
Короткий зміст модуля  
 
Лабораторно-практична робота у структурі тьюторських за-

нять модуля 2 на тему “Діагностика соціально-психологічних осо-
бливостей особистості” 

Дослід 2.1. Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості. 
Дослід 2.2. Діагностика соціальної емпатії. 
Дослід 2.3. Діагностика особистісної установки “альтруїзм-егоїзм”. 
Дослід 2.4. Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості 

особистості (Д.Рассел і М.Фергюссон). 
Дослід 2.5. Експрес-діагностика рівня соціальної фрустрації 

(Л.І.Вассерман). 
Дослід 2.6. Діагностика психодинамічних властивостей особистос-

ті (Б.Н.Смирнов). 
Дослід 2.7. Інтегральна самооцінка особистості “Хто я є у цьому 

світі”. 
Дослід 2.8. Експрес-діагностика рівня самооцінки. 
Дослід 2.9. Визначення соціальної креативності особистості. 
Дослід 2.10. Самооцінка творчого потенціалу особистості. 
Дослід 2.11. Визначення рольових позицій у міжособистісних 

відношеннях (за Е.Берном). 
 
Лабораторно-практична робота у структурі тьюторських за-

нять модуля 3 на тему “Психодіагностика комунікативної компе-
тентності” 

Дослід 3.1. Визначення деструктивних установок у міжособисті-
сних стосунках (В.В.Бойко). 

Дослід 3.2. Діагностика комунікативно-характерологічних особ-
ливостей особистості (Л.І.Уманський та інші). 

Дослід 3.3. Визначення інтегральних форм комунікативної агре-
сивності (В.В.Бойко). 

Дослід 3.4 Експрес-діагностика довіри (за шкалою Розенберга). 
Дослід 3.5. Визначення рівня конфліктної стійкості. 
Дослід 3.6. Вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні. 

СОЦІАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ  

МОДУЛЬ VІ 
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Лабораторно-практична робота у структурі тьюторських за-
нять модуля 4 на тему “Психодіагностика групових і міжгрупових 
явищ” 

Дослід 4.1. Самооцінка емоційно-мотиваційних оріентацій у між-
груповій (модифікований варіант Н.П.Фетискіна). 

Дослід 4.2. Визначення індекса групової згуртованості Сишора. 
Дослід 4.3. Методика оцінки психологічної атмосфери у колекти-

ві (за А.Ф.Фідлером). 
Дослід 4.4. Оцінка мікроклімату студентської групи 

(В.М.Зав’ялова). 
Дослід 4.5. Діагностика ділового, творчого і морального клімату 

у колективі. 
Дослід 4.6. Експрес-діагностика поведінкового стилю у конфлік-

тній ситуації. 
Дослід 4.7. Експрес-діагностика стійкості до конфліктів. 
Дослід 4.8. Самооцінка раціональної поведінки у конфлікті. 
Дослід 4.9. Самооцінка конструктивної поведінки у конфлікті. 
Дослід 4.10. Діагностика психолого-педагогічної характеристики 

малої навчальної групи. 
Дослід 4.11. Методика “Клімат” (модифікований варіант методи-

ки Б.Д.Паригіна). 
Дослід 4.12. Психологічна оцінка організаційних здібностей осо-

бистості у межах малої групи (Л.І.Уманський та інші). 
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Лабораторно-практична робота  
у структурі тьюторських занять модуля 2 на тему 

“Діагностика соціально-психологічних особли-
востей особистості” 

 
Соціально-психологічний контекст вивчення особистості – на 

відміну від загально психологічного – грунтується на вивчені тих 
властивостей, особливостей та якостей особистості, які за своєю при-
родою є соціально-психологічними, тобто формуються у процесі сто-
сунків між людьми, проявляються в них і здійснюють вплив на вини-
кнення нових стосунків та відповідних типів взаємодії. 

Діагностичний матеріал лабораторно практичної роботи станов-
лять методики, що пройшли вітчизняну апробацію і в останнє деся-
тиліття широко використовуються у практичній діяльності психоло-
гів. Однак необхідно зазначити, що методики досліджень не охоплю-
ють всю палітру діагностичних засобів, які носять експерименталь-
но-пошуковий характер. 

 
  

Дослід 2.1.  
Експрес-діагностика соціальних цінностей 

особистості 
 
Призначення. Методика сприяє виявленню особистих, профе-

сійних та соціально-психологічних орієнтацій та переваг, а також 
може бути корисною як при виборі характеру роботи, так і при оцін-
ці робітника в процесі найму та атестації кадрів. 

Інструкція. Нижче запропоновано 16 тверджень. Оцініть для 
себе значимість кожного із них у балах за схемою: 10 (неважливо), 
20, 30, 40... 100 (дуже важливо). 

 
Опитувач 

 
1. Захоплююча робота, яка приносить Вам задоволення. 
2. Високооплачувана робота. 
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3. Вдале одруження або заміжжя. 
4. Знайомство з новими людьми, соціальні заходи.  
5. Залучення до суспільної діяльності. 
6. Ваша релігія. 
7. Спортивні вправи. 
8. Інтелектуальний розвиток. 
9. Кар’єра. 
10. Красиві автомобілі, одяг, дім і т.д. 
11. Час, який Ви проводите в сімейному колі. 
12. Декілька близьких друзів. 
13. Робота на добровільних засадах в некомерційних організаціях. 
14. Медитація, роздуми, молитви і т.д.  
15. Здорова збалансована дієта. 
16. Читання навчальної літератури, перегляд навчальних про-

грам, самовдосконалення. 
 

Обробка та інтерпретація результатів 

Професійні Фінансові Сімейні Соціальні Суспільні Духовні Фізичні Інтелектуальні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Сума 
балів: 

Сума 
балів: 

Сума 
балів: 

Сума 
балів: 

Сума 
балів: 

Сума 
балів: 

Сума 
балів: 

Сума 
балів: 

Чим вища кінцева кількість балів у кожному розділі, тим більшу 
цінність становить для Вас даний напрям. При цьому чим ближче 
один до одного значення у всіх восьми розділах, тим більш різносто-
ронньою людиною Ви є.  

 
  

Дослід 2.2.  
Діагностика соціальної емпатії 

 
Інструкція. Тест містить 33 твердження. Прочитайте їх і під час 

читання дайте відповіді, при цьому згадайте або припустіть, які по-
чуття в подібній ситуації виникали або могли б виникнути особисто 
у Вас. Якщо Ваші переживання, думки, реакції відповідають тим, що 
запропоновані у твердженнях, то в бланку відповідей напроти відпо-
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відного номера, який співпадає з номером твердження, підкресліть 
відповідь „так”, а якщо вони інші, тобто не співпадають із тверджен-
ням, то підкресліть відповідь „ні”. 

Пам’ятайте, що в тесті немає хороших чи поганих відповідей. Не 
намагайтеся своїми відповідями справити про себе гарне враження. 
Свою думку висловлюйте вільно та відверто, тільки у цьому випадку ви 
отримаєте справжнє уявлення про свої психологічні властивості. Краще 
давати ту відповідь, яка першою спала Вам на думку. Кожне наступне 
твердження читайте після того, як відповісте на попереднє, намагайтеся 
також не залишати дані питання-твердження без відповідей. 

Якщо у Вас виникнуть питання, що пов’язані із заповненням бла-
нка, поставте їх досліднику перед Тим, як почнете роботу з тестом. 

   
Опитувач 

 
1. Я засмучуюся, коли бачу, що незнайома людина відчуває 

себе серед людей самотньо. 
2. Люди перебільшують здатність тварин розуміти та пережи-

вати. 
3. Мені неприємно, коли люди не вміють стримуватися і про-

являють свої почуття відкрито. 
4. Мене дратує в нещасливих людях те, що вони самі себе жа-

ліють. 
5. Коли хтось поряд зі мною нервується, я також починаю нер-

вуватися.  
6. Я вважаю, що плакати від щастя безглуздо. 
7. Я беру близько до серця проблеми моїх друзів. 
8. Інколи пісні про кохання викликають у мене сильні пережи-

вання. 
9. Я дуже переживаю, коли доводиться повідомляти людям 

неприємні для них новини. 
10. На мій настрій значно впливають оточуючі.  
11. Я вважаю, що іноземці холодні та бездушні (нечутливі). 
12. Я б хотів отримати професію, яка пов’язана із спілкуванням 

з людьми. 
13. Я не засмучуюся, коли мої друзі роблять необдумані вчинки. 
14. Мені дуже подобається спостерігати за тим, як люди отри-

мують подарунки. 
15. На мою думку, самотні похилі люди недоброзичливі. 
16. Коли я бачу людину, яка плаче, то й сам (сама) засмучуюся. 
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17. Слухаючи деякі пісні, я інколи відчуваю себе щасливою 
людиною. 

18. Читаючи книгу (роман, повість і т.п.), я так переживаю, ніби 
все, про що читаю, відбувається насправді. 

19. Коли я бачу, що до когось погано ставляться, то завжди сер-
джуся або переживаю, обурююся. 

20. Я можу не хвилюватися, навіть коли довкола всі хвилюються. 
21. Якщо мій друг або подруга починають обговорювати зі 

мною мої проблеми, я намагаюся змінити тему розмови. 
22. Мені не приємно, якщо люди зітхають та плачуть, коли див-

ляться кінофільм. 
23. Чужий сміх мене заражає. 
24. Коли я приймаю рішення, то почуття інших людей на нього, 

як правило, не впливають. 
25. Мені не спокійно на душі, якщо оточуючі чимось пригнічені. 
26. Я хвилююся, якщо бачу людей, які легко засмучуються че-

рез дрібниці. 
27. Я дуже засмучуюся, коли бачу страждання тварин. 
28. Безглуздо переживати те, що відбувається в кіно або про що 

читаєш у книзі. 
29. Я дуже засмучуюся, коли бачу безпорадних похилих людей. 
30. Чужі сльози викликають у мене роздратування, а не співчуття. 
31. Я дуже переживаю, коли дивлюся кінофільми. 
32. Я можу залишатися байдужим (байдужою) до будь-якого 

хвилювання довкола. 
33. Маленькі діти плачуть без причини.  
  

Обробка результатів 
 
Мета обробки результатів – отримання індексу емпатійності (або 

емпатійних тенденцій) піддослідного. 
Щоб отримати індекс емпатійності, потрібно підрахувати кіль-

кість відповідей, що співпадають з наступним ключем: 
“Так” 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31. 
“Ні” 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33. 
Таким чином, індекс емпатійності (Іе) є сумою відповідей, що 

співпали з питаннями-твердженнями, які передбачають відповідь 
“так”, і з питаннями-твердженнями, які передбачають відповідь “ні”. 

Для визначення рівня емпатійних тенденцій пропонуємо табли-
цю інтерпретації індексу Іе з врахуванням віку та статі респондента. 
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Аналіз результатів 
 
Емоційна чутливість до переживань інших, називається в психо-

логії емпатією, та відноситься до вищих моральних почуттів. Емпатія 
у формі співчуття або співпереживання (незалежно від того, радості 
або печалі) пов’язана з умінням людини “приникати” у світ почуттів 
інших людей. У різноманітних життєвих ситуаціях емоційний відгук 
від адекватності сприйняття переживань людей та емоцій тварин, а 
також від уявлення про причини, які їх викликали. Така чутливість 
стає спонукальною силою, яка направлена на надання допомоги. 

 
 

Дослід 2.3.  
Діагностика особистісної установки 

“альтруїзм – егоїзм” 
 
Призначення: методика націлена на вивчення соціально-

психологічної установки особистості, сприяє виявленню альтруїзму. 
Інструкція: Уважно прочитайте питання та дайте відповіді на 

них “так” або “ні”, виходячи із тих тенденцій поведінки в даній ситу-
ації, які у Вас наявні. 

 
Опитувач 

 
1. Вам часто говорять, що Ви більше думаєте про інших, ніж 

про себе? 
2. Вам легше просити за інших, ніж за себе? 
3. Вам важко відмовити людям, коли вони Вас про що-небудь 

просять? 
4. Ви часто намагаєтесь зробити людям послугу, якщо у них 

трапилося лихо або неприємність? 
5. Для себе Ви робите щось із більшим задоволенням, ніж для 

інших? 

Рівні емпатійних тенденцій  

Високий  Середній  Низький  

Юнаки  33-25  24-17  16-8  

Дівчата  33-29  28-22  21-12  

Стать  
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6. Ви прагнете зробити якомога більше для інших людей? 
7. Ви впевнені, що найбільша цінність у житті – жити для ін-

ших людей? 
8. Вам важко примусити себе зробити що-небудь для інших? 
9. Ваша характерна риса – безкорисливість? 
10. Ви впевнені, що піклування про інших часто шкодить Вам? 
11. Ви осуджуєте людей, які не можуть подбати про себе? 
12. Ви часто просите людей зробити що-небудь з корисливих 

мотивів? 
13. Ваша характерна риса – прагнення допомогти іншим людям? 
14. Ви вважаєте, що спочатку людина повинна думати про себе, 

а потім уже про інших? 
15. Ви зазвичай багато часу приділяєте своїй особі? 
16. Ви впевнені, що не потрібно для інших сильно напружуватися? 
17. Для себе у Вас зазвичай не вистачає ні сил, ні часу? 
18. Вільний час Ви використовуєте лише для своїх захоплень? 
19. Ви можете назвати себе егоїстом? 
20. Ви здатні докласти максимум зусиль лиш за гарну винагороду? 
 
  

Обробка результатів 
 
Ключ 
Поставте по одному балу при відповідях “так” на питання 1, 4, 6, 

7, 9, 13, 17 та відповідях „ні” на питання 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Потім підрахуйте загальну суму балів. 

Чим сума балів, яку Ви отримали більша 10, тим в більшій мірі у 
суб’єкта виражений альтруїзм, бажання допомогти людям. І навпаки, 
чим сума балів менше 10, тим більше у суб’єкта виражена егоїстична 
тенденція. 

 
 

Дослід 2.4.  
Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості 

особистості (Д. Рассел та М. Фергюссон) 
 
  Інструкція: Вам запропоновано ряд тверджень. Розгляньте по-

слідовно кожне й оцініть з точки зору частоти їх прояву у Вашому 
житті за допомогою чотирьох варіантів відповідей: “часто” (3 бали), 
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“інколи” (2 бали), “рідко” (1 бал), “ніколи” (0 балів). Вибраний Вами 
варіант відмітьте відповідною цифрою. 

 
Опитувач 

 
1. Я нещасливий, коли займаюся скількома речами на одинці. 
2. Мені ні з ким поговорити. 
3. Мені нестерпно бути таким самотнім. 
4. Мені не вистачає спілкування. 
5. Я відчуваю, що ніхто мене по справжньому не розуміє.  
6. Я часто себе ловлю на очікуванні, що люди напишуть мені 

або зателефонують.  
7. Немає нікого, до кого б я міг звернутися. 
8. Я зараз більше ні з ким не близький. (У мене зараз немає ні з 

ким близьких стосунків). 
9. Ті, що мене оточують не поділяють моїх інтересів та ідеї. 
10. Я відчуваю себе покинутим. 
11. Я не здатний розковуватися і спілкуватися з тими, хто мене 

оточує. 
12. Я відчуваю себе зовсім самотнім. 
13. Мої соціальні зв’язки та стосунки поверхневі. 
14. Я вмираю від туги за компанією. 
15. Насправді, ніхто як слід мене не знає. 
16. Я відчуваю себе ізольованим від інших. 
17. Я не щасливий від того, що всі відвернулися від мене. 
18. Мені важко заводити друзів. 
19. Я відчуваю себе відкинутим й ізольованим іншими. 
20. Люди навколо мене, але не зі мною. 
  

Обробка результатів 
 
Підрахуйте набрану за всі відповіді суму балів. Максимально 

можливий показник соціальної ізольованості – 60 балів. 
 

Інтерпретація 
 
Високому ступеню соціальної ізольованості відповідають 41-60 

балів, середньому – від 21 до 40 балів, низькому – від 0 до 20 балів. 
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Дослід 2.5.  
Експрес-діагностика рівня соціальної фрустрації 

(Л.І.Вассерман) 
 
Інструкція: Вам запропоновано опитувач, який фіксує ступінь 

Вашого незадоволення соціальними досягненнями в основних аспек-
тах життєдіяльності. Прочитайте кожне запитання та вкажіть відпо-
відь, яка найбільше підходе в цифрах: повністю задоволений (0 ба-
лів), скоріше вдоволений (1 бал), важко відповісти (2 бали), скоріше 
не вдоволений (3 бали), зовсім не вдоволений (4 бали). 

 
Опитувач 

 

Чи задоволені Ви: 
1. Своєю освітою. 
2. Стосунками з колегами по роботі (навчанні). 
3. Стосунками з адміністрацією на роботі.  
4. Стосунками із суб’єктами своєї професійної діяльності 

(пацієнти, клієнти, учні і т. д.). 
5. Змістом своєї роботи в цілому. 
6. Умовами професійної діяльності (навчання). 
7. Своїм статусом у суспільстві. 
8. Матеріальним положенням. 
9. Житло-комунальними умовами. 
10. Стосунками із чоловіком (дружиною). 
11. Стосунками з дітьми. 
12. Стосунками з батьками. 
13. Ситуацією в суспільстві (державі). 
14. Стосунками з друзями, близькими знайомими. 
15. Сферою послуг і побутовим обслуговуванням. 
16. Сферою медичного обслуговування. 
17. Проведенням дозвілля. 
18. Можливістю проводити відпустку. 
19. Можливістю вибору місця роботи. 
20. Своїм способом життя в цілому. 
 

 Обробка даних 
 
По кожному пункту визначається (в балах) рівень фрустрації. 

Вираховується набрана сума балів і ділиться на 20 (кількість питань). 
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Інтерпретація результатів 
 
Якщо піддослідний набирає 3,5-4 бали, то у нього дуже високий 

рівень соціальної фрустрації; 3,0-3,4 бала – підвищений рівень фрус-
трації; 2,5-2,9 бала – помірний рівень фрустрації; 2,0-2,4 бала – неви-
значений рівень фрустрації; 1,5-1,9 бала – знижений рівень фрустра-
ції; 0,5-1,4 бала – дуже низький рівень; 0-0,5 бала – фрустрація відсу-
тня або майже відсутня. 

 
  
  

 Дослід 2.6.  
Діагностика психодинамічних властивостей  

особистості (Б.Н.Смирнов) 
  
Призначення: методика направлена на визначення базових пси-

ходинамічних особистісних властивостей, що обумовлюють специфі-
ку діяльності особистісно-групового стилю. 

Інструкція: Вам пропонується відповісти на питання, які стосу-
ються Вашого звичайного способу поведінки. Постарайтеся уявити 
типові ситуації та дайте першу відповідь, яка прийде Вам у голову. 

 
Опитувач 

 
1. Вам подобається часто бувати в компаніях? 
2. Ви уникаєте можливості мати речі, які ненадійні, неміцні, 

хоч і красиві? 
3. Часто у Вас бувають підйоми та спади настрою? 
4. Під час розмови Ви дуже швидко розмовляєте? 
5. Вам подобається робота, яка вимагає повної віддачі сил і зді-

бностей? 
6. Чи трапляється так, що ви передаєте плітки? 
7. Чи вважаєте Ви себе людиною дуже веселою та життєрадіс-

ною? 
8. Ви дуже звикаєте до певного одягу, його кольору та покрою, 

так що неохоче змінюєте його на що-небудь інше? 
9. Чи часто Ви відчуваєте потребу в людях, які Вас розуміють, 

можуть підбадьорити або утішити? 
10. Ви пишете дуже швидко? 
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11. Чи шукаєте Ви самі собі роботу, заняття, хоч можна було б і 
відпочити? 

12. Чи трапляється так, що Ви не виконуєте обіцянки? 
13. У дуже багато хороших друзів? 
14. Чи важко Вам відірватися від справи, якою Ви поглинуті, та 

переключитися на іншу? 
15. Чи часто Вас мучить почуття провини? 
16. Зазвичай Ви ходите дуже швидко, не залежно від того, поспі-

шаєте чи ні? 
17. В школі Ви не залишали важку задачу, доки її не розв’яжете? 
18. Чи трапляється, що інколи Ви міркуєте гірше, ніж звичайно? 
19. Ви легко знаходите спільну мову з незнайомими людьми? 
20. Ви часто плануєте, як будете себе поводити при зустрічі, бе-

сіді і т.д.? 
21. Ви запальні та легко ранимі, Вас ображають будь-які глузу-

вання та жарти над Вами? 
22. Під час розмови Ви зазвичай швидко жестикулюєте? 
23. Частіше всього Ви прокидаєтеся вранці свіжим і добре відпо-

чивши? 
24. Чи бувають у Вас такі думки, про які б Ви не хотіли, щоб 

знали інші? 
25. Ви любите по жартувати над іншими? 
26. Чи схильні Ви до того, щоб ґрунтовно перевірити свої думки, 

перед тим як повідомити їх кому-небудь? 
27. Часто Вам сняться кошмари? 
28. Зазвичай Ви легко запам’ятовуєте та засвоюєте новий навча-

льний матеріал? 
29. Ви настільки активні, що Вам важко навіть декілька годин 

бути без роботи? 
30. Чи траплялося так, що, розлютившись, Ви втрачаєте витримку? 
31. Вам не важко внести пожвавлення в досить нудну компанію? 
32. Ви зазвичай довго роздумуєте, приймаючи навіть не досить 

важливе рішення? 
33. Вам говорили, що Ви приймаєте все надто близько до серця? 
34. Вам подобається грати в ігри, які потребують швидкості та 

гарної реакції? 
35. Якщо у Вас що-небудь не виходе, то Ви все ж намагаєтесь 

зробити це? 
36. Чи виникало у Вас хоча б не надовго почуття роздратування 

по відношенню до Ваших батьків? 
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37. Чи вважаєте Ви себе відкритою і товариською людиною? 
38. Зазвичай Вам важко взятися за нову справу? 
39. Вас турбує почуття, що Ви чимось гірші за інших? 
40. Зазвичай Вам важко що-небудь робити із повільними та не-

квапливими людьми? 
41. Протягом дня Ви можете довго та продуктивно займатися 

чимось, не відчуваючи втоми? 
42. У Вас є звички, яких потрібно було б позбавитися? 
43. Вас приймають інколи за людину безтурботну? 
44. Чи вважаєте Ви гарним другом того, чия симпатія до Вас 

надійна та перевірена? 
45. Вас можна легко роздратувати? 
46. Під час дискусії зазвичай Ви швидко знаходите правильну 

відповідь? 
47. Ви можете примусити себе довго та продуктивно, не відволі-

каючись, займатися чим-небудь? 
48. Чи трапляється так, що Ви розмовляєте про речі, в яких зо-

всім не розбираєтеся? 
 

Обробка та інтерпретація результатів 
 
Ключ 

№  Властивості  
темпераменту Відповіді “так”  Бал  Відповіді “ні”  Бал  

1. Екстраверсія  1, 7, 13, 19, 25, 31, 37  
4, 43 

3 
2 

2 
 

1 
 

2. Ригідність  8, 26, 32 
2, 14, 20, 38, 44  

3 
2 

37,  
19,46 

2 
1 

3. Емоційна збудливість  
15, 21, 33, 39, 45 

3, 9 
27 

3 
2 
1 

  

4. Темп реакції  
4, 16, 28 

10, 22, 34, 40, 46 
17, 29, 37 

3 
2 
1 

  

5. Активність  5, 10, 11, 17, 23, 29, 35, 
41, 47 

3 
1 

38 
 

1 
 

6. Відвертість  
30,36,42,48 

6,12 
18,24,25 

3 
2 
1 

 
 

23 

 
 

1 
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Примітка. Ригідність означає стан, при якому спостерігається 
пониження переключаємості, пристосованості психічних процесів до 
змінних умов середовища. 

Перевірка результатів тестування починається із визначення до-
стовірності відповідей піддослідного за показником відвертості. З 
цією метою за даним показником підраховується кількість відпові-
дей, що співпали з відповідями “так” на поставлені запитання 
(підрахунок здійснюється по рядках за показником відвертості в 
ключі до опитувача). Отримані числа помножуються на відповідні 
коефіцієнти (3, 2 або 1 бал). 

Те ж саме робити з відповіддю “ні” (у нашому випадку, якщо 
відповідь піддослідного на питання 23 співпадає з відповіддю “ні”, 
то йому приписується 1 бал). Після цього підраховується загальна 
сума балів за відповіді “так” і “ні”. 

Якщо загальна сума складає 13-20 балів, то це означає, що відпо-
віді цілком достовірні. При 8-12 балах відповіді вважаються сумнів-
ними, при 0-76 балах – недостовірними.  

Аналогічно описаному вище проводиться підрахунок загальних 
сум балів за іншими показниками (властивостями темпераменту). 

Потім, керуючись наведеною нижче таблицею, визначають сте-
пінь вираженості кожної із психодинамічних властивостей. 

 
Середні оцінки та зони вираженості властивостей темпераменту 

Екстраверсія Ригідність Емоційна 
Збудливість Темп реакції Активність 

22-26 
(дуже висока) 

16-20 
(дуже висока) 

18-20 
(дуже висока) 

20-22 
(дуже високий) 

24-26 
  

17-21 
(висока) 

12-15 
(висока) 

14-17 
(висока) 

14-19 
(швидкий) 

17-23 
(висока) 

12-16 
(середня) 

7-11 
(середня) 

8-13 
(середня) 

9-13 
(середній) 

14-20 
(середня) 

7 -1 
(висока  

інтроверсія) 

3-6 
(висока  

пластичність) 

4-7 
(висока емоційна 
урівноваженість) 

5-8 
(повільний) 

9-13 
(низька) 

  

0-6 
(дуже висока 
інтроверсія) 

0-2 
(дуже висока 
пластичність) 

0-3 
(дуже висока 

емоційна  
урівноваженість) 

0-4 
(дуже повільний) 

0-8 
(дуже низька) 
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Дослід 2.7.  
Інтегральна самооцінка особистості  

“Хто я є у цьому світі” 
 

Інструкція: перед Вами десять семибальних ліній, які познача-
ють досить важливі якості людини. З лівого боку розташовані якості 
людей із найнижчими оцінками (хворі, брехливі, боягузливі і т.д.), а з 
правого – найвищі оцінки (найдобріші, розумні, здорові і т.д.). А за-
раз оцініть своє здоров’я та інші дев’ять якостей на прямих лініях 
будь-яким знаком (крапкою, хрестиком, галочкою). Виконуйте, не 
поспішаючи, але й не роздумуючи надто довго: не шукайте зручних 
варіантів, оскільки немає ні поганих, ні хороших відповідей, а є пра-
вильні та неправильні. 

Здоров’я  
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

хворі                                                               здорові  

Розум  
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

дурні                                                              розумні  

Доброта 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

злі                                                                       добрі  

Чесність 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

брехливі                                                             чесні  

Товариськість 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

нетовариські                                             товариські 

Принциповість 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

непринциповість                                    принципові 

Відвертість 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

невідверті                                                      відверті 
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Обробка результатів  
 
Розрахунок загальної суми балів за всіма 10 індексами. В залеж-

ності від отриманої суми показник самооцінки може бути таким: 
Адекватна самооцінка – приблизно 40 балів („+” – „ – „ 5). 
Тенденція до завищення – 46-59 балів. 
Тенденція до заниження – 34-21 бал. 
Неприхована завищена самооцінка – 60-70 балів. 
Неприхована занижена самооцінка – 20-10 балів. 
Змістовне пояснення результатів тестування проводиться на ос-

нові аналізу графіка (профілю) самооцінки. 
 

Інтерпретація результатів 
 
Особливості поведінки учнів з різним рівнем самооцінки. 

Сміливість 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

несміливі                                                        сміливі 

Привабливість 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

привабливі                                           непривабливі 

Щастя 
–        1        2        3        4        5        6        7        +  

нещасливі                                                      щасливі 

Самооцінка  Особливості  
поведінки  

Ставлення до помилок  
своїх  чужих  

Адекватна  Активність, товариськість,  
оптимізм  

Завищена  
Зарозумілість, без тактність. 
Переоцінка своїх можливостей, 
недооцінка чужих  

Вважають випадковими, 
викликаними сторонніми 
факторами (“погано себе 
почував”; “вчитель допікав”) 

Вважають  
закономірними,  
само собою  
розуміється 

Низька Невпевненість у собі, сором’яз-
ливість, підвищена тривожність 

Переживають, але  
не прагнуть виправити 

Порівняне  
байдуже 

Занижена 
Пасивність, замкнутість.  
Постійна недооцінка своїх  
можливостей, переоцінка чужих 

Вважають закономірними, 
сприймають як належне 

Виправдовують, 
вважають  
випадковими 

У цілому – адекватне: можуть засмутитися; свої 
намагаються виправити, чужим співчувають  
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Дослід 2.8.  
Експрес-діагностика рівня самооцінки 

 
Інструкція: Відповідаючи на питання, вказуєте, наскільки часті 

для Вас нижче перелічені стани за такою шкалою: 
Дуже часто – 4 бали. 
Часто – 3 бали. 
Інколи – 2 бали. 
Рідко – 1 бал. 
Ніколи – 0 балів. 
 

Опитувач 
 

1. Я часто хвилююся даремно. 
2. Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене. 
3. Я боюся виглядати дурнем. 
4. Я турбуюся про своє майбутнє.  
5. Зовнішній вигляд інших кращий, ніж мій. 
6. Як жаль, що багато хто не розуміє мене. 
7. Я відчуваю, що не вмію розмовляти з людьми. 
8. Люди чекають від мене дуже багато. 
9. Я відчуваю себе скованим.  
10. Мені здається, що зі мною повинна трапитися якась непри-

ємність. 
11. Мене турбує думка, як люди ставляться до мене. 
12. Я відчуваю, що люди розмовляють про мене за моєю спиною. 
13. Я не відчуваю себе в безпеці. 
14. Мені ні з ким поділитися своїми думками. 
15. Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями. 
 

Обробка та інтерпретація результатів 
 

Щоб визначити рівень своєї самооцінки, потрібно додати всі бали 
по твердженням. А тепер підрахуйте, який загальний сумарний бал. 

 
Рівні самооцінки: 
10 балів і менше – підвищений рівень 
11-29 балів – середній, нормативний рівень реалістичної оцінки 

своїх можливостей 
Більше 29 – занижений рівень 
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Дослід 2.9.  
Визначення соціальної креативності особистості 
 
Призначення: Дана методика за допомогою самооцінки поведі-

нки в нестандартних ситуаціях життєдіяльності дозволяє визначити 
рівень соціальної креативності. 

Інструкція: У запропонованому нижче бланку Вам необхідно по 
9-бальній шкалі повести самооцінку особистих якостей або частоту 
їх прояву в заданих ситуаціях життєдіяльності. 

 
Бланк відповідей 

№ Запитання тесту Шкала оцінок 

1 Як часто Вам вдається довести до логічного завершення  
справу, яку Ви розпочали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

2 Якщо всіх людей розділити на логіків та евристиків, тобто 
генераторів ідей, то в якій мірі Ви є генератором ідей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3 В якій мірі Ви відносите себе до людей рішучих? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 

4 В якій мірі Ваш кінцевий „продукт”, Ваше творіння частіше 
всього відрізняється від початкового проекту, задуму? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

5 Наскільки Ви здатні проявити вимогливість та наполегливість, 
щоб люди, які пообіцяли Вам щось, виконали обіцянку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

6 Як часто Вам доводиться виступати з критичним відгуком  
на чиюсь адресу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7 Як часто рішення проблем, які у Вас виникають залежить  
від Вашої енергії та наполегливості? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

8 
Який відсоток людей у Вашому колективі частіше всього  
підтримують Вас, Ваші ініціативи та пропозиції? (Один бал – 
приблизно 10%). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

9 Як часто у Вас буває оптимістичний та веселий настрій? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10 
Якщо всі проблеми, які Вам доводилося вирішувати  
за останній рік, умовно розділити на теоретичні та практичні,  
то яка серед них питома вага практичних? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

11 Як часто Вам доводилося відстоювати свої принципи,  
переконання? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

12 В якій мірі Ваша товариськість, комунікабельність сприяє  
вирішенню життєво важливих для Вас проблем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
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Обробка та інтерпретація результатів 
 
На основі сумарної кількості набраних балів визначте рівень ва-

шого творчого потенціалу. 

13 
Як часто у Вас виникають ситуації, коли головну  
відповідальність за вирішення найбільш складних проблем  
і справ у колективі Вам доводиться брати на себе? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

14 Як часто і в якій мірі Ваші ідеї, проекти вдавалося втілювати  
у життя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

15 
Як часто Вам вдається, виявивши спритність і навіть  
заповзятливість, хоч в чомусь випередити своїх суперників  
по роботі або навчанню? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

16 Як багато серед Ваших друзів і близьких людей, які вважають 
Вас людиною вихованою та інтелігентною? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

17 
Як часто Вам в житті доводилося починати дещо таке, що було 
сприйнято Вашими друзями як несподіванка, принципіально 
нова справа? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

18 
Як часто Вам доводилося докорінно реформувати своє життя 
або знаходити принципіально нові підходи у рішенню старих 
проблем? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

№ Запитання тесту Шкала оцінок 

Продовж табл. 

Сума балів Рівень соціальної креативності особистості 

18-39 
40-54 
55-69 
70-84 
85-99 

100-114 
115-129 
130-142 

Дуже низький рівень 
Низький 
Нижче середнього 
Трохи нижче середнього 
Середній 
Трохи вище середнього 
Вище середнього 
Високий рівень 

Дослід 2.10.  
Самооцінку творчого потенціалу особистості 

 
Інструкція: Дайте відповіді на запропоновані запитання. Для 

цього у бланку відповідей поряд з номером запитання поставте свою 
відповідь у буквеній формі. 
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Опитувач 
 
1. Чи вважаєте Ви, що навколишній світ може бути покращений? 
    а) так; 
    б) ні; 
    в) так, але де в чому. 
2. Як Ви думаєте, чи змогли б Ви самі брати участь у значних 

змінах навколишнього світу? 
    а) так, у більшості випадків; 
    б) ні; 
    в) так, у деяких випадках. 
3. Чи вважаєте Ви, що деякі з Ваших ідей спричинять значний 

прогрес у тій сфері діяльності, яку Ви обрали? 
    а) так; 
    б) звідки у мене можуть бути такі ідеї; 
    в) може бути, і не значний прогрес, але деякий успіх можливий. 
4. Чи вважаєте Ви, що у майбутньому будете відігравати велику 

роль, що зможете щось принципіально змінити? 
    а) так; 
    б) малоймовірно; 
    в) можливо. 
5. Коли Ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені ви в тому, що 

справа вийде? 
    а) звісно; 
    б) часто охоплюють сумніви, чи зможу зробити; 
    в) частіше впевнений, ніж не впевнений. 
6. Чи виникає у Вас бажання взятися за невідому справу, в якій 

на даний момент Ви не компетентні, тобто зовсім її не знаєте? 
    а) так, все невідоме мене приваблює; 
    б) ні; 
    в) все залежить від самої справи та обставин. 
7. Вам доводиться займатися невідомою справою. Чи прагнете 

Ви досконалості в ній? 
    а) так; 
    б) що виходить, те й добре; 
    в) якщо це не дуже важко, то так. 
8. Якщо справа, яку Ви не знаєте, Вам подобається, хотіли б Ви 

знати про неї все? 
    а) так; 
    б) ні, потрібно навчатися найголовнішому; 
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    в) ні, я лише задовольню свою цікавість. 
9. Якщо Ви зазнаєте невдачі, 
    а) то деякий час наполегливо працюєте, навіть наперекір здо-

ровому глузду; 
    б) відразу махнете рукою на цю ідею, як тільки побачите, що 

вона не реальна; 
    в) продовжуєте робити свою справу, доки здоровий глузд не 

покаже непереборність перешкод. 
10. Професію потрібно обирати, керуючись: 
    а) своїми можливостями та перспективами для себе; 
    б) стабільністю, значимістю, потрібністю професії, потребою в ній; 
    в) престижем та перевагами, які вона забезпечує. 
11. Подорожуючи, могли б Ви легко орієнтуватися на маршруті, 

по якому уже пройшли? 
    а) так; 
    б) ні; 
    в) якщо місцевість сподобалася та запам’яталася, то так. 
12. Можете Ви відразу після розмови згадати все, про що розмов-

ляли під час неї? 
    а) так; 
    б) ні; 
    в) згадаю все, що мені цікаво. 
13. Коли Ви чуєте слово не знайомою мовою, чи можете Ви повто-

рити його по складах без помилки, навіть не знаючи його значення? 
    а) так; 
    б) ні; 
    в) повторю, але не зовсім правильно. 
14. У вільний час Ви надаєте перевагу: 
    а) залишитися наодинці, пороздумувати; 
    б) знаходитися в компанії; 
    в) мені байдуже – бути наодинці чи в компанії. 
15. Якщо ви займаєтесь якоюсь справою, то вирішуєте закінчити 

його тільки тоді: 
    а) коли справа закінчена і здається Вам гарно виконаною; 
    б) коли Ви більш-менш задоволені виконаним; 
    в) Коли справа здається виконаною, але можна зробити ще 

краще. Але навіщо? 
16. Коли ви один, то Ви: 
    а) любите мріяти про якісь, можливо, абстрактні речі; 
    б) будь-якою ціною намагаєтеся знайти собі якусь справу; 
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    в) інколи любите помріяти, але про речі, які пов’язані із ваши-
ми справами. 

17. Коли якась ідея захоплює Вас, то Ви почнете думати про неї: 
    а) незалежно від того, де і з ким знаходитесь; 
    б) лише наодинці; 
    в) тільки там, де тихо. 
18. Коли Ви відстоюєте яку-небудь ідею, то: 
    а) можете відмовитися від неї, якщо аргументи опонента зда-

дуться вам переконливими; 
    б) залишитеся при своїй думці, якщо опір виявиться надто сильним. 
 

Обробка та інтерпретація результатів 
 
Кожна відповідь “а” оцінюється у 3 бали, відповідь “б” – 1 бал, 

відповідь “в” – 2 бали. Підрахуйте загальну суму балів. 
48 і більше балів. У Вас закладений значний творчий потенціал, 

який надає Вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо Ви змо-
жете реалізувати свої здатності, то Вам доступні найрізноманітніші 
форми творчості. 

24-47 балів. У Вас є якості, які дозволяють Вам творити, але є й 
бар’єри. Найнебезпечніший – це страх, особливо якщо Ви спрямовані 
лише на успіх. Боязнь невдачі заковує Вашу уяву – основу творчості. 
Страх може бути і соціальним – страх суспільного осуду. Будь-яка 
нова ідея проходе через етап несподіванки, подиву, невизнання ото-
чуючими. Боязнь осуду за нове, незвичну для інших поведінку, по-
гляди, почуття заковують Вашу творчу активність, призводять до 
деструкції вашої творчої особистості. 

23 і менше балів. Ви просто недооцінюєте себе. Відсутність віри 
у свої сили приводе Вас до думки, що Ви не здатні до творчості, по-
шуку нового. 

 
  

Дослід 2.11.  
Визначення рольових позицій  

у міжособистісних відносинах (за Е.Берном) 
 
  Призначення та інструкція. Згідно з Е.Берном, коли ми звер-

таємося до іншої людини, ми обираємо один із можливих станів 
нашого “Я”: стан Батька, Дорослого або Дитини. Спробуйте оці-
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нити, як сполучаються ці три „Я” у Вашій поведінці. Для цього 
оцініть наведені твердження у балах від 0 до 10. 

 
Опитувач 

 
1. Мені інколи не вистачає терпіння. 
2. Якщо мої бажання заважають мені, то я умію їх стримувати. 
3. Батьки як більш досвідчені люди повинні влаштовувати 

сімейне життя своїх дітей. 
4. Я інколи перебільшую свою роль у будь-яких подіях. 
5. Мене не легко обдурити. 
6. Мені б сподобалося бути вихователем. 
7. Трапляється, коли мені хочеться подуріти, як маленькому. 
8. Гадаю, що я правильно розумію всі події, які відбуваються. 
9. Кожен повинен виконувати свою справу. 
10. Нерідко я вчиняю не як потрібно, а як мені хочеться. 
11. Приймаючи рішення я намагаюся продумати його наслідки. 
12. Молодше покоління повинно навчатися у старшого, як йо-

му потрібно жити. 
13. Як і багато людей, я буваю вразливий. 
14. Мені вдається бачити в людях більше, ніж вони говорять 

про себе. 
15. Діти безумовно повинні дотримуватися вказівок батьків. 
16. Я людина, яка схильна захоплюватися. 
17. Мій основний критерій оцінки людини – це об’єктивність. 
18. Мої погляди не по хитні. 
19. Трапляється так, що я не поступаюся у суперечці лише томі, 

що не хочу поступитися. 
20. Правила корисні лише до тих пір, доки вони корисні. 
21. Люди повинні дотримуватися правил не залежно від обставин. 

  
Оцінка результатів 

 
Підрахуйте суму окремо по рядках таблиці: 
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 Маля (М) 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 Дорослий (В) 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 Батько (Р) 
 
Розташуйте відповідні символи у порядку зменшення їх значен-

ня. Якщо у Ви одержите формулу ВДР, то Ви маєте розвинене почут-
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тя відповідальності, в міру імпульсивні та не схильні до повчань і 
напучень. Постарайтеся зберегти ці якості. 

 Якщо Ви отримали формулу РДВ, то для Вас характерні катего-
ричність та самовпевненість. Крім того, „Батько” з дитячою безпосе-
редністю ріже „правду-матку”, ні в чому не сумніваючись та не тур-
буючись про наслідки. Тому таким людям бажано працювати не з 
людьми, а з машинами, кульманом, етюдником і т.д.  

 Якщо на першому місці у формулі Д, то це цілком прийнятний 
варіант для наукової роботи. Але дитяча безпосередність гарна лише 
до певних меж. Якщо вона починає заважати справі, то пора взяти 
свої емоції під контроль. 
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Лабораторно-практична робота  
у структурі тьюторських занять модуля 3 на тему 

“Психодіагностика комунікативної компетентності” 
 
Комунікативна компетентність (КК), на думку М.М.Обозова, за 

своєю суттю може визначатися у двох аспектах: як орієнтованість 
особистості у різних ситуаціях спілкування, яка ґрунтується на знан-
нях і чуттєвому досвіді, і як здатність ефективно взаємодіяти з оточу-
ючими завдяки розумінню себе та інших при постійній відозміні пси-
хічних станів, міжособистісних відносин й умов соціального середо-
вища. КК не можна вважати константною особистісною характерис-
тикою і уявляти її як замкнутий індивідуальний досвід. КК зростає в 
міру засвоєння особистістю культурних, соціально-моральних етало-
нів і закономірностей соціального життя у його розвитку й варіатив-
ній зміні. 

 

 
Дослід 3.1.  

Визначення деструктивних установок  
у міжособистісних стосунках (В.В.Бойко) 

 
Інструкція. Вам потрібно прочитати кожне із запропонованих ниж-

че суджень і відповісти “так” або “ні”, виражаючи одностайність чи не-
погодження з ними. Рекомендуємо використати аркуш паперу, на якому 
фіксується номер запитання і ваша відповідь; потім по ходу наших пода-
льших пояснень звертайтеся до свого запису. Будьте уважні і щирі. 

 
Опитувач 

 
1. Мій принцип у відносинах з людьми: довіряй, але перевіряй. 
2. Краще думати про людину погане і помилитись, ніж навпаки 

(думати добре і помилитись). 
3. Високопоставлені посадові особи, як правило, спритні й хитрі. 
4. Сучасна молодь не вміє відчувати глибоке почуття кохання. 
5. З роками я став більш скритий, тому що часто доводилося 

страждати через свою довірливість. 
6. Практично в будь-якому колективі присутня заздрість і під-

сиджування. 
7. Більшість людей позбавлені почуття жалю до інших. 
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8. Більшість працівників на підприємствах і в установах нама-
гаються прибрати до рук все, що погано лежить. 

9. Більшість підлітків сьогодні виховані гірше, ніж будь-коли. 
10. В моєму житті часто зустрічались цинічні люди. 
11. Буває так: робиш добро людям, а потім жалкуєш, тому що 

вони платять невдячністю. 
12. Добро повинне бути з кулаками. 
13. З нашим народом можна побудувати щасливе суспільство в 

недалекому майбутньому. 
14. Нерозумних навколо себе бачиш частіше, ніж розумних. 
15. Більшість людей, з якими доводиться мати ділові стосунки, 

вдають із себе порядних, хоча насправді вони інші. 
16. Я дуже довірлива людина. 
17. Мають рацію ті, хто вважає, що треба більше боятися людей, 

а не звірів. 
18. Милосердя в нашому суспільстві в найближчому майбутньо-

му залишиться ілюзією. 
19. Наша дійсність робить людину стандартною, безликою. 
20. Вихованість в моєму оточенні на роботі – рідкісна риса. 
21. Я практично завжди зупиняюся, щоб дати на прохання пере-

хожого жетон для телефона-автомата в обмін на гроші. 
22. Більшість людей готові здійснити аморальні вчинки заради 

особистих інтересів. 
23. Люди, як правило безініціативні в роботі. 
24. Більшість людей похилого віку показують свою злобу кожному. 
25. Більшість людей на роботі люблять пліткувати один про одного. 
 

Обробка й інтерпретація даних 
 
Завуальована жорстокість по відношенню до людей, в суджен-

нях про них 
 
Поверніться, будь ласка, до запитань, на які ви відповідали на 

самому початку розділу. Про завуальовану жорстокість по відношен-
ні до людей говорять такі варіанти відповідей (у дужках вказується 
кількість балів, що нараховується за відповідний варіант): 1 – так (3); 
6 – так (3); 11 – так (7); 16 – ні (3); 21 – ні (4). 

Максимально можна набрати 20 балів. Чим більше отриманих 
балів, тим виразніше виражена завуальована жорстокість по відно-
шенню до людей. 
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Відкрита жорстокість по відношенню до людей 
 
Особистість не приховує і не пом’якшує свої негативні оцінки й 

переживання з приводу більшості оточуючих: висновки про них 
різкі, однозначні й зроблені, можливо, назавжди. Про відкриту жор-
стокість ви можете зробити висновки, розглядаючи такі запитання 
із вищезазначеного опитувача: 2 – так (9); 7 – так (8); 12 – так (10); 
22 – так (8). 

 
Обгрунтований негативізм у судженнях про людей 
 
Виражається в об’єктивно обумовлених негативних висновках 

про деякі типи людей і про окремі сторони взаємодії. 
Обгрунтований негативізм виявляється в таких питаннях і варіа-

нтах відповідей: 3 – так (1); 8 – так (1); 13 – ні (1); 18 – так (1); 23 – 
так (1). Максимальна число балів – 5, набрати їх не соромно. Однак 
привертає увагу особливий тип опитуваних. Вони демонструють до-
сить виражену жорстокість – завуальовану або відкриту, або і ту й 
іншу відразу, але в той же час немов носять рожеві окуляри: те, що 
викликає обґрунтований негативізм, вони не помічають. 

 
Бурчання 
 
Бурчання – тобто схильність робити необґрунтовані узагальнен-

ня негативних факторів в області взаємовідносин з партнерами і в 
спостереженні за соціальною дійсністю. Про наявність такого компо-
нента в негативній установці свідчать наступні запитання зі згадано-
го опитувача: 4 – так (2); 9 – так (2); 19 – так (2); 24 – так (2). Макси-
мальна кількість балів – 10. 

 
Негативний особистий досвід спілкування з оточуючими 
 
Даний компонент установки показує, наскільки вам пощастило в 

житті на найближче коло знайомих і партнерів в спільній діяльності 
(у попередніх показниках оцінювалися скоріше загальні ситуації). 
Про негативний особистий досвід контактів свідчать запитання: 5 – 
так (5); 10 – так (5); 15 – так (5); 20 – так (4); 25 – так (1). Максималь-
но можливе число балів – 20. 
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Показники негативних комунікативних установок 

Показники Максимум 
балів 

Отримані вами 
бали 

Відсоток  
від максимуму балів 

Завуальована жорстокість 20     

Відкрита жорстокість 45     

Обгрунтований негативізм 5     

Бурчання 10     

Негативний досвід спілкування 20     

ВСЬОГО: 100     

Дослід 3.2.  
Діагностика комунікативно-характерологічних  

особливостей особистості (Л.І.Ужанський та інші) 
 
Призначення і зміст. Дана методика призначена для визначення 

базових особливостей особистості в процесі міжособистісних відно-
син, їхня діагностика може здійснюватися у формах самооцінки, екс-
пертних оцінках або в їхніх сполученнях. 

 
Інструкція. Риси характеру оцінюються за п’ятибальною систе-

мою. У даній схемі оцінки позначаються 5, 4, 3, 2, 1. 
 
У графі напроти відповідної оцінки, що дає сам випробуваний 

або експерт, ставиться хрестик. Бали відповідають наступним рівням 
прояву даної риси: 

 5 – риса виявляється постійно, явно, характерно, яскраво, типова 
для особистості; 

 4 – частіше виявляється, ніж не виявляється; 
 3 – не виражена досить чітко, як правило, не виявляється; 
 2 – протилежна риса особистості виявляється частіше, ніж дана. 

Ця протилежна риса виражена помітніше; 
 1 – яскраво виражена протилежна риса, вона виявляється часті-

ше, ніж дана. Ця протилежна риса виражена помітніше. 
 Крім цього, бажано охарактеризувати рису, що оцінюється (–), з 

погляду не тільки на те, якою мірою вона притаманна даній особис-
тості, але й чи намагається людина цю рису активно “нав’язати” ін-
шим. У графі “а” ставиться плюс (+), якщо особистість активно пере-
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носить цю свою рису на інших, знак мінус (–) ставиться тоді, коли ця 
риса не переноситься на інших і є суто особистою властивістю, і, 
нарешті знаком, рівності (=) позначається той випадок, коли не вияв-
ляється ні те, ні інше. У графі “б” позначаються зміни даної риси, що 
відбулися останнім часом: посилення цієї якості позначається знаком 
плюс (+), послаблення – знаком (–), а знаком рівності (=) позначаєть-
ся відсутність тенденції розвитку як в бік “+”, так і “–”. У графі “в” 
позначається тенденція до зміни цієї риси надалі: тенденція посилен-
ня позначається “+”, послаблення “–”, а знаком рівності “=“ познача-
ється відсутність тенденції розвитку як в бік “+”, так і в бік “–”. 

А. Риси характеру, що виражають спрямованість  
особистості 5 4 3 2 1 а б 

1 Принциповість або безпринципність         

2 Колективізм або індивідуалізм         

3 Правдивість або облудність         

4 Суспільна або егоїстична спрямованість         

5 Працьовитість або лінощі         

6 Безкорисливість або користолюбство         

7 Скромність або нескромність         

8 
Справедливість або несправедливість по відношенню: 
а) до однолітків 
б) до молодших 
в) до старших 

        

9 Чуйність або черствість         

10 Прямота або лицемірство         

   Загальний бал (Σ)         

  Середній бал (М) М = Σ/n (n – кількість якості)         

1 Спостережливість або неспостережливість         

2 
Практична спрямованість розуму, вміння  
застосовувати знання до практичних задач  
або непрактичність розуму при наявності знань 

       

3 Допитливий або недопитливий         

Б. Інтелектуальні риси характеру  

 Загальний бал (Σ)        

 Середній бал (М) М = Σ/n (n – кількість якості)        
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В. Вольові риси характеру 

1 Впевненість або невпевненість у своїх силах і можливостях        

2 Дисциплінованість або недисциплінованість        

3 Усвідомлена дисциплінованість або звичайна слухняність        

4 Ініціативність (заповзятливість) або тільки ретельність        

5 Особиста організованість або неорганізованість        

6 Самостійність або сугестивність        

7 Зібраність або незібраність (розхитаність)        

8 Самовладання, витримка або невитриманість        

9 Сміливість або боягузтво        

10 Наполегливість у досягненні поставлених цілей або незда-
тність доводити почату справу до кінця        

11 Наполегливість або упертість        

12 Особиста активність або пасивність        

 Загальний бал (Σ)        

  Середній бал (М) М = Σ/n (n – кількість якості)        

Г. Емоційні риси характеру 

1 Веселість або похмурість        

2 Смішливість або плаксивість        

3 Бадьорість або млявість        

4 Роздратованість або незворушність        

 Загальний бал (Σ)        

 Середній бал (М) М = Σ/n (n – кількість якості)        

1 

Сумлінність або несумлінність по відношенню: 
а) до трудової діяльності 
б) до навчальної діяльності 
в) до ігрової діяльності 
г) до суспільної діяльності 
д) до спортивної діяльності 

       

2 Працездатність або непрацездатність        

 Загальний бал (Σ)        

 Середній бал (М) М = Σ/n (n – кількість якості)        

Д. Риси характеру, що виражають ставлення до діяльності 

Продовж табл. 
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Продовж табл. 

Є. Риси характеру, що виражають ставлення до самого себе 

1 Критичне ставлення до своїх сил або зайва  
самовпевненість        

2 Впевненість або невпевненість        

3 Вимогливість або невимогливість до себе        

4 Самокритичність або несамокритичність        

 Загальний бал (Σ)        

 Середній бал (М) М = Σ/n (n – кількість якості)        

Обробка й інтерпретація отриманих даних 
 
Узагальнення результатів дослідження здійснюється або на осно-

ві самооцінки, або шляхом співставлення незалежних експертних 
оцінок для кожного з “блоків” досліджуваних особистісних якостей. 
Завершальним етапом обробки може бути упорядкування особистіс-
ного профілю на основі запропонованої форми. 

Про ступінь прояву тих або інших якостей можна судити, розгля-
нувши середні значення, що відповідають змістовій характеристиці 
кожного балу, яка визначена в інструктивній частині. 

 
Профіль комунікативно-характерологічних 

особливостей особистості  

Досліджувані особистісні особливості Ступінь прояву особливостей 
(у балах) 

  5 4 3 2 1 

Спрямованість особистості           

Інтелектуальні риси характеру           

Вольові риси характеру           

Емоційні риси характеру           

Ставлення до діяльності           

Ставлення до інших людей           

Ставлення до самого себе           
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Дослід 3.3.  
Визначення інтегральних форм комунікативної  

агресивності (В.В.Бойко) 
 
Призначення. Відмінністю даної методики є не тільки доступ-

ність, але й широта й інтегральність діагностичного діапазону. Вона 
дозволяє визначити не тільки тонкі форми прояву агресивності , але і 
потребу в ній, і ступінь агресивного зараження, і здатність до гальму-
вання, і способи переключення агресивності. 

Інструкція. У бланку для відповідей поруч з номером судження 
поставте свої відповіді – “так” або “ні”. 

 
Опитувач 

 
1. Часом я зненацька “вибухаю” злістю, гнівом. 
2. Якщо я бачу, що моє роздратування або злість передається 

іншим, то звичайно відразу беру себе в руки. 
3. Щоб позбутися від злості, що накопичилася я вигадав собі 

особливий ритуал: періодично б’ю подушку, боксую в стін-
ку, бігаю навколо будинку і т.п. 

4. На роботі звичайно стримуюся, а вдома буваю невитриманим. 
5. Іноді я розумію, що викликаю в когось злість, роздратуван-

ня, але мені важко змінити свою поведінку чи я не хочу цьо-
го робити. 

6. Якщо мені говорять грубощі, я, як правило, стримуюся від 
різких слів. 

7. Іноді я чесно зізнаюся собі: я погана людина. 
8. Варто мені розлютиться, як я домагаюся свого від оточуючих. 
9. Нерідко я виявляюся втягнутим в якесь протиборче угрупу-

вання. 
10. Час від часу мене немовби тягне посваритися з ким-небудь. 
11. Я часто розплачуюся за свою різкість чи брутальність. 
12. Часто будь-яка дрібниця виводить мене із себе. 
13. Розлютившись, я можу вдарити кого-небудь (дитину, парт-

нера і т.п.). 
14. Відчуваючи напад гніву, я можу випустити пар на неживих 

предметах (б’ю кулаком по столу, що-небудь ламаю, б’ю 
посуд). 

15. Я дозволяю собі злість чи гнів там, де мене ніхто не знає. 
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16. Я думаю, що мій характер – не подарунок. 
17. Якщо хто-небудь з колег погано відгукнеться про мене, я 

викажу йому усе, що думаю про нього. 
18. Бувають хвилини, коли я ненавиджу чи зневажаю себе. 
19. Щоб змусити себе зробити щось важке чи складне, мені іно-

ді треба себе гарненько розлютити. 
20. Бувало так, що я виявлявся членом негарної компанії 

(угрупування). 
21. Зазвичай, коли я посварюся з ким-небудь, мені стає легше. 
22. Деякі люди ображені на мене за мою різкість чи злість. 
23. Коли я дуже втомлююся, то легко можу розлютитися, вийти 

із себе. 
24. Моя злість звичайно швидко проходить, якщо той, хто її 

викликав, перепрошує або визнає свою неправоту. 
25. Мені вдається угамувати роздратування та інші напружені 

стани в активному відпочинку – у спорті, туризмі, культур-
них заходах. 

26. Буває, що я з’ясовую стосунки з продавцем чи клерком на 
підвищених тонах. 

27. У мене гострий язик – палець в рот не клади. 
28. Я зазвичай легко “заводжуся”, коли натрапляю на бруталь-

ність, агресивність або злість оточуючих. 
29. В багатьох випадках те погане, що трапилося зі мною в жит-

ті, я напевно заслужив. 
30. Злість найчастіше допомагає мені в житті. 
31. Я часто лаюся в чергах. 
32. Іноді мені говорять, що я злюся, але я цього не помічаю. 
33. Відчування злості чи гніву явно шкодить моєму здоров’ю. 
34. Іноді я починаю злиться ні з того ні з сього. 
35. Якщо я розлючуся, то найчастіше мені це проходить майже 

миттєво. 
36. Щоб заспокоїти нервову систему, я часто спеціально почи-

наю займатися якоюсь справою (читання, телевізор, госпо-
дарські турботи, професійна робота). 

37. У транспорті чи в магазині я буваю більш агресивний, ніж на 
роботі. 

38. Я людина різка або дуже категорична. 
39. Якщо хто-небудь злісно пожартує зі мною, я швидше за все 

поставлю його на місце. 
40. Я часто злюся на себе через який-небудь привід. 
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41. При спілкуванні вдома я часто спеціально надаю своєму об-
личчю суворого виразу. 

42. Якби знадобилося піти на барикади, я б пішов. 
43. Звичайно моя злість дає мені імпульс активності. 
44. Буває, я декілька днів переживаю наслідки того, що не зміг 

стриматися від злості. 
45. Бувають моменти, коли мені здається, що я всіх ненавиджу. 
46. Коли я відчуваю напад злості чи агресії, то часто йду куди-

небудь, щоб нікого не бачити і не чути. 
47. Я часто заспокоююся тоді, коли зриваю зло на речах кривд-

ника. 
48. Іноді в транспортній штовханині чи в черзі я буваю настіль-

ки агресивним, що потім незручно себе почуваю. 
49. Мене часто неможливо вмовити, я часто буваю впертим, 

неслухняним. 
50. Я легко знаходжу спільну мову з людьми, які провокують 

грубощі чи злість. 
51. Якщо Бог колись покарає мене за мої гріхи, то це буде спра-

ведливо. 
52. Щоб вплинути на оточуючих, я часто лише зображую гнів 

чи злість, проте сильно не переживаю, не відчуваю цих по-
чуттів. 

53. Я взяв би участь в стихійному мітингу протесту, щоб відсто-
ювати разом з усіма свої нагальні інтереси. 

54. Після вибуху роздратування, злоби я зазвичай добре себе 
почуваю деякий час. 

55. Моя роздратованість негативно позначається на відносинах з 
близькими чи друзями. 

  
Обробка даних 

 
Опитувач дозволяє визначити “індекс агресії”, врахувавши 11 

параметрів, кожний з яких оцінюється окремо в інтервалі від нуля до 
5 балів. За кожну відповідь, що відповідає ключу, нараховується 
один бал; чим вища оцінка, тим більше виявляє себе показник агре-
сивності, що вимірюється. 

Спонтанність агресії: +1, +12, +34, +45 
Нездатність гальмувати агресію: –2, +13, –24, –35, –46 
Невміння переносити агресію на діяльність чи неживі об’єкти:  

–3, –14, –25, –36, –47 
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Анонімна агресія: +4, +15, +26, +37, +48 
Провокація агресії у оточуючих: +5, +16, +27, +38, +49 
Схильність до відбитої агресії: –6, +17, +28, +39, –50 
Аутоагресія: +7, +18, +29, +40, +51 
Ритуалізація агресії: +8, +19, +30, +41, +52 
Схильність заражатися агресією натовпу: +9, +20, +31, +42, +53 
Задоволення від агресії: +10, +21, +32, +43, +54 
Розплата за агресію: +11, +22, +33, +44, +55 
 

Інтерпретація даних 
 
Відсутність або дуже низький рівень агресії (від 0 до 8 балів) за-

звичай свідчить про нещирість відповідей респондента, про його праг-
нення відповідати соціальній нормі. Такі показники зустрічаються у 
людей із пониженою самокритичністю й завищеними претензіями. 

Невисокий рівень агресії (9-20 балів) відмічається у більшості 
опитуваних. Він зазвичай буває обумовлений спонтанною агресією і 
пов'язаний з невмінням переносити агресію на діяльність і неживі 
об'єкти (в цьому, можливо, не має потреби). 

Середній рівень агресії (21-30 балів) зазвичай виражається в спо-
нтанності, деякій анонімності й слабкій здатності до гальмування. 

Підвищений рівень агресії (від 31 до 40 балів). До атрибутів, що 
характерні для її середнього рівня, як правило, додаються показники 
розплати, провокації. 

Дуже високий рівень агресії (41 і більше балів) пов'язаний з отри-
манням насолоди від агресії, перехопленням агресії натовпу, прово-
куванням агресії у оточуючих. 

 
 

Дослід 3.4.  
Експрес-діагностика довіри (за шкалою Розенберга) 

 
  Інструкція. Уважно прочитайте (прослухайте) пари суджень 

опитувача. Якщо ви вважаєте, що яке-небудь судження із пари пра-
вильне і співпадає з вашим уявленням про себе й інших людей, то в 
бланкові відповідей напроти номера судження помітьте ступінь ва-
шої згоди з цим судженням, використовуючи запропоновану шкалу. 
Якщо у вас виникли якісь питання, поставте їх перед тим, як почнете 
виконувати тест. 
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Бланк відповідей 
 
П.І.Б.___________________________________________________  
Стать _________________ 
Вік __________________________ 
 

Варіанти відповідей: А і В. 

№ А В 

      

      

      

Опитувач 
 
1. Як Ви думаєте, більшості людей можна довіряти чи при взає-

модії з іншими треба бути обережним? 
А. Більшості людей можна довіряти. 
B. При взаємодії з іншими треба бути обережним. 

2. Могли б Ви сказати, що люди найчастіше прагнуть бути кори-
сними іншим чи вони думають тільки про себе? 

А. Прагнуть бути корисними іншим. 
B. Думають тільки про себе. 

3. Як Ви думаєте, більшість людей намагалося б Вас обдурити, 
якщо б їм трапилась така нагода, або ж поводилися чесно? 

А. Намагалися б обдурити, якщо б їм трапилася така нагода. 
B. Поводилися б чесно. 

 
Обробка й інтерпретація результатів 

 
Ключ 
Якщо відповідь того, хто досліджується, співпадає з ключем, то 

він оцінюється 1 балом, якщо не співпадає – в 0 балів. 

№ Варіант відповіді 
1 А 

2 А 

3 B 
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1 бал і менше – низький показник довіри; 
2 бали – середній показник довіри; 
3 бали – низький показник довіри. 
 
 

Дослід 3.5.  
Визначення рівня конфліктності 

 
Призначення. Ця методика дозволяє виявити основні стратегії 

поведінки в потенційній зоні конфлікту – міжособистісних супереч-
ках і непрямо визначити рівень конфліктостійкості особистості. 

Інструкція. Уважно прочитайте й оцініть кожне із десяти поляр-
них суджень, що вказані в бланкові, які найбільш притаманні Вашій 
поведінці. Для цього для початку визначте, яке з двох крайніх су-
джень підходяще для вас, а потім оцініть його за 5-бальною систе-
мою. Пам’ятайте, що проміжкова графа 3 означає однакову прита-
манність обох якостей. Крайні ж значення 4-5 і 1-2 характеризують 
чи уникання суперечок, чи невимушену участь у вирішенні супереч-
ливих моментів. 

 
Бланк відповідей 

1 Ухиляюся від суперечки 5 4 3 2 1 Пориваюся до суперечки 

2 Ставлюся до конкурента  
без упередження 5 4 3 2 1 Недовірливий (підозрілий) 

3 Маю адекватну самооцінку 5 4 3 2 1 Маю завищену самооцінку 
4 Прислуховуюсь до думки інших 5 4 3 2 1 Не визнаю інших поглядів 

5 Не піддаюся провокації,  
не заводжусь 5 4 3 2 1 Легко заводжуся 

6 Поступаюся в суперечці,  
йду на компроміс 5 4 3 2 1 Не поступаюся в суперечці: перемога 

чи поразка 

7 Якщо зриваюся, то потім  
почуваюся винним 5 4 3 2 1 Якщо зриваюся, то вважаю,  

що без цього не можна 

8 Дотримуюсь коректного тону  
в суперечці, тактовності 5 4 3 2 1 Дозволяю собі безапеляційний  

тон, нетактовність 

9 Вважаю, що в суперечці не потрібно 
демонструвати свої емоції 5 4 3 2 1 Вважаю, що в суперечці необхідно 

показати сильний характер 

10 Вважаю, що суперечка – крайня 
форма вирішення конфлікту 5 4 3 2 1 Вважаю, що суперечка необхідна  

для вирішення конфлікту 
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Обробка й інтерпретація даних 
 
Оцініть за п’ятибальною системою, наскільки у Вас виявляється 

кожне із наведених зліва властивостей. Порахуйте загальну суму балів. 
Накресліть свій профіль поведінки в конфліктних ситуаціях. 
Проаналізуйте причини полярних стратегій поведінки з метою 

внесення необхідних коректив. 
 

40-50 балів – високий рівень стійкості до конфліктів. 
30-40 балів – середній рівень конфліктостійкості, свідчить про орі-

єнтацію особистості на компроміс, про прагнення уникати конфлікту. 
20-30 балів – низький рівень стійкості до конфліктів, що свідчить 

про виражену конфліктність. 
1-19 балів – дуже низький рівень конфліктостійкості. Цей рівень 

притаманний конфліктним людям. 
 
  

Дослід 3.6.  
Вивчення здібностей до самоуправління  

у спілкуванні 
 
Призначення. Методика призначена для визначення мобільнос-

ті, адаптованості в різноманітних ситуаціях спілкування. 
Інструкція. Нижче наведені висловлювання, що стосуються різ-

них ситуацій у спілкуванні. Всі висловлювання відрізняються, не спів-
падають за змістом, тому уважно прочитайте кожне з них, перед тим 
як відповідати. Якщо висловлювання “правильне” чи “скоріше прави-
льне” для Вашого сприйняття, то поставте букву “п” біля відповідного 
висловлювання. Важливо, щоб Ви відповідали щиро і чесно. 

  
Опитувач 

 
1. Я вважаю, що імітувати поведінку інших людей важко. 
2. На моїй поведінці найчастіше відображається все те, що я 

думаю і в чому я дійсно впевнений. 
3. На вечірках, в різних компаніях я не намагаюся робити чи 

говорити те, що приємно іншим. 
4. Я можу захищати тільки ті ідеї, в які вірю сам. 
5. Я можу робити промови експромтом навіть на ті теми, про 

які не маю майже ніякої інформації. 
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6. Я думаю, що вмію виявити себе так , щоб справити враження 
на людей чи розважити їх. 

7. Якщо я не впевнений як необхідно поводити себе в певній 
ситуації, то починаю орієнтуватися на поведінку інших людей. 

8. Можливо, з мене б вийшов непоганий актор. 
9. Я рідко потребую порад друзів, коли вибираю книги, музику 

чи фільми. 
10. Інколи іншим здається, що я переживаю більш глибокі емо-

ції, ніж це є насправді. 
11. Я сміюся з комедії більше, коли дивлюся її разом з друзями, 

ніж коли дивлюся її сам. 
12. В групі людей я рідко буваю в центрі уваги. 
13. В різних ситуаціях з різними людьми я поводжуся зовсім по-

різному. 
14. Мені не дуже легко добитися того, щоб інші відчували до 

мене симпатію. 
15. Навіть коли в мене поганий настрій, я часто роблю вигляд, 

що приємно проводжу час. 
16. Я насправді не завжди такий, яким здаюся. 
17. Я не стану спеціально висловлювати думку чи змінювати 

поведінку, коли мені хочеться комусь сподобатися або домо-
гтися ласки. 

18. Про мене думають, що я людина, яка здатна розважити. 
19. Для того, щоб сподобатися, налагодити стосунки з іншими 

людьми, головне – я намагаюся робити саме те, що він мене 
очікують. 

20. Я ніколи не добивався особливого успіху, коли грав з іншими 
в ігри, для яких необхідна тямущість чи імпровізованість дій. 

21. Мені важко, коли я намагаюся змінювати свою поведінку 
так, щоб вона співпадала з поглядами різних людей і різними 
ситуаціями. 

22. Під час вечірок я віддаю іншим можливість жартувати й роз-
повідати історії. 

23. В компаніях я певним чином почуваю себе ніяково і не вияв-
ляю себе достатньо добре. 

24. Якщо буде необхідно для доброї справи, я зможу будь-кому, 
дивлячись прямо в вічі, сказати неправду і при цьому зберіга-
ти безпристрасний вираз обличчя. 

25. Я можу зробити так, щоб оточуючі були зі мною дружелюб-
ні, навіть якщо ці люди мені не подобаються. 
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Обробка й інтерпретація результатів 
 
Підраховуються всі відповіді, що співпадають зі словами “пра-

вильно” і “неправильно”. 
 
Ключ 
Правильно – 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25. 
Неправильно – 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23. 
 
Всі бали додаються. 
Менше 8 балів – стабільна модель спілкування, деяка ригідність. 
8-17 балів – потреба спілкуватися з самим собою, проявляти в 

залежності від ситуації направленість на партнера, схильність до пар-
тнерства у спілкуванні. 

17-25 балів – мобільність у спілкуванні, вміння відповідати пове-
дінці партнера, готовність до діалогу, здатність змінювати стиль спі-
лкування, спираючись на ситуацію. 

  
Рекомендована література 

 
1. Козлов В.В. Психологический практикум для студентов по 

специальности “Социальная работа”. – Ярославль, 1999.  
2. Козляковський П.А. Загальна психологія: Навч. посіб.: В 2 т. 

– 2-ге вид., доп. і перероб. – т. ІІ. – Миколаїв: Вид-во МДГУ 
ім. П. Могили, 2004. – 240 с. 

3. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мацуйлов Г.М. Социально-
психологическая диагностика развития личности и малых 
групп. – М.: Изд-во: Института психотерапии, 2002. – 490 с. 
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Лабораторно-практична робота  
у структурі тьюторських занять модуля 4 на тему 
“Психодіагностика групових і міжгрупових явищ” 
 
У наукових і прикладних дослідницьких вивченню групових осо-

бливостей і явищ відводиться одне з центральних місць. У лаборато-
рно-практичній роботі цей аспект розглядається у контексті під стру-
ктури (блоку) загальних якостей малої групи (Л.І.Уманський, 
А.Н.Лутошкін, А.С.Чертнов), що включає натупні характеристики: 

1. Інтегрованість – міра єдності спільності членів групи один 
з одним. 

2. Мікроклімат – визначає самопочуття кожної особи у групі, 
її задоволеність групою, комфортність у ній. 

3. Референтність – ступінь прийняття членами групи групо-
вого еталону, їх ідентифікація з етикою групових цінностей. 

4. Лідерство – ступінь ведучого активного впливу особистос-
тей – членів групи на групу в цілому у плані здійснення 
групових завдань. 

5. Інтрагрупова активність – міра активізації групових особ-
ливостей, котрі її складають.  

6. Інтергрупова активність – ступінь впливу даної групи на 
інші групи у більш широкій спільності. 

Методики представлені не за всіма рисами групи, а лише за де-
якими з цих у зв’язку з обмеженим часом занняття. 

 
 

Дослід 4.1.  
Самооцінка емоційно-мотиваційних орієнтацій  

у міжгруповій взаємодії  
(модифікований варіант Н.П.Фетискіна) 

 
Призначення. Визначення орієнтацій і форм між групової взаємо-

дії, включаючи стратегії “співпраці-корпоративності” (суперництва), 
що здійснюються у полярних умовах групової емпатії і рефлексії. 

Інструкція. Поведінка груп людей певним чином східна з пове-
дінкою окремої людини. Групи можуть бути орієнтовані чи на спів-
працю, чи на суперництво і корпоративні інтереси, чи на співчуття і 
допомогу, чи на груповий егоїзм. Для оцінки ставлення своєї групи 
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до інших груп вашої установи необхідно визначити її типову поведі-
нку за 14 полярними твердженнями, кожне з яких у лівій частині бла-
нку відповідей відображає форми групової поведінки, орієнтованого 
на співпрацю, розуміння інтересів і стану інших груп (позначено зна-
ком “+”). У правій частині бланку відповідей розташовані стверджен-
ня протилежного типу (позначені знаком “–”). 

Ступінь вираженості того чи іншого ствердження, властивого 
вашій групі, що визначається за 4-бальною системою: 

3 – ця якість в нашій групі проявляється завжди; 
2 – ця якість проявляється в більшості випадків; 
1 – ця якість проявляється іноді; 
0 – в групі не проявляється чітко ні співпраця, ні суперництво. 
 

Бланк відповідей 

  
 № 
  

Твердження 
Знак  

і бал вашої 
відповіді 

Твердження 

1 
Група демонструє доброзичливість 
по відношенню до іншої групи 
(групам). 

  
Група демонструє недоброзичливість 
по відношенню до іншої групи 
(групам). 

2 

Навіть в запалі міжгрупової дискусії 
група відстоює своє позицію, не 
перетворює „боротьбу ідей в боро-
тьбу людей”. 

  
У розпал міжгрупової дискусії члени 
групи психологічно „тиснуть” на опо-
нентів, ображають їх. 

3 

У спілкуванні з іншими групами 
група намагається створити атмос-
феру товаришування, поводить 
себе як рівний партнер. 

  
У спілкуванні з іншими групами нама-
гається укріпити свою перевагу і не 
дорожить товаришуванням. 

4 

Група діє на шкоду деяким своїм 
інтересам, щоб попередити 
(урегулювати) конфлікти з іншими 
групами. 

  
Група не поступається своїм інтере-
сам навіть в умовах назріваючого чи 
вже існуючого конфлікту. 

5 Група допомагає іншим групам, 
якщо вони про це просять.   

Група відмовляється допомагати 
іншим групам, навіть якщо вони про 
це просять. 

6 
Група охоче ділиться з іншими 
групами своїми ідеями, досвідом 
тощо. 

  Група не ділиться з іншими групами 
своїми ідеями, досвідом тощо. 

7 Група співчуває невдачі іншої  
групи.   Група з насмішкою ставиться до 

невдачі іншої групи. 
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8 

Група засуджує і пересікає дії своїх 
членів, що ущемляють гідність 
представників інших груп чи нечес-
но чинять по відношенню до них. 

  

Група не засуджує і не пересікає дії 
своїх членів, що ущемляють гідність 
представників інших груп чи нечесно 
чинять по відношенню до них. 

9 
Група висловлює задоволення від 
змагання з іншими групами, навіть 
якщо успіх не супроводив їй. 

  
Група висловлює незадоволення, 
якщо змагання з іншими групами не 
принесло їй успіху. 

10 

Критичні зауваження ззовні в адре-
су групи сприймаються нею добро-
зичливо, група прагне осмислити і 
виправити свої недоліки. 

  

Критичні зауваження ззовні сприйма-
ються групою вороже і викликають 
прагнення до опору, групову упер-
тість. 

11 

Група відмовляється від досягнення 
своєї мети, якщо це може привести 
до загострення відносин з іншою 
групою (групами). 

  

Група не відмовляється від досягнен-
ня наміченої мети, навіть якщо це 
може привести до загострення відно-
син з іншою групою (групами). 

12 Група висловлює вдячність іншим 
групам публічно.   Група висловлює публічні претензії 

іншим групам. 

13 

В напружених ситуаціях міжгрупової 
взаємодії члени групи поводять 
себе коректно, стримано по відно-
шенню до іншої групи. 

  

В напружених ситуаціях міжгрупової 
взаємодії члени групи виявляють 
нестриманість, грубість по відношен-
ню до іншої групи. 

14 
За невдачі в між груповому змаганні 
група шукає її причини у власних 
помилках. 

  
За невдачі в між груповому змаганні 
група шукає її причини у діях супер-
ників. 

  
 № 
  

Твердження 
Знак  

і бал вашої 
відповіді 

Твердження 

Продовж табл. 

Обробка і інтерпретація результатів 
 Протягом аналізу отриманих результатів необхідно скласти всі позитивні 

бали, потім негативні, а потім з більшої суми відняти меншу. 
Високий ступінь сприятливості виражається у 29 і більше балів; середній 

ступінь – діапазоні 15-28 бала; незначний рівень міжгрупової взаємодії може 
оцінюватися від 0 до 14 белів. Несприятливість міжгрупової взаємодії характе-
ризують бали з „мінусовою” оцінкою (початкова, середня, сильна несприятли-
вість). 

Крім того, дана методика дозволяю визначити і такі соціально-
психологічні особливості між групової взаємодії, як, наприклад: 

Між групова емпатія: 1, 5,7,12, 13. 
Орієнтація на між групове співробітництво-суперництво: 2,3,4,6,8,11. 

Направленість між групових установок: 9, 10, 14. 
 
 Прояви і рівні орієнтацій в між груповій взаємодії 


