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2. КОМПЛЕКСНЕ ПСИХОМЕТРИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 
ДІАГНОСТИКИ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВУЗІ 
КУЛЬТУРИ  

 

 У силу структурної складності та багатомірності предмету діагностики 
профспрямованості, завдання адекватного розпізнання та надійної 
інтерпретації його особливостей, потребує комплексного [1] (а у перспективі - 
холістичного - від англ. “whole”- цілий, цілісний) [2] підходу. 

Такий підхід можливо реалізувати за допомогою як традиційних, добре 
відомих методів спілкування зі студентами (бесіди, візуальні спостереження, 
соціометрія, утворення штучних мікроекспери-ментальних ситуацій), так і 
тих, що тільки-но починають проходити апробацію у вузах культури. 
Прикладом одного з них може бути застосування проектних методів для 
розробки студентами нормативних моделей професійних якостей, що їм 
потрібно формувати для майбутньої діяльності. Таке моделювання 
проводиться з використанням активних методів навчання та сучасних 
інформаційно-комп’ютерних технологій, зокрема - розробленої автором 
комп’ютеризованої системи “Вибору та узгодження управлінських 
пріоритетів - Менеджер-тест” [3]. 

Одним з аспектів впровадження елементів комплексного підходу до 
діагностики профспрямованості студентів може бути завдання, які вони 
отримують вже на перших заняттях: написати твори за темами 1) 
“Літературний герой як прообраз обраної професії ”. 2) “Мої уявлення про 
майбутню професію”. На міжпредметному іспиту за курсами “Вступ до фаху” 
та “Діагностика профспрямованності” студентам надається можливість 
письмово проаналізувати зміни, що відбулись в їх уявленнях відносно своєї 
професії за період вивчення обох курсів [4]. При цьому їм пропонується 
проілюструвати свій твір малюнком узагальненого символу діяльності 
соціального педагога, що, як було вказано, є суттєвим діагностичним 
показником рівня розвитку їх уявлень про специфіку обраної професії, і яка 
входить до числа головних елементів її дисциплінарної (формоутворюючої) 
матриці. 

 Але головним методом для вирішення завдань курсу “Діагностика 
профспрямованності” є психометричне тестування. Слово “тест” походить 
від. англ. “test” - випробування, перевірка.  

 За класифікацією провідного українського фахівця з методів психодіагностики 
Л.Ф.Бурлачука, кваліфіковане тестування можна здійснити на базі трьох 
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головних підходів: об`єктивного, суб`єктивного та 
проективного [5]. 

При об`єктивному підході діагностика проводиться 
шляхом аналізу інформації про успішність та засоби 
виконання діяльності особою, що досліджується. 
Першочергове його призначення - виявити рівень 
загальних та спеціальних здатностей особи.  

Суб`єктивний підхід у діагностиці реалізується 
головним чином на основі відомостей обслідуваного про 
себе, самоописання і самооцінку особливостей своєї 
поведінки в тих або інших ситуаціях. Одержання 
необхідної інформації при такому підході відбувається 
через сконструйовані за принципом “питання-відповідь” 
вербальні тести або інші опитувальні методики.  

Проективний підхід грунтується на аналізі продуктів 
взаємодії дослідженого з таким чином побудованим 
стимульним матеріалом, який в наслідок його зовні 
замаскованої нейтральності (слабоструктурованості), 
спроможний стати об`єктом проекції глибинних якостей 
та властивостей особи, що проходить психометричне 
тестування. За допомогою проективного підходу 
діагностика спрямованості особи здобуває 
“інструмент...для виявлення прихованих або 
неусвідомлених аспектів поведінки” [6] досліджених і, 
насамперед, - їх установки.  

Згідно даних опитування 500 психологів у вузах 
США, більшість з них рекомендує використовувати у 
навчальному процесі зі студентами в першу чергу 
проективні методики, які дозволяють глибше зрозуміти 
особу [7]. 

Не в останню чергу така увага до проективних 
методів пов`язана з тим, що сучасна психодіагностика 
стала здобувати широке визнання з появою у 1921 році 
роботи Г.Роршаха під одноіменною назвою, у якій цей 
автор блискуче обгрунтував значні розпізнавальні 
можливості розробленого їм проективного “тесту 
чорнильних плям” [8]. З того часу кожні 5 років 
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відбуваються світові конгреси по тесту Роршаха, останній з яких проходив в 
м.Лісабоні у 1993 р. [9]. Серед інших важливих діагностичних показників 
методика Роршаха дозволяє отримати досить адекватну інформацію про 
загальну спрямованість установок людини, а у необхідних випадках - надійно 
судити про рівень розвитку її художньо-творчого потенціалу [10]. 

 Досвід показує, що достатньо повноцінні діагностичні висновки відносно 
потенціалу профспрямованості студентів та шляхів його розвитку можна 
здобути лише за умов проходження кожним з них не менш 7 - 9 тестів з 
використанням у їх підборі усіх трьох підходів, що зазначені у класифікації 
Л.Ф.Бурлачука. 

Серед існуючого великого різноманіття тестів (число яких продовжує 
постійно зростати, але на жаль, скоріше як тенденції прояву своєрідної 
тестоманії) ми для проведення діагностики профспрямованості, відібрали 
порядку 15 стандартизованих психометричних методик, більшість яких 
отримали на сьогодні міжнародну сертифікацію.  

 Вибір цих методик проводився за 4-ма критеріями. По-перше, з урахуванням їх 
високої надійності та діагностичної валідності (у тому числі т. зв. 
дискримінантно-розпізнавальної, коли завдання тесту вимірюють саме те, для 
чого він призначений). По-друге, в залежності від можливості прив’язки та 
адаптації цих інструментів до специфіки об’єкту дослідження - вузу, де готують 
фахівців сфери культури. По-третє, - за критерієм їх комплексного, 
взаємодоповнюючого характеру (що реалізується через можливість 
статистичної кореляції вимірюваних тестами показників та звертання до них у 
порівняльному плані як на першому, так і на останньому курсах навчання у 
інституті). Нарешті, за четвертим критерієм, - можливостей встановлення за 
допомогою отриманих у тестах даних оптимальних діагностичних норм для 
розробки типових моделей за фахом. Обчислювання та попередній аналіз 
діапазонів цих норм виконувалось за математико-статистичним методом 
розрахунку дисперсії, що дозволяє знайти рівень відхилення від 
середньозначимих показників тестів по масиву у цілому і тим самим 
наблизитись до виявлення та подальшого регулювання важливого для усіх 
видів соціальної діагностики рівня інформаційної ентропії [11]. 

 Вимірювання діагностуємих показників проводилось як у абсолютних 
даних -“сирих” тестових балів або за допомогою стандартизованих 
результатів тестування - стенів (за шкалою від 1 до 10) [12], так і у відсотках 
до загального числа обслідуваних. Рівень достовірності отриманої інформації 
становить 0,95, що відповідає вимогам до результатів прикладних 
статистичних досліджень з репрезентативною (представницькою) вибірковою 
сукупністю респондентів, яка не відрізняється від їх генеральної сукупності 
більш, ніж у 3-5% [13]. 
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 Структура вибіркової сукупності дослідженого контингенту студентів за їх 
учбово-фаховою спеціалізацією наведена у таблиці №1. 

 
Таблиця №1. СТРУКТУРА ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ ОБСЛІДУВАНИХ 
СТУДЕНТІВ  
(у абсолютних даних та % до загального обсягу вибірки) 

 
За винятком деякого зміщення (приблизно на 20%) представництва 

"менеджерів культури", структура дослідженої вибіркової сукупності 
студентів достатньо адекватно відображає головні тенденції набору за 
державним замовленням у 1993-1996 рр. 

Узагальнені результати обстежень домінуючої частини загального обсягу 
вибірки обслідуваних - 247 студентів кафедри соціальної педагогіки (91% 
контингенту стаціонару та 73% заочного відділення), що займались за 
програмою курсу “Діагностика профспрямованості”, наведені у таблиці №2. 
Як і ще 352 студенту п'яти інших головних спеціалізацій Миколаївського 
філіалу Київського інституту культури, всі вони пройшли таку діагностику за 
10 методиками (тестами), що відповідають критеріям їх адаптації до 
специфіки об`єкту та предмету дослідження. У таблиці №2 також дані короткі 
характеристики цих тестів та перелік їх основних вимірювальних показників 
для диференційної діагностики та подальшого формування на їх основі 
головних системоутворюючих складових моделі професійної спрямованості 
різних груп досліджених у сфері культури.  

Крім вказаних у таблиці, серед діагностичних інструментів для 
вимірювання окремих показників профспрямованості студентів нами 
використовувались також комп'ютеризовані тести: 

 Шострома - на визначення загального рівня 
самоактуалізації досліджених та Маслоу - з метою 
діагностики її найбільш важливих напрямів;  

 Леонгарда-Шмишека - на виявлення акцентуацій 
характеру, що важливі у роботі культурно-
дозвіллєвого напрямку; 

 Рокіча - для діагностики рівня розвиненості ціннісних 
складових (орієнтацій) культурного потенціалу особи; 

 локус-контролю Роттера - на виявлення рівня 
інтернальності - екстернальності (вміння брати 
відповідальність на себе чи посилатися тільки на 
зовнішні обставини у мотивації своєї поведінки); 



Навчально-методичний посібник 21 

 Лірі - для порівняльної діагностики нахилів до 
спілкування у реальному та “ідеальному” варіантах 
соціальної взаємодії ; 

 короткий орієнтовний тест (КОТ) - для виявлення 
рівня розвитку інтелектуально-логічного мислення 
(коефіцієнту інтелекту - IQ) обслідуваних. (У окремих 
випадках для уточнення рівня IQ застосовується тест 
Прогресивні матриці Равена);  

 КОЗ (комунікативні та організаційні здібності), що, без 

сумніву, важливі для випускників вузу культури.  
 Окрім КОЗ, ця батарея тестів теж має можливості для порівняльно-

статистичної оцінки (кореляції) вимірюваних даних з показниками інших 
стандартизованих методик. 

 Суттєвою процедурною особливістю виконаної нами діагностики 
профспрямованості студентів є те, що перші дев’ять з наведених у таблиці №2 
тестів (а також означених - як доповнюючи) здатні вимірювати лише окремі, 
хоча й важливі, показники для подальшої побудови типової моделі 
професійних якостей працівника сфери культури, а найбільш узагальнюючі 
можливості у цьому відношенні має розроблений на основі концепції 
психологічних типів К.Г.Юнга тест-індікатор типології Майєрс-Бріггс (МВТІ). 

 Цей компактний за розмірами (всього на 28 запитань у мінімальному та 
70 - у модифікації Д.Кейрсі - повному варіантах) вербально-проективний 
тест спроможний у комплексі вимірювати всі основні параметри 
профспрямованості, а саме - установки, мотивацію, ціннісні орієнтації 
обслідуваного. Крім того, як свідчить наш досвід, він дозволяє шляхом 
кваліфікованої психолого-аналітичної інтерпретації вимірювальних 
показників (у категоріях - екстра та інтроверсії, особливостей розвитку 
сенсорики, інтуїції, мислення та почуттєвої сфери) отримати надійні 
відомості для прогнозування успішності реалізації якостей практично 
кожного студента у майбутній роботі. 

 Одна з провідних сфер використання тестів, що побудовані на основі концепції 

соціальні 
педагоги  

методисти 
-  
організато- 
р и 

бібліотечн
а 
спеціаліза- 
ція 

менеджери 
культури 

спеціаліза- 
ція декора- 
тивно- 
ужитковог

музична  
спеціаліза- 
ція 

247 чол. 52 чол. 158 чол. 67 чол. 34 чол. 41 чол. 

41% 9% 26% 11% 6% 7% 
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№
 

п/
п 

НАЗВА ТЕСТУ ТА КОРОТКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО 

ЗМІСТУ 

З ЯКОЮ 
МЕТОДИКОЮ 

КОРЕЛЮЄ 
ТЕСТ 

 ВИМІРЮВАЛЬНІ ДІАГНОСТИЧНІ 
ПОКАЗНИКИ ТЕСТУ (УСТАНОВКИ, 
МОТИВИ, ЦІННОСТНІ ОРІЄНТАЦІЇ 

ТА ЯКОСТІ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У 

РЕЗУЛЬТАТ
И 

ВИМІРЮВА
НЬ  

(У % ДО 

1. Профорієнтаційний вербально-
проективний тест Є.А.Клімова 
” Де фе ре нці йно-д і аг ност ич на 
м е т о д и к а  і н т е р е с і в ” . 
Комп’ютеризована версія тесту 

Проективно-
малюнковим 
тестом Р.Ріда. 

 1) орієнтація на діяльність “людина-
людина”. 
2) орієнтація на знакову - символьну 
сферу.  
3) орієнтація на художній образ. 

1 - 54%. 
2 - 12%. 
3 - 34%. 
 

2. Проективно-психогеометрічний 
тест Деллінгер. Відання переваги 
о д н і є ї  з  п р о п о н у є м и х  5 
геометричних фігур: квадрата, кола, 
трикутника, прямокутника, зигзага. 
Вик о р и ст ов ує т ь с я  р а з о м  з 
психоаналітичною символьною 
м е т о д и к о ю  М а х о н і 
( “ Конст р укт ив ний  м а л юнок 
людини”) для симптоматики 
установок профспрямованості. 

Тестом на 
домінацію 
півкуль 
головного 
мозку. 
Типологією 
особи за 
К.Г.Юнгом - 
тестом Майерс-
Бриггс. 
Чинниками F, 
G,L,N теста 

 1. Коло як домінуюча фігура для 
визначення екстравертної установки та 
сукупності психологічних функцій, що 
професійно значимі для соціально-
педагогічної діяльності.  
2. Зигзаг як домінуюча фігура для 
визначення здібностей нестандартно-
креативного мислення. 
3. Трикутник (що вписано у коло або 
зигзаг) для визначення лідерського 
потенціалу . 
4 Орієнтація на прямокутник як симптом 

1 - 63%. 
2 - 16%. 
3 - 8%. 
4 - 10% 
5 - 4%. 
Емотивний 
тип (за 
Махоні) - 
53%. 
Інтуїтивний 
тип (за 
Махоні) - 

3. Методика визначення домінації 
п і в к у л ь  г о л о в н о г о  м о з к у 
(Функціональної спеціалізації типів 
мислення) - за Е.Жаріковим. 
Скорочена версія -10 запитань, 
повна - 50. (Виконується сумісно з 
тестом Кліменко - написання у 
швидкому темпі нулів лівою та 
правою руками). 

Психогеометріч
ним тестом 
Деллінгер. 

 1. Домінація правопівкульної сфери мозку 
як психофізіологічна основа для розвитку 
культурно-творчого потенціалу та 
формування необхідних якостей для 
соціально-культурної діяльності. 
2. Домінація лівопівкульної сфери як 
діагностичний симптом розвитку 
аналітичного мислення. 
3. Змішаний тип. 

1 - 54%. 
2. - 12%. 
3  - 34%. 
“Золота 
пропорція“-
0.62/0.38 - 
співвідношен
ні 
функціональн
ої 

4. Проективний 8-кольоровий тест 
М.Люшера. Комп’ютеризована та 
р уч на  в е р сі ї  м е т одики  на 
дворазовий вибір ієрархії 4 
головних та 4-х допоміжних 

Проективно-
малюнковим 
тестом Р.Ріда та 
чинниками P-N 
тесту Айзенка. 

 Пріоритетність вибору блакитно-жовтого 
кольорів як діагностичний симптом для 
визначення екстравертного типу 
пов е д і нки ,  са м одо ст а т ност і  та 
можливостей саморозвитку. Встановлення 

Сполучення 
блакитно-
жовтого 
кольорів (+1, 
+4 - за 

5. Методика діагностики ”ТРЬОХ - Я” 
Е. Б’єрна. 
Вербальний тест в інтерпретації 
Е.Жарікова містить 21 запитання. 
Доповняються аналізом “словника 

Чинниками G, F, 
M тесту Кеттела 
-16 LF. 

 Органічне сполучення “Я” - дорослого 
(відповідальності) з “Я” - дитячим (творчі 
схильності) та “Я” - батьківським 
(механізму педагогічної трансляції 
соціальних традицій та досвіду) у формулі 

ДР. - ДТ. - 
БТ. - 76%. 
БТ. - ДТ. - 
ДР. - 12% 
ДР - БТ - ДТ. 

6. Тест 16 особистісних чинників 
Кеттела (16 LF). Комп’ютеризована 
м е т о д и к а  м і ж н а р о д н о -
сертифікованого тесту на 187 
з а пит а нь  з  а да пт а ці єю до 
особливостей вітчизняної мовної 
культури та психосемантики. 

Психогеометріч
ним тестом 
Деллінгер. 
Тестом ”Трьох 
Я” Е.Б’єрна. 
Чинниками PEN 
тесту Айзенка. 
Типологією 
особи за 
К.Г.Юнгом - 

 16 первинних чинників-характеристик 
особи з пріоритетом на аналіз “5 великих - 
big five“ - для виявлення здатностей до 
ефективного спілкування в умовах 
сучасної екстравертованої культури. 
 Узагальнені чинники другого порядку:  
2.1. (Q1)- на соціально обумовлені 
екстраверсію - інтраверсію,  
2.2. (Q2)- соціальну тривожність,  
2.3. (Q3)- динамічність (жвавість) кори 

80% 
обслідуваних 
з показником 
по чиннику 
А-готовність 
до 
спілкування - 
вище 7,3 
стенів (мах. 
10) та 72% 

Таблиця № 2.  
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№ 
п/п 

НАЗВА ТЕСТУ ТА КОРОТКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО 

ЗМІСТУ 

З ЯКОЮ 
МЕТОДИКОЮ 

КОРЕЛЮЄ 
ТЕСТ 

 ВИМІРЮВАЛЬНІ ДІАГНОСТИЧНІ 
ПОКАЗНИКИ ТЕСТУ (УСТАНОВКИ, 

МОТИВИ, ЦІННОСТНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА 
ЯКОСТІ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У 
СФЕРІ КУЛЬТУРИ) 

РЕЗУЛЬТАТИ 
ВИМІРЮВАН

Ь  
(У % ДО 
ЧИСЛА 

ОБСЛІДУВАН
ИХ) 

7. Психометричний вербальний тест 
с а м о о ц і н к и  А й з е н к а . 
Комп’ютеризована версія міжнародно-
сертифікованого тесту на 55 запитань 
з адаптацією до особливостей 
вітчизняної мовної культури та 
психосемантики. 

8-кольоровим 
тестом 
М.Люшера. 
Чинниками (Q1) 
та (Q2) тесту 
Кеттела (16 LF). 

 Психофізіологічні показники 1) екстраверсії 
та інтроверсії. 2) тривожності. 

1) 78% - 22% 
2) 66% - 
тривожність у 
нормі. 

8. Проективна методика “25 слів” з 
по сл і д уюч им  в и к ор и ст а нн ям 
асоціативного тесту Юнга - 
В и г о т с ь к о г о .  П о р і в н я л ь н и й 
міжнародний (кроскультурний) тест на 
класифікацію по чоловічому та 
жіночому критеріям перших 25 
іменників, що приходять за 3 хвилини 
на  пам’ять,  з послідуючим 
продовженням їх асоціативного ряду 
за методикою Юнга - Виготського. 

Психогеометрічни
м тестом 
Деллінгер. 
Типологією особи 
за Юнгом-
Майерс-Бриггс. 
Проективно-
малюнковим 
тестом Р.Ріда. 

 Визначення домінуючого 
1) ”чоловічого”  
2) “жіночого”  
3) “змішаного” типів культури (ментальності) 
з діагностуванням за Юнгом та Виготським 
рівня розвитку метафоричної (інтуїтивної) 
сфери неусвідомленого та особливостей 
прояву мотивації і психосемантики у 
обслідуємих. 

1) 15% 
чоловічий тип. 
2) 43% жіночий 
тип. 
3) 42% 
змішаний тип 
культури 
(ментальності). 

9. Проективно-малюнкові тести Ріда (з 
використанням у якості допоміжних 
проективних методик Коха, Роршаха 
та Масляєва). Класифікація малюнка 
на “вільну тему”, а також малюнка-
автопортрету по відношенню до 
одного з 16 психолологічних типів 
спрямованості особи за Юнгом. 

Профорієнтаційни
м тестом 
Є.А.Клімова 
”Диференційно-
діагностична 
методика 
інтересів”. 
Психогеометрічни
м тестом 
Деллінгер. Тестом 
Майерс-Бриггс. 

 Виявлення малюнків:  
1) ритмічного  
2) декоративного 
3) емфатичного типів (за Рідом) з 
відношенням їх до спрямованості типу особи 
за Юнгом, а також особливостей рівня 
м е т а ф о р и ч н о с т і  ( а с о ц і а т и в н о с т і ) 
правопівкульного мислення - за Роршахом. 

1) 37 %,  
2) 7,0 %, 
3) 25 % 
 

10. Ада пт ов а ний  Те ст - Ін дика т ор 
психологічних типів Майерс - Бриггс 
(MBTI) та типології темпераментів за 
Керсі. 
У з а г а л ьнююч а  диф е ре нц і йна 
діагностика профспрямованості на 
основі концепції 16 психологічних 
типів особи К.Г.Юнга. Авторська 
комп'ютеризована версія тесту на 28 
запитань з базою даних по Тігер для 
визначення особливостей та можливої 
корекції профспрямованості кожного з 

Проективно-
малюнковим 
тестом Р.Ріда.  
Чинниками (Q1), 
F, G,L,N тесту 
Кеттела та (Е) 
Айзенка. 
Холістичним 
методом 
визначення типу 
особи за 
С.Хохелєм. 

 1. Екстраверсія - інтроверсія (Е-І) як базові 
психічні установки та культурні орієнтації 
особи у різноманітних комбінаціях з 
функціями сенсорики - інтуїції (S-N), 
мислення-почуття (Т-F) та динамічності-
статичності (Р-J) мотивації поведінки у 
соціальному оточенні. 
ЕNFP, ENTP та ESFP як приоритетні типи, 
що здатні до ефективної соціально - 
педагогічної діяльності у сфері культури з 
домінуванням осіб “аполонівського” та 
“діонісійського” культурно-історичного знаку 

1) 
екстравертовані 
інтуїтивні типи 
особи - 40%,  
2) 
екстравертовані 
почуттєві типи 
- 8,0%, 
3) 
екстравертовані 
сенсорні типи 
особи -  22%. 

Продовження таблиці № 2.  
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СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗА 1993-1996 рр. 



ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 24 

Юнга - діагностика профспрямованості [14]. Авторський пріоритет у цьому 
відношенні належить американському досліднику Д.Кейрсі, який у середині 
80-х років запропонував кожному з 16 типів особи найбільш узагальнену назву 
(“псевдонім”) по їх домінуючій професійній схильності.  
При аналізі результатів своїх досліджень Кейрсі спромігся по-новому підійти 
до теорії темпераменту людини. Взамін його традиційної психофізіологічної 
(гуморальної) гіппократівсько-галенівської класифікації, яка у кращому 
випадку надає можливість діагностувати емоційно-афективний потенціал 
людини, він виділив 4 культурно-історичних, або знакових типу особи 
(Діонісій, Епітемей, Аполлон, Прометей) [15], що зараз широко 
використовуються як своєрідні “маркери” для розпізнання можливостей 
людей в процесі їх професійної підготовки.  

Виходячи з того, що один з цих героїв грецької міфології - Аполлон 
служив своєрідним посередником між простими смертними та мешканцями 
Олімпу (відчиняючи людям двері до нього), а інший - Діонісій виконував 
функції по організації свят та дозвілля людей, ми на базі концепції Д.Кейрсі 
висунули гіпотезу, що більшість обслідуваних нами студентів у вузі 
культури повинні мати ознаки саме “аполлонівського” та 
“діонісійського” темпераментів.  

 Роботи по апробації Юнгівської типології, особливо її прикладних 
аспектів, зараз досить активно розгорнулися і в Україні, зокрема у Київському 
міжрегіональному університеті управління персоналом. Фахівці цього 
учбового закладу провели великий обсяг теоретичних та прикладних 
досліджень по вдосконаленню методів аналізу ділових якостей особи на 
основі типології Юнга, поєднавши її з сучасними теоріями що до 
закономірностей сприйняття та обробки людиною інформації [16]. 

 У зв`язку з цим автором разом з програмістами - студентами В.Романенко та 
Д.Сахно розроблено адаптовану для вузів комп’ютерну програму діагностики 
типології профспрямованості студентів, спроектовану з урахуванням майже 50-
річного міжнародного досвіду використання МВТІ та тесту Кейрсі. У її базі 
даних закладено більш ніж 100 сучасних професій, які відповідають специфіці 
спрямованості усіх з 16 типів особи, що можна визначити за допомогою 
методики Юнга. 

Результатам досліджень за вказаною методикою ми і присвятимо основне 
місце у нашому аналізі. Матеріал інших тестів відігріває, хоча й важливу, але 
допоміжну роль: головним чином у виявленні окремих діагностичних 
симптомів . 

 ....Отже, почнемо саме з цих “симптоматичних” тестів - у порядку їх 
проходження, який подано у таблиці № 2. 
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