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3. ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА 
МЕТОДИКАМИ: 

3.1. ТЕСТ ”Диференційно-діагностична методика інтересів” Клімова. 
 
Перший тест, що проводиться нами на самому початковому етапі 

діагностики профспрямованості студентів і більшості першокурсників 
відомий ще з часів профорієнтаційної роботи у школі, - це ”Диференційно-
діагностична методика інтересів” Є.А.Клімова. Комп’ютеризована версія 
тесту містить 20 альтернативних запитань, відповіді на які повинні виявити 
первину установку обслідуваного на 5 сфер можливої професійної діяльності: 
техніка, природа, людина, знак, художній образ. Проте, цю методику, хоча 
вона і претендує на статус “диференційно-діагностичної”, слід 
використовувати, як показує наш досвід, головним чином як пілотно-
зондажну: її запитання мають відверто лобовий характер, а відсутність у ній 
механізмів контролю та перевірки дозволяють респонденту давати не завжди 
об’єктивні відповіді. 

Але вже сам факт того, що 54% майбутніх соціальних педагогів та 51% 
студентів інших спеціалізацій виявляють спрямованість на діяльність по 
роботі з людьми, красномовно свідчить про суть їх професійного вибору. 
Водночас з цим, судячи по графічним гістограмам результатів тестування, 
майже третина обслідуваних вказують на свій потяг до роботи, яка пов`язана 
з художніми образами, що цілком відповідає змісту та характеру діяльності 
працівника культурно-дозвіллєвої сфери і вказує на важливий напрям їх 
майбутньої самореалізації.  

Значно слабше методика Клімова здатна діагностувати орієнтованість на 
важливу для культури знакова-символічну сферу, трактуючи останню як 
потяг до роботи з математичною інформацією. У такому плані потенційно 
здатні реалізувати себе 12% вибіркової сукупності студенті, що як показує 
результати інших тестів (зокрема малюнкового по Р.Ріду), значно нижче (у 
три - чотири рази) дійсних показників. Крім того, примірне кожний 10-й з 
опитаних нами по методиці Клімова студентів-першокурсників не виявляє 
однозначного потягу до навчання у гуманітарному вузі (орієнтація на сферу 
природи та техніки), що, як правило, характеризує їх професійну 
невизначеність та помилки, допущені у роботі приймальної комісії до 
інституту. 

Така професійна невизначеність підтверджується вибором майже 10 % 
першокурсників геометричної фігури прямокутника у наступному тесті, що 
проводиться у рамках практичних занять за предметом “Діагностика 
профспрямованості”. 


