
При аналізі експериментальних даних необхідно звернути увагу 
на наступне. Численні експерименти показали, що для здорової актив-
ної людини, яка добре знає дану мову, середня довжина асоціативного 
ланцюжка за 1 хв. складає 19-21 слово. При занижених показниках, 
наприклад 10 слів у хвилину, можна припускати загальмованість мов-
них процесів, викликану різними причинами: втомою, поганим знан-
ням мови, ригідністю мислення. Підвищені показники (35-40 слів у 
хвилину) свідчать про надмірну рухливість мовних процесів, причи-
ною якої можуть бути хвороблива збудливість, пропасний стан, емо-
ційна збудженість. Оцінюючи структуру асоціативного ряду, варто 
звернути увагу на те, що нормою вважається утворення 3-4 гнізд за 1 
хв. із середнім розміром у 5-6 слів у гнізді. Збільшення кількості гнізд і 
зменшення кількості слів у гнізді, як і зворотний процес, відбивають 
динамічні особливості мовно-мислячої діяльності, які пов’язані зі збу-
дженістю або гальмуванням і спрямованістю підсвідомих і усвідомле-
них процесів. 

 
Контрольні запитання 
1. Перерахуйте основні показники ланцюгового асоціативного тесту. 
2. Про які зміни мовно-мислячої діяльності можна говорити, виходя-

чи з показників ланцюгового асоціативного тесту? 

 

Дослід 2.3. Психодіагностика флюїдного 
(“потенційного”) інтелекту за допомогою 
“Культурно-вільного тесту інтелекту (CF2A)” 
Р.Б. Кеттелла, А.К. Кеттелла 

 
Вступні зауваження 
У число обов’язкових ознак творчої особистості студента включа-

ється його інтелектуальний розвиток. Інтелект – інтегративна внутріш-
ня цілісність пізнавальних здібностей людини. Інтелект виступає зага-
льним визначником розумових здібностей людини. Однак, на думку Р. 
Кеттелла, показник, який визначається за допомогою факторного ана-
лізу “загального інтелекту” (IQ – коефіцієнт інтелекту), являє собою 
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суто статистичне поняття. Психологічний зміст він має тільки в тому 
випадку, якщо розглядаються два складових фактори, що позначають-
ся Р. Кеттеллом як “загальний флюїдний фактор” (флюїдний інтелект 
IQF) і “загальний кристалічний фактор” (кристалічний інтелект IQC). 

Флюїдний інтелект (IQF) формується переважно під впливом 
біологічних детермінант. В індивідуальному розвитку, ймовірніше за 
все на 2-му або 3-му роках життя, починає розвиватися єдина загаль-
на інтелектуальна здатність, яка не пов’язана з засвоєнням будь-яких 
специфічних навичок та вмінь або з розвитком будь-якої окремої 
сторони психіки – сенсорної, моторної і т.п. Флюїдні здібності у пла-
ні логічних операцій охоплюють розуміння основних видів взаємоз-
в’язків: частина – ціле; розуміння подібності; причинні зв’язки; інду-
кцію; дедукцію; просторові відносини і т.п. Інакше кажучи, флюїд-
ний інтелект визначає здатність виділити взаємовідносини між  
об’єктами, які індивід здатен сприймати і з якими здатен маніпулю-
вати. Отже, флюїдний інтелект не формується на основі механізму 
запам’ятовування схем рішення задач. Це загальні здібності з висо-
ким ступенем фізіологічної (спадкоємної) детермінованості, які, зок-
рема, виявляються в діяльності, яка спрямована на пристосування до 
нових ситуацій. 

Кристалічний інтелект (IQC) є продуктом засвоєння 
різноманітних видів перцептивних і моторних вмінь, зв’язаних зі 
специфічними формами діяльності – ігровою, навчальною, виробни-
чою. Розвиток цього виду інтелектуальних здібностей обумовлено 
різними соціокультурними факторами, специфікою освіти, деякими 
особливостями, які носять особистісний характер (інтересами, моти-
вацією, пам’яттю), а також іншими характеристиками індивідуально-
го розвитку. 

Очевидно, можна зробити висновок про те, що від рівня розвитку 
флюїдного (IQF) і кристалічного (IQC) інтелекту та їх складових зале-
жить творча продуктивність студента (табл. 2.3.1). Тому у структурі 
особистості студента, зокрема в його пізнавальній сфері, необхідно, 
насамперед, виявити рівень розвитку флюїдного інтелекту (IQF) та 
його структурних складових. 

Таблиця 2.3.1   
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Рівні інтелекту (IQ) 

Значення IQ  
у балах 

Рівні інтелекту 
Відсоток співвідношення 

 в населення  

130 і вище Дуже високий 2,2  

120-129 Високий 6,7  

110-119 "Добра норма" 16,1  

90-109 Середній  50,0 

80-89 Низький  16,1 

70-79 Прикордонна зона 6,7 

69 і нижче Розумовий дефект 2,2 

Р. Кеттелл вважає, що розроблений їм CF, зокрема тест СF2, вимі-
рює флюїдний інтелект (IQF). Вперше цей тест був виданий США в 1949 
році і перевидавався в 1956 і 1966 рр. На відміну від класичних 
інтелектуальних тестів, заснованих на теорії загальних здібностей і вимі-
рюваних у залежності від освіти і придбаного досвіду, результати куль-
турно-вільного тесту (CF-тесту) відносно незалежні від впливу фахової 
освіти в широкому діапазоні культурних і соціальних розходжень. Існу-
ють достовірні дані, які дозволяють затверджувати відносну незалеж-
ність тесту СF від впливу культури, оскільки не було виявлено скільки-
небудь достовірних розходжень у результатах, які отримали при дослі-
дженні популяцій різних країн. Нормативи тесту СF не змінюються в 
межах покоління і не втрачають своєї точності при оцінці інтелекту в 
стандартних балах. СF розроблений у вигляді трьох шкал: 

СF1 – призначений для дітей 4-6 років; 
СF2 – рекомендується для обстеження дітей старше 6 років, а та-

кож звичайного, недиференційованого дорослого населення; 
СF3 – переважно використовується для обстеження студентів вузів 

та особливо обдарованих дорослих. 
Тест базується на загальній здатності інтелекту людини до 

“утворення відносин”. Ця здібність є відносною характеристикою ін-
дивіда і виявляється у сфері вербальної, числової, просторової і соціа-
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льної успішності (“спритності”). Тест дає більш високу кореляцію з 
успіхами в навчанні, ніж інші тести. 

У зв’язку з великою універсальністю тесту СF2 ми використовува-
ли його у психодіагностиці. Існують дві паралельні форми – А і В. Тут 
розглядається тест СF2А. 

Мета роботи. Виявлення рівня розвитку флюїдного (потенційного) 
інтелекту. 

Обладнання. Стимульний матеріал, бланк відповідей, інструкції 
до тесту.  

Методика складається з чотирьох субтестів: 
Субтест 1 – “Серія”, або “Доповнення”, – містить 12 завдань, які 

зростають за труднощами. Кожне завдання являє собою послідовність  
3 фігур, що змінюються за визначеною ознакою. Той, кого випробують, 
повинен знайти закономірність зміни і з 5 варіантів відповідей вибрати 
тільки один, який відповідає виявленій закономірності і доповнює ряд 
четвертою фігурою. На рішення всіх завдань час обмежений 3 хвилинами. 
За результатами субтесту 1 можна судити про рівень розвитку флюїдних 
здібностей по виявленню таких закономірностей: зростання розміру  
фігур; зміна кількості елементів фігур; зміна просторового розміщення їх 
елементів, а також комбінації названих закономірностей. 

Субтест 2 – “Класифікація” – містить 14 завдань, що зростають 
за труднощами. Кожне завдання – це ряд з 5 фігур, в якому 4 з них  
об’єднані визначеною ознакою. Тому, кого випробують, потрібно 
знайти ту єдину фігуру, що відрізняється від інших. Час рішення за-
вдань – 3 хвилини. Отже, субтест 2 виявляє рівень флюїдних здібнос-
тей визначати загальні риси й особливості фігур за такими ознаками: 
форма; кількість; колір; просторове відношення між елементами фігур. 

Субтест 3 – “Матриця” – складається з 12 завдань. Зовні завдання 
цього субтесту схожі на завдання 1-го субтесту. Тому, кого випробу-
ють, потрібно знайти закономірність, відповідно до якої об’єднані 3 
фігури, і серед 5 варіантів відповіді знайти ту фігуру, що завершує цю 
закономірність, тобто правильно доповнює матрицю. Однак специфіка 
цих завдань полягає в тому, що закономірності можуть бути виявлені 
тільки при аналізі матриці по горизонталі, вертикалі і діагоналі. Озна-
ки, що лежать в основі побудови завдань серії, – це кількість, колір, 
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розмір, форма, просторове співвідношення елементів, а також комбіна-
ції перерахованих ознак. Час рішення завдань – 3 хвилини. За резуль-
татами субтесту 3 можна судити про рівень розвитку флюїдних здібно-
стей визначати закономірності побудови об’єктів. 

Субтест 4 – “Топологія”, або “Умови”, – містить 8 завдань, що 
зростають за труднощами. Випробуваний повинен відзначити крапкою 
один з 5 даних на вибір малюнків з дотриманням умов, заданих за зраз-
ком. Час рішення завдань – 2,5 хвилини. 

Таким чином, субтест 4 виявляє рівень флюїдних здібностей 
відтворення еталонних просторових співвідношень елементів-
символів, тобто здібностей виконувати визначені умови, вміння виді-
лити взаємини між об’єктами. 

Загальний час рішення завдань без врахування часу для інструкції, 
пояснень і рішення зразкових задач – 12,5 хвилин. 

 
Обробка результатів 
За кожну правильну відповідь дається один бал. Сума правильних 

відповідей відповідає сирому балу. Доцільно обчислити спочатку пер-
винний бал для кожної серії окремо, а потім отримані величини підсу-
мовувати. Теоретично первинний результат кожного індивіда може 
коливатися в межах від 0 до 46 балів. 

Об’єктивність тесту СF2А забезпечена однозначністю інструкції, 
стандартизованістю тестового матеріалу, твердою регламентацією ча-
су рішення завдань, підрахунком первинних балів. 

Тестовий матеріал розкладається послідовно у вигляді зошита. 
Випробуваному дається “Бланк відповідей” для заповнення (“Бланк 
відповідей” – табл. 2.3.2). Тест може використовуватися як для індиві-
дуального, так і для групового обстеження. 

Дослідження повинне випереджати докладне пояснення того, що 
потрібно робити в процесі тестування обстежуваному. Кожному субте-
сту додаються пробні завдання, з яких і повинне починатися кожен раз 
тестування. Пробні завдання позначені буквою "Р" (Р1, Р2, Р3), вони 
вирішуються разом з експериментатором, з його поясненнями та за 
його допомогою. Після пробних завдань дається команда, яка закликає 
досліджуваного (або групу обстежуваних) працювати як можна швид-

43 Загальна психологія 



ше. Якщо завдання "не дається", то можна його пропустити. Варто 
також пояснити, що всі завдання кожного субтесту вирішити немож-
ливо. Це необхідно, щоб не виник стан напруженості, якщо жоден суб-
тест випробуваному не вдається завершити цілком. 

Таблиця 2.3.2 
Бланк відповідей  

Серія 1 

П1   

П2   

ПЗ   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9  

10   

11   

12   

    

Серія 2 

П1  

П2   

1     

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9  

10  

11  

12  

13  

14   

  

Серія 3 

П1   

П2   

ПЗ   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12  

   

Серія 4 

П1   

П2   

ПЗ   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

Сирі бали доцільно переводити у нормалізовану Т-шкалу (табл. 
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7), де кожному значенню сирих балів 
відповідає емпірично виведений IQF. Виводиться загальний IQF і IQF 
по кожному субтесту. 

Переклад сирих балів у нормалізовану Т-шкалу дає можливість 
для порівняння з результатами інших тестових вимірів. 
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Таблиця 2.3.3 
Таблиця перекладу сирих балів у IQF загальний 

СБ 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

IQ 55 56 58 61 64 65 68 70 73 75 76 79 80 82 84 85 87 89 

СБ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

IQ 91 94 95 97 100 102 103 107 109 110 112 115 117 120 122 125 129 132 

СБ 39 40 41 42 43 44 45 46            

IQ 136 140 145 145  145             

Таблиця 2.3.4 
Таблиця перекладу сирих балів у IQF серії 1, 3 

СБ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IQ 70 78 86 92 100 108 114 122 130 136 144 145 

Таблиця 2.3.5 
Таблиця перекладу сирих балів у IQF серії 2 

СБ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

IQ 70 76 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 140 145 

Таблиця 2.3.6 
Таблиця перекладу сирих балів у QIF серії 4 

СБ 1 2 3 4 5 6 7 8 

IQ 70 80 90 100 110 120 130 145 

СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ  
 
Субтест 1 
У кожному ряду вам необхідно вибрати з п'яти фігур праворуч ту, 

котра найбільше підходить до трьох фігур ліворуч. Ви повинні викрес-
лити букву, що відповідає цій фігурі на вашому бланку відповідей. 
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Приклад 1  

У першому прикладі а – правильне рішення.   
 
Приклади 2, 3  

У другому прикладі с – правильне рішення, а у третьому – а. 
На двох наступних сторінках ви побачите 12 завдань, котрі вам 

необхідно вирішити відповідно до наших прикладів. 

  a           b           c          d          e  
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Субтест 1 
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Закінчення субтесту 1 

Субтест 2 
 

У кожному ряду вам необхідно з’ясувати, яка з фігур у п’яти квад-
ратиках відрізняється від чотирьох інших, тобто не підходить  їм. 

Ви повинні викреслити літеру, що відповідає цій фігурі, на вашо-
му бланку відповідей. 

 

Приклад 1 

Приклад 2 

У першому прикладі d – правильне рішення, а у другому – а. 
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На цей раз вам треба буде розв'язати в такий же спосіб 14 завдань. 
Пам’ятайте, що і цього разу завдання розташовані на двох сторінках. 
Закінчивши одну, відразу ж переходьте до наступної.  

 
Субтест 2 
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Закінчення субтесту 2 
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Приклад 1  

Субтест 3 
 

У кожному  завданні виберіть, будь ласка, праворуч той квадратик 
з малюнком, що більше підходить на місце порожнього квадратика 
ліворуч, щоб доповнити загальний малюнок. 

Ви повинні викреслити букву, що відповідає цій фігурі, на вашому 
бланку відповідей. 

У першому прикладі правильне рішення – с. Воно уже викреслено 
на бланку відповідей у тесті 3. 

У другому прикладі a – правильне рішення, а у третьому – d. 
Цього разу вам треба буде розв’язати 12 завдань, що розташовані 

на двох наступних сторінках. 

Приклади 2, 3 
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Закінчення субтесту 3 
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Субтест 4 
У кожному завданні вам необхідно точно роздивитись, де знахо-

диться точка, і потім вибрати з п’яти фігур праворуч ту, у якій можна 
розмістити точку таким самим чином. Букву, що відповідає правильній 
відповіді, необхідно відмітити на вашому бланку відповідей. Цього разу 
вам треба буде розв’язати 8 завдань, розташованих на двох наступних 
сторінках. Пам’ятайте про те, що нічого не можна писати на самому 
тексті, тому не ставте, будь ласка, крапку на малюнку з  завданням. 

 
Приклад 1 

У першому прикладі “с” – правильне рішення, тому що тут можна 
помістити крапку в коло таким чином, щоб вона виявилася поза пря-
мокутником. Тому на вашому бланку відповідей у четвертому тесті 
уже викреслена буква “с”. У наступних прикладах і завданнях ви не 
повинні вписувати крапку у відповідне місце, треба лише викреслюва-
ти відповідну букву у вашому бланку відповідей. 

 
Приклади 2, 3 
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Закінчення субтесту 4 

Таблиця 2.3.7 
Ключ до тесту 

1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест 

Приклад 2 Приклад 2 Приклад 2 Приклад 2 

Приклад 3 1.B Приклад 3 Приклад 3 

1.D 2.C 1.C 1.C 

2.B 3.D 2.B 2.D 

3.A 4.C 3.A 3.B 

4.E 5.C 4.E 4.C 

5.C 6.A 5.D 5.A 

6.E 7.D 6.A 6.A 

7.B 8.C 7.C 7С 

8.C 9.E 8.B 8.B 

9.B 10.C 9.E   

10.A 11.C 10.A   

11.D 12.E 11.B   

12.C 13.C 12.B   

  14.B     
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