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3.4. Тест “3-Я” 
  
Цей тест наддає суттєву інформацію для визначення установок та 

цінностей у профспрямованості майбутніх працівників сфери культури. Як 
інструментарій, що базується на психоаналітичній концепції, він дозволяє 
встановити також важливе для аналізу цієї спрямованості співвідношення її 
свідомих та неусвідомлених компонентів.  

 Три сфери функціонування психіки людини, параметри яких вимірюються за 
методикою Е. Б`єрна, а саме: “Дитяче - Я” (або сфера “ІД” у термінології 
психоаналізу), “Батьківське - Я” (Супер - ЕГО) та “Доросле - Я” (ЕГО), у різних 
пропорціях (формулах пріоритетності) сигналізують про те, до якого типу 
діяльності може бути найбільш схильна людина. Для диференційної 
діагностики особливостей цих “Трьох - Я” Е.Б`єрн запропонував перелік 
необхідних критеріїв, а для інтерпретації значень здобутих при цьому 
симптомів він використовує важливе культурологічне поняття “гри” як 
форми структурування трансперсональних відношень обслідуваного з іншими 
особами [14]. 

Як показують результати наших досліджень за методикою Е.Б`єрна (у 
адаптації київських авторів Е.Жарікова та А.Молодцова), оптимальною 
формулою для соціально-педагогічної діяльності є тріада: “Я - Доросле” - “Я - 
Дитяче ”- “Я -Батьківське”. Таке співвідношення дозволяє його носієві 
спиратися, насамперед, на знання про те, “що було у культурах минулого та 
сьогодення” [15], по друге - використовувати можливості свого творчого 
потенціалу-насамперед фантазій та емоційних якостей, що уходять своїми 
коріннями у дитинство людини, і, по - третє, регулювати свої соціальні 
відношення за допомогою зони стереотипів. Остання теж є у кожної людини і 
містить намагання “повчати” оточуючих та накладати не завжди ситуаційно 
потрібні обмеження на прояви активності з боку “Я - Дитячого” з його 
здатністю до налагодження неформально-ігрових стосунків з іншими.  

  Ось, наприклад, які рекомендації при виборі професії дають Е.Жаріков та 
Е.Крушельницький володарям тріади: “Я - Доросле” - “Я - Дитяче ” - “Я - 
Батьківське“: “Якщо у вас ...формула ДР - ДТ - БТ, то це означає, що ви маєте 
розвинене почуття відповідальності, в міру імпульсивні і безпосередні та не 
схильні до настанов і повчань... Ці якості...допоможуть вам у будь-якій справі, 
що пов`язана з спілкуванням, колективною працею та творчістю” [16]. 
Безумовно, що саме такий характер діяльності повинен бути притаманний в 
першу чергу роботі соціального педагога у сфері культури. Ось чому до 
формули ДР - ДТ - БТ схиляється при первинних замірах установок на обрану 
сферу діяльності майже 76% обслідуваних нами студентів по кафедрі 
соціальної педагогіки. 

Якщо додати до цього, що “Я - Дитячому” відповідає правопівкульний 
(невербальний) тип мислення [17], “знання дорослого цілком належать лівої 
півкулі” [18], а “Я - Батьківське” “лежить ... на кордоні між вербальними та 
невербальними знаннями” [19], то переважна вага формули ДР - ДТ - БТ у 
загальній вибірці обслідуваних досить красномовно вказує на шляхи 
вдосконалення навчально-виховної стратегії у підготовці фахівців для 
соціально-культурної сфери. 
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 Навпаки, прикладом неоптимальності для професії соціального педагога є 
випадок, коли саме ”Я - Батьківському” належить пріоритет по методиці 
Б`єрна. Таку позицію у вигляді формули ментальних установок БТ - ДР - ДТ 
посідає, за нашими даними, приблизно 12% обслідуваних студентів. І хоча ті, у 
кого “Я -  Батьківське” має домінуюче положення, на перший погляд 
“найбільш сильно орієнтовані у соціальному плані”, вони,за спостереженнями 
психологів, “утримаються від контактів з людьми з інших верств 
суспільства” [20], що, зрозуміло, не може бути нормальним для соціально-
педагогічної діяльності. 

Але вже на останньому року навчання, кількість тих, у кого домінує 
авторитаризм та консервативні цінності “Батьківського - Я” зменшується 
приблизно удвоє. При цьому замір динаміки їх “Трьох -Я” проводиться дещо 
інакшими, ніж на першому курсі методами,-за допомогою аналізу 
психосемантичної сфери, або “Словника “Трьох - Я” Е.Б`єрна [21] та 
німецького автора М.Біркенбілля. Останній у своїй роботі наводить приклади 
широкого застосування методики “Трьох - Я” при працевлаштуванні у 
країнах з розвиненими ринковими відносинами, про що студенти 
інформуються нами після проходження, аналізу та інтерпретації результатів 
тесту Б`єрна. 

 Ще одним наслідком виконання даного тесту є розробка персональних 
рекомендацій для індивідуалізації учбових завдань та проведення 
психокорекційної роботи у малих тренінг-групах з тими студентами, у яких 
домінує на першому чи другому місці сполучення БТ та ДР (24% 
першокурсників). 

У практичному плані при використанні в роботі зі студентами 
діагностичних показників Е.Б`єрна має певне значення запропонована 
українським фахівцем А.Молодцовим методика встановлення взаємозв`язку 
цих показників з кожним з 16 типів спрямованості особи за Юнгом [22].  

Результати тесту “Трьох - Я” знаходять достатнє підтвердження у даних, 
що отримані нами і за методикою Кеттелла, - як на рівні статистичних 
кореляцій з чинниками L+ (аналогія “Я - Батьківського), G+ (“Я - Доросле”) 
та M (“Я - Дитяче”), так і у вигляді загальних показників названих чинників 
по масиву у цілому. 

1  Найбільш об`єктивну інформацію у цьому плані спроможен дати тест харьківського психолога 
В.В. Кліменко “Написання нулів лівою та правою рукою з максимальною швидкістю на протязі і 
хвилини” - див.: Клименко В.В. Психологические тесты талантов. - Х., 1996. - С. 200-213. 


