип 

Структурний малюнок - відображення деякого 
цілого, що складається з частин. Малюється, 
здебільшого, один предмет, який має функціональну 
повноту (телевізор). 
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Аналогічна комп`ютерна методика для більш детального виявлення та 
прояснення сфери неусвідомленого у професійній спрямованості особи 
розробляється нами разом з програмістом Д.Сахно. Її перші випробовування з 
використанням вербальних стимулів з тесту Жарікова на функціональну 
спеціалізацію півкуль мозку засвідчили, що майже 87% студентів 
екстравертно-інтуїтивного типу спрямованості мають яскраво виражені 
тенденції до домінації у них правопівкульної сфери мозку. Це 
підтверджується і високою кореляцією (0,72) між статистикою числа тих, хто 
опинився серед типів ENFP та ENTP за Юнгом-Майєрс-Бригсс та серед 
обравших першими фігурами коло та зигзаг у психогеометрічному тесті 
Деллінгер, а також маючих індекси 352, 361, 370 за методикою Махоні. 
Майже східні дані (К=0.69) отриманні нами у спробі з`ясувати відношення 
інтуїтивних екстравертів до кольорів, що вони обирають за проективною 
методикою Люшера. Переважна кількість їх (72%) зупинилась на сполученні 
блакитно-жовтого кольорів серед пріоритетно-значимих для них візуально-
символічних стимулів. 

Фахівцями з Юнгіанської типології у Київському університеті управління 
персоналом встановлені і деякі цікаві конституціонально-фенотипічні 
(зовнішні) ознаки, що притаманні вигляду більшості ENFP та ENTP. Зокрема, 
за даними спостережень С.Хохеля, які він пропонує використовувати у 
візуальній експрес-діагностиці типів особи, характерним “маркером” 
інтуїтивних екстравертів є трошки подовжена форма голови та тіла і особливо 
- ”довгі ноги з інколи вираженим намаганням розвертати носки та широко 
поставлені очі на дещо пласкому обличчі” [101]. Як майже у всіх 
екстравертів, на самому їх обличчі “більш активною та динамічною виглядає 
права, ”сонячна” частина., а посмішка з правої сторони виглядає більш 
щирою” [102]. В основному це підтверджується і нашими 4-х річними 
спостереженнями. Засоби візуального визначення типів особи С. Хохель 
рекомендує доповнити лінгвістичною схемою аналізу кола їх стереотипних 
мовних конструктів, а також дає описання деяких характерних аспектів 
використання ними просторових та часових параметрів оточуючого 
середовища. Останні є важливими чинниками у сучасних методах 
культурологічного аналізу [103], що набуває все більшого розповсюдження у 
типологічних дослідженнях. Разом з даними комп`ютерного тестування 
використання такого підходу дозволяє наблизитись до цілісної -”холістичної” 
діагностики типології особи та більш чіткого визначення індивідуальних 
особливостей її спрямованості. 
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Для другого за чисельністю серед студентів типу спрямованості - ESFP 
(17%) найбільш приваблива така підготовка, що, в силу особливостей їх 
сенсорно-почуттєвих здібностей та екстравертних установок, дозволяє: 

 розважати оточуючих на високому естетичному рівні з 
постійним оновлюванням репертуару (програм) та їх 
адаптацією до різноманітних аудиторій; 

 брати безпосередню участь в рішенні завдань, що 
стоять перед людьми, які опинилися в нелегких умовах 
життя;  

 долати конфліктні ситуації, знімати психологічну 
напругу та психологічне перевантаження, згуртовувати 
інших, допомагати їм у корекції життєвих орієнтирів; 

 надавати можливість спілкуватись з іншими легкими 
на підйом людьми, що розділяють оптимізм, енергію 
та реальний погляд на справи, які притаманні типу 
ESFP. 

 Якщо додати, що цей тип, як і посідаючий третє місце у вибірці - ENTР, за 
своїми психологічними властивостями добре здатний до ефективного 
керування людьми, його робота на соціально - педагогічній ниві обіцяє бути 
досить успішною. Для такого прогнозу є питомі підстави, враховуючи потяг 
цієї категорії людей до спілкування (Е) з орієнтацією на поступове (Р) 
вирішення проблем за допомогою соціально - ціннісних критеріїв (F). 
Спрямованість на такий підхід дозволяє типу студентів ESFP впевнено 
відчувати себе здатними до самореалізації у сфері культури. 
Взагалі, як слушно зазначають сучасні культурологічно налаштовані 
дослідники по типології особи, без розвиненого екстравертного емоційного 
почуття, яким відрізняється цей тип людей, “цивілізоване громадське життя 
було б, фактично неможливе. Усі колективні прояви у культурі цілком від 
цього залежать. Саме екстравертоване почуття веде людей у театр, на концерт, 
у церкву та оперу...”[104]. 
Вперше це встановив ще на початку сторіччя Юнг, дійшовши висновку, що у 
людей естравертно-емоційного типу краще всього саме ”почуття узгоджуються 
з об'єктивними ситуаціями та загальнозначимими цінностями” [105]. 

Так, прибічність до загальнозначимих цінностей культури як важливої 
умови спілкування людей і робить представників ESFP зі спеціальною 
підготовкою одними з найбільш чутливих “резонаторів" до задоволення їх 
дозвіллєвих потреб у різноманітних напрямах та видах послуг. Особливо 
схильні вони, завдяки своєму “діонісійському” темпераменту, до роботи у 
сучасній “індустрії розваг”, де, за даними П. та Б.Тігер, їм частіше всього 
припадає місія організаторів свят, а також антрепренерів та імпресаріо. Крім 
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того, люди типу ESFP добре самореалізуються як професійні музиканти та 
актори розважального жанру. Разом з тим вони здатні проявити себе як 
кваліфіковані фахівці по дошкільному навчанню, тренери з фізичної 
культури, а також організатори дозвілля серед різних груп підлітків, в тому 
числі тих, що здатні до правопорушень [106]. Розвинута вольова сенсорика 
даного типу (з домінацією “дорослого - Я”) обумовлює його здатність добре 
орієнтуватись у реальних потребах людей, вірно оцінювати ситуацію та 
знаходити компроміси у стосунках людей без прояву надмірних емоцій. Саме 
серед ESFP-студентів переважна більшість (83%) тих, хто ставить 
справедливість у людських стосунках на перше місце у соціально - етичних 
нормативах своєї професійної поведінки при її моделюванні за критеріями 
Люшера. За умов мобілізації та вірного використання своєї тіньової функції - 
інтуїції - в процесі здобуття належної професійної підготовці фахівці цього 
типу особи здатні відіграти значну роль у організації дозвіллєвої діяльності, 
що має грунтуватися на принципах сучасної педагогіки “культури значень та 
справедливості”. 
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