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3.5. Тест Особистісних Факторів (17 LF) Кеттелла. 
 
Переходячи до аналізу результатів діагностики профспрямованості 

студентів за тестом Кеттелла, слід насамперед сказати, що цю першу з 
міжнародно сертифікованих у колишньому СРСР психометричних методик, 
ми використовуємо у комп`ютерному варіанті розробки Московського 
держуніверситету ще з 1989 року.  За цей період накопичено базу даних, яка 
містить записи досліджень більш ніж 700 респондентів. Дві третини цієї бази 
становить вибірка студентів, що навчались за фахом соціального педагога та 
інших спеціалізацій інституту. 

 Тест Кеттелла - одна з самих обсяжних  опитувальних методик самооцінки 
особистісних рис, який складається з 187 ретельно опрацьованих запитань з 
добре проробленою системою контролю достовірності відповідей та їх 
інтерпретації для різних категорій користувачів.  В узагальненому вигляді 
така інтерпретація надається через виміряні у стенах та описані у 
стандартизованих термінах 16 первинних чинників, кожний з яких, на наш 
погляд, досить виразно передає  важливі знакові атрибути (риси) особи.  

Історії розробки тесту Кеттелла, що йшла починаючи ще з 90-років 
минулого сторіччя шляхом емпіричного набору таких рис (тільки у словнику 
прикметників їх можна нарахувати декілька тисяч), детальному аналізу та 
тлумаченню вказаних чинників присвячені цілі монографії. Ознайомлення з 
ними (насамперед, з роботами Л.Ф.Бурлачука “Психодиагностика личности“ 
та В.М.Мельникова і Л.Т.Ямпольського “Введение в экспериментальную 
психологию личности“) ми рекомендуємо студентам після проходження 
діагностичного дослідження за Кеттеллом. 

Враховуючи, що тест Кеттелла надає чималий обсяг інформації відносно 
основних параметрів потенціалу спрямованості особи - її ціннісних 
орієнтацій, установок, мотивів та важливих характерологічних якостей, ми 
розробляємо зараз його новий україномовний комп`ютерний варіант. 

У результаті діагностики за методикою Кеттелла студенти одержують 
досить детальний - на 3-5 сторінках-надрукований матеріал про свої головні 
психологічні якості з визначенням їх сильних та слабких сторін і 
рекомендаціями по самовдосконаленню. 5-7 ключових визначень цих 
характеристик вводяться далі ще в одну комп`ютерну систему МДУ - 
“ТЕЗАЛ” (Тезаурус особистісних рис), за допомогою якої здійснюється їх 
подальший семантично-факторний аналіз з використанням шкал Р.Осгуда. За 
його результатами у вигляді гістограм факторних “навантажень” досліджений 
може побачити, як сприймають людину з його якостями у слов`яномовній 
культурі. Ці дані студентам рекомендується використовувати в процесах 
налагодження спілкування, яке є невід`ємною складовою діяльності 
соціокультурній сфері, її без перебільшень - “альфою та омегою”. 

Машинограма результатів тесту містить також порівняльні дані 
дослідженого відносно ступеню наближення сукупності  діагностуємих  
показників “максизнаку особи” до інших членів академічної групи (у 
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коефіцієнтах кореляції 0-1), а, крім того, - відомості з професійної 
приналежності східних за психологічним профілем категорій респондентів, 
що у кількості більше 100 вибіркових сукупностей зафіксовані у базі даних 
комп`ютерної методики. 

Узагальнені середньостатистичні результати досліджень 575 студентів 
усіх  спеціалізацій вузу, що проводились нами у 1992-1997рр. за тестом 
Кеттелла (комп’ютеризованою  методикою ”17LF”), наведені у таблиці  №4.  
В чарунках її дається загальноприйнята назва і літерний індекс кожного з 16 
первинних чинників за Кеттеллом (17-й - ”SD” - характеризує рівень 
достовірності отриманих відповідей) та їх чисельні показники від 1-5 (-) та 5-
10 (+) у стенах. 

З 16 наведених у таблиці первинних чинників тесту Кеттелла особлива 
увага в діагностиці профспрямованості студентів звертається на ті 
психометричні показники досліджених, які сигналізують про рівень 
розвиненості комунікативної сфери поведінки людини. Саме вони мають 
велике значення в умовах сучасної культури взагалі та, зрозуміло, в першу 
чергу для діяльності соціальних педагогів, бібліотекарів, методистів-
організаторів та менеджерів дозвілля. 

 Мова йде, насамперед, про діагностуємі за методикою Кеттелла чинники, що за 
останні 15-20 років набули у спеціальній літературі назву т.зв. “5 великих - big 
five“. Проведені відносно нещодавно за цією психометричною методикою 
порівняльні ("кроскультурні")  дослідження в більше, ніж 100 країнах світу, 
встановили, що “п’ять великих” завжди значимо “проявляються в різних 
культурах і мовних групах (хоча і різній послідовності).Вони стабільні у 
людини на протязі всього життя, а за їх допомогою можна прогнозувати 
поведінку людей” [23]. 
У термінах слов’янської, зокрема - російськомовної культури, за даними 
професора А.Г.Шмельова [24],  що брав участь у цьому дослідницькому 
проекті, складові моделі “п’яти великих” при оцінці однієї людиною іншої 
знаходяться в послідовності: 1 - альтруїзм, 2 - інтелект,  здатність до навчання,  
або культура, 3 - активність, 4 - самоконтроль. П’ятий - найбільш невиразно 
ідентифікуємий при тестуванні за Кеттелом чинник для вітчизняних умов - 
емоційна стабільність,  або “нейротизм” [25] при спілкуванні. 

Перший з вказаних елементів “п`ятірки” є комбінацією А, І, G, -L 
чинників з найбільш вагомим внеском при їх факторизації чинника А; другий 
- В, крім прямого значення-показника рівня інтелекту (здатності до 
навчання) , трактується рядом авторів як “культура”, або “відкритість 
досвіду” [26]; третій чинник характеризує рівень екстравертованості особи; 
четвертий найчастіше ідентифікується з так званим вторинним чинником Q3 



Навчально-методичний посібник 39 

за Кеттелом, що діагностує динамічність (жвавість) кори мозку людини та її 
здатність контролювати себе у соціальних відношеннях; і , нарешті, п`ятий 
елемент аналізуємої моделі є “оцінкою сили, потенціалу опору скрутним 
обставинам” [27]. 

 Зовсім іншу ієрархію “big five” набули в англомовній культурі, де, по-перше, 
людина сприймається з точки зору її екстравербованої “активності”, по-друге - 
моральності (альтруїзму), а третю і четверту позиції ділять “емоційна 
стабільність»  та “самоконтроль” і лише в п’яту чергу як важливий для 
спілкування оцінюється інтелект (культура). Як бачимо, по суті, ми  маємо дві 
різні (багато в чому - протилежні) “моделі сприйняття реальності” [28]. Таку 
радикальну відмінність слід враховувати не лише при інтерпретації 
результатів досліджень, але і у практиці поширючихся контактів з 
представниками іномовних культур - при укладенні контрактів, участі у 
спільних проектах та т.ін. 

Пріоритет “5 великих” в цілому підтвердився, коли ми запропонували 
студентам - старшокурсникам за допомогою методів іммітаційно-
комп`ютерного моделювання проранжувати головні чинники за Кеттеллом, 
що, на їх огляд, професійно значимі для діяльності соціального педагога. 
Узагальнені результати пріоритетів таких чинників (в термінах,  що 
прив`язані до типових ситуацій спілкування), які отримані за допомогою 
авторської комп`ютерної програми “Менеджер-тест”, наведені у матриці № 1. 

Як бачимо з даних матриці,  у результаті попарного порівняння за 
спеціальною  міжнародно сертифікованою оціночною шкалою,  на перше 
місце студенти-старшокурсники, що виступали у ролі експертів,  поставили 
загальну культуру (рівень інтелекту), на друге - емпатію (почутливість) до 
партнеру по спілкуванню,  на третє - самоконтроль у своїй комунікативній 
діяльності. При цьому показник емпатії (І) у спілкуванні є одночасно, як 
встановлено дослідниками, важливим знаком прояву художньо-творчих 
можливостей людини [29]. На четвертому та п`ятому місцях,  за оцінками 
студентів-майбутніх соціальних педагогів, повинні знаходиться такі якості, як 
стресостійкость та атракція (притягливість) при налагодженні партнерських 
відносин.  

У моделюванні аналізуємих пріоритетів студенти досягли рівня 
узгодженості (непротиріччя) у оцінках групи 17,5 % (РУ=0,175) при 
допустимому РУ не більше - 0.20. Якщо означений рівень перевищує 20%,то 
це порушує системність (збалансованість) елементів проектуємої моделі і 
потребує додаткової роботи (нового циклу ітерацій) для більш коректних 
(обміркованих) оцінок при попарних порівняннях значимості  чинників, що 
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досліджуються. 

 Такий метод вибору та узгодження пріоритетів за програмою “Менеджер-тест” 
використовується нами і для контролю засвоєння поточного матеріалу, а 
також у ділових іграх як складових елементів системи заліків та екзаменів. Він 
може бути запропоновано як засіб конкурсного відбору абітурієнтів у роботі 
приймальної комісії вузів, що, до речі, вже практикується у багатьох країнах. 
Описані методи моделювання професійно важливих якостей та визначення 
пріоритетів у нормах професійної поведінки, що застосовуються нами у курсі 
“Діагностика профспрямованості”, дозволяють студентам послідовно 
уточнювати та при необхідності коректувати свої уявлення про характер і 
зміст соціально-педагогічної роботи у різних ситуаціях та з різними групами 
населення. 

Ще  одним засобом, який непогано зарекомендував себе як діагностичний 
інструментарій подвійного призначення: - для уточнення особливостей  
установок та ціннісних орієнтацій  професійної спрямованості студентів, а 
також встановлення рівня засвоєння ними головних інформаційних 
параметрів тесту Кеттела є використання  запропонованої відомим 
російським психологом В.В.Століним “керованої проективної методики 
інтерпретації  даних тестування за 16 (17) LF” [30]. Ця  розроблена на 
психологічному факультеті МДУ у 1981-1982 рр. методика шляхом 
порівняльного письмового аналізу власних психометричних рис з 
відповідними характеристиками ще двох осіб, що проходили тестування за 
Кетеллом (але їх персональні дані - прізвища та т.ін. не повідомляються 
студенту, що виконує такий аналіз) дозволяє, за Століним, виявити деякі  
важливі ціннісні орієнтації  дослідженого, зокрема - показники його  
відношення до тих якостей, що у нього бракує [31]. Через серію відкритих 
запитань типу: “До чого ця людина прямує у житті?”; “Чому вона обрала таку 
професію?”; “Як ця людина оцінює самого себе?”  методика  Століна  
допомагає також у проведенні діагностичних досліджень профспрямованості 
студентів.  

Важливими симптоматичними показниками для діагностики установок та 
ціннісних орієнтацій у профспрямованості майбутніх соціальних педагогів 
виступає також група т..зв. вторинних чинників за Кеттеллом, а саме: (Q1) - 
на соціально обумовлені екстраверсію-інтроверсію, (Q2) - соціальну 
тривожність, (Q3) - динамічність (жвавість) кори мозку,  (Q4) -  соціально - 
групову залежність.  Перший та четвертий з них входять до складу “ 5 
великих»,  а тому потребують підвищеної уваги при діагностиці 
спрямованості на соціально - педагогічну (включаючи - бібліотечну) та 
менеджерську діяльність у сфері культури. 

Аналіз результатів по цім чинникам за відповідними формулами 
Інституту Кеттелла1  показує в першу чергу високий загальносукупний рівень 
екстравертованої установки (Q1)=7,8 стенів (8,1-серед соціальних педагогів) 
на дослідженому масиві.  Значення цього чинника для сучасної культури та 
діяльності соціального педагога більш детально буде проаналізовано за 
результатами методики діагностики профспрямованості за Юнгом, з 
аналогічними показниками якої (Q1) Кеттелла має коефіцієнт кореляції 
К=0,87. Ще одним симптоматично-важливим чинником тесту Кеттелла, який 
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має не аби-яке значення для підготовки та майбутньої діяльності у  галузі 
культури - це зафіксований у наших дослідженнях нормальний рівень 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  
 
 

ЧИННИКИ 

 соціальн
і 

педагоги  

методис
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організа
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дозвілля 

бібліоте
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и 

спеціаліз
ація 

декорат
ивно-

ужитков
ого 

мистецт
ва 

музична 
спеціалі

зація 

готовність до контактів (+) A  7,5 6,8 5,9 6,6 6,2 5.0 

інтелект (здатність до навчання) -  6, 6 5,5 5,4 6,1 5,6 5,3 

емоційна стабільність (+) С  7,0 6,0 5,3 6,4 5,8 5,3 

домінантність (+) підлеглість (-) Е  6,4 5,9 4,5 6,2 6,5 5,9 

безтурботність (+) стурбованість (-
) F  

 6,7 5,4 5,7 6,5 6,7 5,9 

контроль ”зверх - Я” (+)  G  6,0 7,7 7,3 5,0 4,9 6,1 

сміливість (+) нерішучість (-) H  7,1 6,2 5,1 6,6 6,5 6,6 

м`якість (+) жорсткість (-) I  6,0 5,2 6,1 5,6 5,9 7,1 

довірливість (-) підозрілість (+) L  5,6 5,0 4,9 5,2 6,1 4,8 

практичність (-) мрійність (+) М  6,4 3,5 4,1 4,8 6,1 6,2 

д и п л о м а т и ч н і с т ь  ( + ) 
прямолінійність (-) N 

 6,3 5,9 6,9 5,3 4,5 4,8 

спокійна адекватність (+) почуття 
провини (-) O 

 5,4 4,7 5,8 4,7 5,4 4,3 

схильність до інновацій (+) 
консерватизм (-) Q1  

 6,3 5,3 4,1 5,7 6.0 6,1 

з а ле жні ст ь  в і д  г р упи  ( - ) 
самодостатність (+) Q2 

 3.5 4,6 5,3 4,3 5,3 6,7 

низька (-), висока  інтеграція 
“Я” (+) Q3 

 6.0 7,6 6,5 5,5 5,0 6,1 

спокійність (-) напруженість (+)  4.9 4,7 5,5 4,7 5,4 5.0 

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМП`ЮТЕРИЗОВАНОГО 
ПСИХОМЕТРИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ 575 СТУДЕНТІВ ЗА 

МЕТОДИКОЮ КЕТТЕЛЛА  (у стенах 1-10) 

Таблиця № 4. 
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тривожності (“нейротизму”) серед загальної сукупності студентів (Q2)=3,8. 
Як свідчить аналіз результатів міжнародних психометричних досліджень, 
взаємозв`язок між екстраверсією та тривожністю носить 
зворотньопропорційний характер і його важливо належним чином 
враховувати у вдосконаленні мотивації студентів до навчання [32].  

 Доцільність використання тесту Кеттелла у діагностиці профспрямованості 
виправдана ще тим,  що для цілого ряду професій зараз встановлені 
нормативні показники оптимального сполучення його головних чинників. 
Зокрема, у результаті багаторічних досліджень серед студентів Першого 
Московського державного педінституту запропонована така формула 
співвідношення цих чинників: а) для психологів - теоретиків  
(“психодіагностів” - ПД)  вона  дорівнюється ПД = 0,31А+ 0,78В +0,47;  б) для 
психологів-практиків (“психотерапевтів” - ПТ) ПТ= 0,72А+0,29В+0,29Н+0,29N 
[33]. Враховуючи те, що професія соціального педагога в значній мірі 
наближена до роботи психолога-практика, ми перевірили показники формули 
“б” майже на усій виборці обслідуваних і підтверджуємо їх прогнозну 
валідність (У кореляції успішності студентів по циклу дисциплін 
психологічного профілю, що викладались на кафедрі, а також з результатами 
методики типології спрямованості за Юнгом - див. нижче). 

Інші вимірювальні показники тесту Кеттеллу теж можуть бути цікавими 
у контексті перевірки та підвищення достовірності отриманих даних.  З цією 
метою ми порівнювали ряд чинників Кеттеллу з психометричними 
показниками ще декількох тестів. Значний інтерес у цьому плані становить 

ЯКОСТІ         ВЕКТОР РАНГ 

Готовність до контактів - 
А 

 1.00 0.50 0.33 0.33. 2.00 0.50 2.00 0.108 6 

Інтелект - культура - В  2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.33 3.00 0.284 1 

С т р е с о с т і й к і с т ь  у 
спілкуванні - Н  

 3.00 0.50 1.00 0.50 0.50 0.50 2.00 0.132 4 

С а м о к о н т р о л ь  у 
спілкуванні - С 

 3.00 0.50 1.00 1.00 0.50 2.00 3.00 0.170 3 

Атракція (притягливість) 
- F 

 0/50 0/50 2 .00 2.00 1.00 0.50 1.00 0.124 5 

Емпатія (почутливість) - І  2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00 0.50 0.178 2 

Енергійність - (Q4)  0.50 0.33 0.50 0.33 1.00 2.00 1.00 0.091 7 

          РУ=0.171 

ПОРІВНЯЛЬНІ  ОЦІНКИ 

 ПРІОРИТЕТНІ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧИМІ ЯКОСТІ, ЩО НЕОБХІДНІ 
СОЦІАЛЬНОМУ ПЕДАГОГУ У КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІЙ СФЕРІ  

(результати комп’ютерного моделювання студентів 4-го курсу) 
Матриця  №1. 
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порівняльно-кореляційний аналіз діагностики за Кетеллом з даними шести  
вербальних тестів самооцінки: Шострома, Маслоу, Лірі, Роттера та Рокіча і 
особливо - Айзенка. Усі ці методики, нагадаємо, одержали міжнародну 
сертифікацію. 

 Головні якості самоактуалізованих осіб  (51% серед досліджених) за методикою 
РОІ (Personal Orientation Inventory)  Е.Шострома та тестом CАМОАЛ - за 
концепцією  А.Маслоу - це вміння добре адаптуватися до  ситуацій, що 
змінюються, не під впливом страху та загрози санкцій, а на основі власних 
намірів та потреб [34]. У цьому контексті вони досить тісно корелюють з 
первинними чинниками Кеттелла - М+, що сигналізує про широту та 
своєрідність уявлень та мрій  (К=0.66) і схильністю до інновацій  Q1+ (К=0.71). 

Результати комп`ютеризованого тесту Лірі, який має досить виразну 
графічну інтерпретацію по шкалам домінантності (лідерства) та підлеглості, і 
дозволяє уточнити розвиток саме цих якостей серед параметрів 
профспрямованості майбутніх менеджерів, бібліотекарів та соціальних 
педагогів, тісно пов`язані, за нашими даними, (К=0,74) з чинниками Е та Н за 
Кеттеллом. 

 Тест локус-контролю Роттера, що призначено для замірів важливих при 
діагностиці профспрямованості показників інтернальності - екстернальності 
(мотивації брати відповідальність на себе чи, у протилежність, посилатися 
тільки на зовнішні обставини). Він сигналізує  рівень цієї мотивації у 5 сферах 
життєдіяльності досліджених: на роботі, у міжособистих стосунках, у побуті, по 
відношенню до свого здоров`я та загальний рівень такої інтернальності. 
Середньостатистичний показник останньої по масиву станове 5,4 стена і при 
панельних замірах на старших курсах навчання має певну тенденцію до 
підвищення. У подальшому математично-статистичному аналізі цей показник 
також досить чітко корелює з чинником “контролю зверх - ”Я” - G за 
Кеттеллом (аналогією “Я - батьківського” за Є.Б’ерном). 

За допомогою тесту “Ціннісні орієнтації “ американського психолога 
М.Рокіча, який виконувався зразу же після “17 LF”, нам вдалося встановити, 
що цінності професійної самореалізації займають досить високе (3-4) 
місця у життєвих планах досліджених, а їх статистична - варіаційна 
значимість у багатьох випадках наближається до рангів,  що отриманні у 
матриці №1 за чинниками Кеттелла та розробленою аналогічним методом 
комп`ютерного моделювання у матриці №2 ієрархії соціально-етичних норм 
поведінки досліджених за Люшером (див. нижче). 

 Разом з тим, як свідчать результати наших досліджень за тестом Рокіча, у 
останні роки серед значної кількості студентів (особливо - платного набору, а 
також спеціалізації "менеджер") починають домінувати переважно т.зв. 
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"інструментальні цінності" , які , на відміну від цінностей  "термінальних", 
характеризуються більшим прагматизмом та відмовою від тих  
альтруїстичних ідеалів, що завжди були притаманні працівникам сфери 
культури.   

Найбільш тісно ряд показників методики Кеттелла корелюють з 
опитувальним тестом самооцінки відомого британського психолога 
Г.Айзенка, комп’ютеризована версія якого використовується нами у 
російськомовній адаптації А.Г.Шмельова. Тест Айзенка теж має вже досить 
довгу (50-річну) історію свого використання у світовій практиці 
психометричних досліджень. Рядом авторів, включаючи самого Айзенка, він 
нерідко розглядається як конкуруючий з методикою Кеттелла [35]. Разом з 
тим Г.Айзенком та його багатьма прихильниками  було встановлено, що 
головні вимірювальні показники його тесту, а саме: екстраверсія-інтроверсія 
та нейротизм (тривожність) східні за характером з вторинними чинниками 
(Q1) та (Q2) Кеттелла. Проте, якщо останні у Кеттелла мають головним 
чином соціальну обумовленість, то, згідно концепції Айзенка, вони 
насамперед віддзеркалюють психофізіологічну детермінованість ексаверсії-
інтроверсії та нейротизму досліджених. Керуючись цим емпірично 
обгрунтованим методологічним положенням, ми встановили, по-перше, 
високий рівень кореляції між аналізуємими параметрами спрямованості за 
обома методиками на вибірці студентів - соціальних педагогів і, по-друге, - їх 
високу діскримінантно-розпізнавальну валідність для подальших досліджень 
профсрямованості за Юнгом та його відомих послідовників Майєрс-Бриггс та 
Кейрсі.  

Не випадково у зв`язку з цим, що більше 10-ти запитань на виявлення 
екстра та інтровертованості з методик Кеттелла та Айзенка завдяки їх 
ретельної перевірності на достовірність було лише з незначною 
трансформацією включено до відомого опитувального тесту Д. Кейрсі, який 
призначено для діагностики профспрямованості за критерієм темпераментної 
структури особи та  типології її історико-культурологічної  “знаковості” [36]. 


