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ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРАКТИКУМУ 

 

У сучасній вищій школі значне місце відводиться вивченню психології. За останні 

роки значно зріс інтерес до вивчення  психологічної науки і в системі вищої педагогічної 

освіти. Психологічні знання допомагають вчителеві більш глибоко зрозуміти соціальну 

сутність педагогічної діяльності, принципи та методи навчання дітей. 

Майбутній вчитель повинен не тільки передавати знання, але  й вміти впливати на 

формування особистості кожного школяра. Але, як показує досвід підготовки майбутніх 

вчителів, навички повсякденної роботи з дітьми, вміння формувати позитивні риси 

особистості, набувається значно повільніше, ніж знання шкільного предмету та методики 

його викладання. Це пояснюється тим, що молоді педагоги недостатньо розуміють 

внутрішній світ особистості та закономірності психічного розвитку дитини, психологічні 

основи навчання та виховання підростаючого громадянина.  

Досвід викладання курсу загальної психології у вищій школі показує, що глибоке 

засвоєння психологічних знань неможливе без самостійного вивчення літератури та 

оволодіння вміннями та навичками проведення психологічних спостережень та 

експериментів. Але, зважаючи на недостатнє забезпечення новими навчальними 

посібниками в цій галузі, студенти відчувають труднощі при самостійному вивченні, 

психолого-педагогічних явищ. Це і спонукало нас створити лабораторний практикум із 

загальної психології, який допоміг би студентам в цьому, а також використовувався б 

викладачами під час проведенні лабораторних занять. 

Розробляючи практикум, ми керувались тим, що лабораторні заняття з курсу 

загальної психології повинні сприяти свідомому засвоєнню теоретичних основ сучасної 

психологічної науки та формуванню у студентів стійкого інтересу до психологічних 

знань та їх застосування на практиці. 

Практикуми складаються з 14 лабораторних робіт (ЛР). 

Кожна лабораторна робота розпочинається коротким описом основних 

психологічних функцій або властивості особистості, які піддаються діагностиці. 

Всі ЛР містять діагностичні методики, які дають можливість охарактеризувати 

індивідуальні особливості функціонування психологічної діяльності та основних 

властивостей особистості студента. 



 

У зв’язку з тим, що практикум має на меті реалізувати навчальні завдання та 

удосконалити орієнтування студента у психологічній діяльності, особлива увага  

приділяється чіткості опису методик, прийомів дослідження, техніки виконання та 

інтерпретації отриманих даних. Опис методик подається завжди у однаковій формі: 

- призначення методики і мета досліджування; 

- процедура дослідження, що включає опис умов його проведення та інструкції; 

- обробка результатів; 

- аналіз результатів, та їх інтерпретація, рекомендації щодо можливого 

використання результатів; 

- форма звітності. 

Навчальна роботи студентів з методиками передбачає вивчення теоретичного 

матеріалу з теми дослідження. Це можуть бути матеріали лекції, навчальні посібники, 

першоджерела. 

Важливо, щоб викладач спілкувався зі студентами, котрі готують звіт про виконану 

роботу, допомагав їм у розробці рекомендацій сприяв формуванню у них психологічного 

мислення, стежив за дотриманням вимог до користування методиками. 

Ряд запропонованих методик у практикумі дозволяє простежити динаміку 

психологічних феноменів особистості за умови повторних досліджень через певні 

проміжки часу. 

Сподіваємося, що даний практикум допоможе майбутнім фахівцям застосувати 

психологічні знання з метою вдосконалення особистості. 



 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Характер предмету і принципи психологічної науки визначають її методи. Сучасна 

наукова психологія зосереджує свої зусилля як на подальшому вивченні психіки, 

дослідженні теоретичних проблем розвитку і діяльності особистості, так і на розв’язанні 

практичних завдань оптимізації поведінки та діяльності особистості у сфері науки, 

виробництва, культури, освіти, медицини тощо.  

За своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук. Специфіка 

психічної діяльності вимагає розробки і застосування спеціальних методів її пізнання та 

формування. Тому у створенні свого методичного інструментарію психологічна наука 

спирається на певні методологічні принципи.  

Процес психологічного дослідження складається з ряду етапів: підготовки, 

збирання, обробки, інтерпретації фактичних даних та формування висновків. На 

підготовчому етапі вивчається стан досліджуваної проблеми. Важливим елементом цього 

етапу стає гіпотеза – уявлення про очікуваний результат дослідження. На етапі збирання 

фактичних даних використовуються емпіричні методи (експеримент, тестування, 

спостереження, бесіда тощо). Етап обробки даних передбачає кількісний та якісний 

аналіз і синтез зафіксованих даних. На останньому етапі дослідження здійснюються 

інтерпретація даних та формування висновків, встановлюється їхня відповідність чи 

невідповідність вихідній гіпотезі, виявляються нові питання та проблеми, на основі яких 

формується програма дослідження. 

Відповідно до етапів психологічного дослідження доцільно розрізняти чотири групи 

методів: організаційні, емпіричні, методи обробки даних та інтерпретаційні методи. 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Які ви знаєте методи статистичної обробки результатів психологічного 

дослідження? 

2. Що таке метод, методика, методологія? 

3. Проаналізуйте методи спостереження та самоспостереження. 

4. Чим наукове психологічне спостереження відрізняється від звичайного життєвого 

спостереження? 

5. Назвіть види експерименту. 



 

6. Який вид експерименту застосовується для розв’язання питань психології 

навчання та виховання? 

7. Які методи належать до організаційних? 

8. В чому суть генетичного та структурного методів? 

9. Що таке валідність? 

10. Назвіть переваги та недоліки анкетування. 

 

Завдання 1.  

Мета: навчитися використовувати спостереження як метод наукової психології та 

складати програму спостереження. 

Процедура дослідження 

Програма спостереження складається кожним студентом індивідуально. 

Інструкція досліджуваному 

Перед тим, як почати спостереження, ви повинні сформулювати мету (який саме 

психологічний прояв буде вивчатися). У залежності від мети дослідження, вибрати 

об’єкт спостереження. 

Враховуючи позитивні сторони та недоліки спостереження, а також дотримуючись 

правил ведення спостереження, складіть програму і в кінці звіт та протокол. 

При спостереженні необхідно дотримуватись таких правил: 

1. Перед спостереженням формулюють мету: який саме психологічний прояв буде 

вивчатися. 

2. В залежності від мети дослідження вибирають об’єкт (дитина певної статі та віку) 

і ситуацію, в якій здійснюватиметься спостереження. 

3. При спостереженні необхідно дотримуватись природних умов життя. 

4. З цією ж метою, збереження природних умов, не втручаються в діяльність дитини, 

яка не знає, що за нею спостерігають. В цьому випадку не змінюються природні прояви 

психіки. 

5. Потрібно пам’ятати, що соціальні стереотипи можуть вплинути на об’єктивність 

фіксації та обробку даних. 

6. Спостереження дає об’єктивні дані, якщо воно проводиться послідовно і 

схематично, тобто, за дитиною спостерігають не менше двох-трьох разів в одних і тих 

самих видах діяльності. Це пов’язано з тим, що факти, за якими спостерігають, не 



 

відокремлені від багатьох спільних явищ. Важливо помітити суттєве спостереження, 

відокремити випадкове від закономірного. 

7. Необхідно наперед розробити і засвоїти засоби фіксації даних. 

Обробка та аналіз результатів передбачає колективне обговорення. 

Форма звітності: складена програма спостереження та план бесіди. 

 

Завдання 2.  

Мета: навчитися використовувати метод бесіди та складати план бесіди. 

Процедура дослідження 

Дослідження проводиться як індивідуально, так і з групою. 

Інструкція досліджуваному 

Перед складанням плану бесіди ознайомтесь із вимогами, від яких залежить її 

ефективність. Складіть план та протокол, в якому чітко будуть фіксуватися відповіді 

досліджуваного, його поведінка, емоційні прояви тощо. 

Ефективність бесіди залежить від здійснення таких вимог: 

1. Підготовка і проведення бесіди містить постановку мети, вибір матеріалу для неї. 

Запитання для бесіди повинні бути чіткими, короткими, конкретними, не повинні 

допомагати дитині з відповіддю. 

2. Дослідник вивчає питання напам’ять і задає їх всім досліджуваним в суворо 

визначеному порядку, вимагаючи відповідей. Можливе використання уточнюючих 

запитань, якщо у ході бесіди виникає у цьому потреба. 

3. Бесіда, як і експеримент, завжди проводиться індивідуально в окремому 

приміщенні. Вона не повинна перевищувати 10-15 хв, щоб дитина не перевтомилась і не 

втратила до неї зацікавленості. 

4. Перед проведенням бесіди необхідно вибрати досліджуваного і встановити з ним 

емоційний контакт. Бесіда повинна проводитись тактовно, ненав’язливо, і ні в якому разі 

не повинна носити розпитувальний характер. Дуже важливо, щоб дослідник показав 

дитині, що зацікавлений у розмові з нею, прислуховувався до її відповідей. 

5. Завчасно розробляються способи фіксації даних. Можливе використання 

технічних засобів. Відповіді дитини, її поведінку, емоційні прояви чітко фіксуються в 

протоколі. Слід підкреслити, що в протоколі, окрім змісту бесіди, фіксують характер її 



 

протікання: наскільки впевнено, зацікавлено відповідає дитина на кожне запитання, 

наскільки вона зацікавлена її змістом. 

Обробка та аналіз результатів передбачає колективне обговорення. 

Форма звітності: складена програма спостереження та план бесіди. 

 

Література:13, 16, 23, 24, 2, 30 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОМАГАНЬ. ЗНАХОДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО 

ВИРАЖЕННЯ РІВНЯ САМООЦІНКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ. 

Особистістю називається конкретна людина як суб’єкт суспільної діяльності та 

суспільних відносин у всьому різноманітті її психологічних особливостей. 

Досліджуючи проблеми особистості, психологи мають на увазі психологічні 

особливості та властивості людини, які розвиваються і проявляються у неї як у члена 

суспільства. Людина завжди є членом того чи іншого колективу – сім’ї, школи і т. п. 

Активна діяльність людини в колективі, взаємовідносини її з колективом в значній мірі 

визначають формування індивідуальних рис особистості. 

Маючи свідомість, людина орієнтується в складній системі взаємовідносин, вступає 

у взаємодію, усвідомлює себе, порівнює з іншими, переживає успіх та невдачі. 

Мотиваційна функція діяльності і спілкування реалізується у формі спонукання, потягу, 

бажання, спрямованості завдяки таким компонентам особистості як потреба, мотиви, 

інтереси. Орієнтування в житті, в міжособистісних стосунках, знання своїх рис характеру 

можливе завдяки пізнавальним процесам і виявляються не тільки в поняттях 

міркуваннях, уявленнях і висновках, а й в ідеалах, у самосвідомості, в переконаннях, у 

світогляді. 

Реалізація поведінки людини, програмування її діяльності і спілкування пов’язані з 

цілепокладанням, із здібностями, з установками, переконаннями. Регуляція і контроль 

діяльності та спілкування відбувається не тільки завдяки темпераменту і характеру, а й 

завдяки домаганням і самооцінки особи. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Чим відрізняються погляди сучасних психологів від уявлень про особистість 

представників класичної психології і що між ними спільного? 

2. Що дає аналіз вивчення особистості для розуміння розвитку власної особистості? 

3. Які основні виміри психологічної структури особистості? 

4. Що таке свідомість? 

5. Як співвідносяться свідомість і самосвідомість? 



 

6. Які основні компоненти структури самосвідомості? Як вони пов’язані один з 

одним? 

7. Які головні тенденції розвитку самосвідомості людини в онтогенезі? 

8. Що спільного й відмінного між філогенезом психіки та онтогенезом особистості? 

9. Як співвідносяться соціальне та біологічне в розвитку особистості? 

10. Чи є будь-які суперечності рушійною силою психічного розвитку особистості? 

 

Завдання 3. 

Мета: дослідження і знаходження кількісного вираження рівня самооцінки. 

Матеріали та обладнання: слова, що характеризують окремі якості особистості. 

 

Ідеал  Риси особистості Антиідеал  

  Акуратність  

Безпечність 

Вдумливість 

Банальність 

Гордість 

Грубість 

Життєрадісність 

Турботливість 

Заздрісність 

Сором’язливість 

Злопам’ятність 

Відвертість 

Вишуканість 

Мрійливість 

Впертість 

Ніжність 

Невимушеність 

Нервозність 

Нерішучість 

  



 

Нестриманість 

Привабливість 

Образливість 

Обережність 

Педантичність 

Рухливість 

Підозрілість 

Принциповість  

Поетичність 

Презирливість 

Розв’язність 

Рішучість 

Стриманість 

Співчутливість 

Сором’язливість 

Терпимість 

Впертість 

Холодність 

Ентузіазм  

 

Процедура дослідження 

Кількісне вираження самооцінки можна проводити способом вибору слів, що 

характеризують уявлення досліджуваного про те, якими рисами він хотів би володіти 

та дійсно володіє. Досліджуваний уважно переглядає слова і робить відповідні 

помітки в першій колонці біля слів, які на думку досліджуваного, характеризують 

позитивні риси його суб’єктивного ідеалу. В другій – біля слів, якими його ідеал 

володіти не повинен. Перша колонка складатиме „позитивну” множину, друга – 

„негативну”. Вони будуть еталонами. 

Потім досліджуваний повинен вибрати із першої та другої колонки ті риси, 

якими він, на його думку, володіє. Досліджуваний має при цьому орієнтуватися не на 

міру вираженості риси, а тільки на її наявність або відсутність („так” або „ні”). 

Інструкція досліджуваному 



 

Обробка даних виконаного завдання: для кожної людини підраховується кількість 

тих рис, які вибрав досліджуваний, та ділиться на загальну кількість слів у відповідній 

еталонній колонці. Якщо коефіцієнт по позитивній множині близький до одиниці, то 

досліджуваний скоріше переоцінює себе, не критично ставиться до себе. Коефіцієнт по 

негативній множині близький до одиниці, говорить про недооцінювання своєї особистості 

та про підвищену критичність досліджуваного. Коефіцієнт по позитивній множині 

близький до нуля, вказує на недооцінювання себе. Коефіцієнт по негативній множині 

близький до нуля, вказує на завищену самооцінку. Коефіцієнт близький до 0,5 говорять 

про нормальне середнє оцінювання себе, досліджуваний  не переоцінює себе і в той час 

достатньо критичний. 

Обробка та аналіз результатів 

У запропонованому варіанті дослідження самооцінки її рівень і адекватність 

визначаються як відношення між „Я-ідеальним” і „Я-реальним”. Уявлення людини про 

себе, як правило, здається їй переконливим незалежно від того, ґрунтується воно на 

об’єктивному знанні чи на суб’єктивній думці, є воно дійсним чи хибним. Риси, які 

людина приписує собі, не завжди адекватні. Процес самооцінки може проходити двома 

напрямками: 1) шляхом порівняння рівня своїх домагань з об’єктивними результатами 

своєї діяльності; 2) шляхом порівняння себе з іншими людьми. 

Проте, незалежно від того, чи лежать в основі самооцінки власні міркування людини 

про себе, чи інтерпретації ставлення інших людей, самооцінки завжди носить 

суб’єктивний характер, при цьому її показниками можуть виступати адекватність і рівень. 

Адекватність самооцінки виражає ступінь відповідності уявлень людини про себе 

об’єктивним основам цих уявлень. Так, наприклад, неадекватність в оцінювання свого 

зовнішнього вигляду може бути викликаним як орієнтацією людини на зовнішні 

стандарти, оцінки, так і викривленими уявленнями про ці оцінки або незнання їх. 

Рівень самооцінки відбиває зв’язок між оцінюванням справжніх та ідеальних уявлень 

про себе. Адекватну самооцінку з тенденцією до завищення можна віднести до 

позитивного ставлення до себе. Низька самооцінка, навпаки, може бути пов’язана з 

негативним ставленням до себе, з відчуттям власної неповноцінності. 

У процесі формування самооцінки важливу роль відіграє співвідношення образу „Я-

реального” з образом „Я-ідеального”. 



 

Другий фактор, важливий для формування самооцінки, пов’язаний з інтеріоризацією 

оцінок і соціальних реакцій інших людей, а також з позицією, обраною людиною в 

системі суспільних та міжособистісних стосунків. 

Самооцінка і ставлення людини до себе тісно пов’язані з рівнем домагань, з 

мотивацією та емоційними особливостями особистості. Від самооцінки залежить 

інтерпретація придбаного досвіду й очікування людини стосовно самої себе та інших 

людей. 

Внутрішня суперечливість і викривлені уявлення про себе можуть породжувати в 

людини страждання, відчуття провини, сорому, образи, огиди, гніву. Для гармонізації 

системи самоставлення є методи психологічної корекції та розвитку, один з яких – 

соціально-психологічний тренінг. 

Форма звітності: заповнений бланк відповідей та звіт про виконану роботу. 

 

Завдання 4. 

Мета дослідження: визначення рівня домагань особистості з використання 

моторної проби Шварцландера. 

Матеріали та обладнання: бланк з чотирма прямокутними секціями, кожна з яких 

складатиметься з маленьких квадратів, з розміром сторони 1,25 см, ручка, секундомір. 

Процедура дослідження 

Дослідження проводиться в парі, яка складається з експериментатора і 

досліджуваного. Завдання дається як тест на моторну координацію, а справжня мета 

дослідження не оголошується. 

Експериментатор зобов’язаний зручно посадити досліджуваного за добре освітлений 

стіл, видати бланк з чотирма прямокутними секціями, ручку і провести дослідження з 

чотирьох спроб, даючи інструкцію і фіксуючи час виконання їх за допомогою 

секундоміра. 

У кожній спробі дається завдання поставити хрестики в максимальну кількість 

квадратів однієї з прямокутних секцій за визначений час. 

Перед кожною спробою досліджуваного просять назвати кількість квадратів, які він 

може заповнити хрестиками, розставляючи їх по одному в кожному квадраті за 10 секунд. 

Він записує свою відповідь в верхньому велику клітинку першої прямокутної секції. 

Після спроби, яку починається і закінчується за командою експериментатора, 



 

досліджуваний підраховує кількість поставлених хрестиків і записує цю кількість у 

нижній великій клітинці прямокутної секції. 

Важливо, щоб кількість передбачених і реально заповнених квадратів досліджуваний 

записував сам. 

Інструкція досліджуваному 

„Вам необхідно за 10 секунд проставити якомога більше хрестиків у квадрати даної 

прямокутної секції. Перед початком роботи визначте, скільки квадратів Ви можете 

заповнити. Запишіть це число у верхній великій клітинці цієї секції. Починайте 

розставляти хрестики у квадрати за сигналом. Усе зрозуміло? Якщо так, то починаємо!” 

Друга спроба проводиться за тією ж схемою, що і перша. Перед її початком дається 

така інструкція: „Підрахуйте кількість заповнених Вами квадратів і запишіть свій 

результат у нижньому прямокутнику першої секції. Після цього подумайте і визначте, 

скільки Ви розставили хрестиків у наступній таблиці. Запишіть це число у верхній 

великій клітинці другої прямокутної секції”. 

У третій спробі час, відведений на виконання досліду, зменшується до 8 секунд. 

Після її проведення так само проводять четверту спробу. 

           

          

           

 

           

          

           

 

           

          

           

 

           

          

           



 

 

Дата, прізвище, ім’я, по батькові досліджуваного й експериментатора зазначається на 

звороті бланку після проведення всіх спроб цього дослідження. Також там записується 

самозвіт досліджуваного. У самозвіт записують не тільки самопочуття досліджуваного, а 

і його оцінку дослідження. Для цього задають такі запитання: „Чи сподобалося вам 

дослідження?”, „Чи бажаєте Ви ще раз узяти участь у подібному дослідженні?”, „Чим Ви 

керувались під час визначення Ваших можливостей у розстановці хрестиків у квадрат?” 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів – отримання середньої величини цільового відхилення, на 

основі якого визначають рівень домагань. Цільове відхилення (Цв) – це різниця між 

кількістю графічних елементів (хрестиків), які досліджуваний намітив поставити, і 

кількістю реального розставлення елементів. Вони відмічаються на бланку кожним 

досліджуваним в графах „РДМ” і „РДС”. При цьому „РДМ” – це число, що міститься у 

верхній клітинці тієї чи іншої прямокутної секції, а „РДС” – у нижній. 

Цільове відхилення підраховують за формулою 

 

Цв=(РДМ2 – РДС1) + (РДМ3 – РДС2) + (РДМ4 – РДС3) / 3,  

 

де РДМ2, РДМ3 і РДМ4 – величини рівнів домагань розстановки хрестиків у 

квадрати кожної з 2–4 спроб; РДС1, РДС2, РДС3 – величини рівня досягнень відповідно в 

1–3 спробах. 

Рівень домагань є важливим структуроутворюючим компонентом особистості. Це 

досить стабільна індивідуальна якість людини, яка характеризує: по-перше, рівень 

складності завдань, що обираються, по-друге, вибір суб’єктом мети чергової дії залежно 

від переживання успіху або невдачі у попередніх діях, по-третє, бажаний рівень 

самооцінки особистості. 

У запропонованій методиці рівень домагань визначається за цільовим відхиленням, 

тобто за різницею між тим, що людина намітила виконати за визначений час, і тим, що 

вона насправді виконала. Дослідження дозволяють визначити рівень і адекватність 

домагань. Рівень домагань пов’язаний з процесом цілепокладання і є ступенем локалізації 

мети в діапазоні труднощів. Адекватність домагань вказує на відповідність висунутої 

мети і можливостей людини. 



 

Для визначення рівня й адекватності домагань можна використовувати такі 

стандарти: 

 

Цв Рівень домагань 

5 і більше Нереально високий 

3–4,99 Високий  

1–2,99 Помірний  

-1,49–0,99 Низький  

-1,5 та нижче Нереально низький 

 

Високий реалістичний рівень домагань людини може поєднуватися з переконливістю 

в цінності своїх дій, з прагненням до самоствердження, з відповідальністю, з корекцією 

невдач за рахунок власних зусиль, з наявністю стійких життєвих планів. 

Якщо у людини високий нереалістичний рівень домагань, то, як правило, він 

супроводжується фруструванням, вимогливістю до оточуючих, екстрапунітивністю. 

Особи з таким рівнем домагань іпохондричні і відчувають труднощі в реалізації власних 

життєвих планів. 

Помірний рівень домагань характерний для осіб, впевнених у собі, товариських, які 

не шукають самоствердження, налаштовані на успіх, які розраховують свої сили і 

співвідносять свої зусилля з цінністю досягнутого. 

Низький рівень домагань залежить багато в чому від установки на невдачу. В осіб з 

нереалістично низьким рівнем домагань часто бувають нечіткі плани на майбутнє. 

Зазвичай, вони орієнтовані на підкорення і часто виявляють безпорадність. Однією з 

проблем таких людей може стати планування своїх дій на найближчий час і 

співвідношення їх з перспективою. 

Неадекватність рівня домагань здатна привести до дезадаптивної поведінки, до 

неефективності будь-якої діяльності, до труднощів у міжособистісних стосунках. 

Заниження рівня домагань, яке розвивається внаслідок дефіциту соціально значущого 

успіху, може викликати пониження мотивації, невпевненість і глобальну боязкість 

труднощів, 



 

Корекцію рівня домагань має бути спрямовано на погодження уявлень про бажаний 

результат з можливостями і здібностями людини. Закріплення цього положення в 

конкретній успішній діяльності підвищує адекватність рівня домагань. 

Форма звітності: заповнені бланки відповідей із самостійно сформульованими 

висновками. 

 

 

Завдання 5. 

Мета дослідження: виявлення багатогранності людської самосвідомості. 

Матеріали та обладнання: слова, які характеризують окремі якості особистості: 

вразливість, гордість, грубість, заздрісність, злопам’ятність, мстивість, образливість, 

обережність, щирість, вірність, байдужість, розв’язність, розсудливість, рішучість, 

стриманість, сентиментальність, пристрасність, боягузливість, впертість. 

Процедура дослідження 

Дослідження проводиться в парі, яка складається з експериментатора та 

досліджуваного. 

Інструкція досліджуваному: із запропонованого списку ви повинні скласти  п’ять 

рядів слів. Ряди повинні характеризувати наступні уявлення досліджуваного про себе: 

справжнє «Я» (яким я себе вважаю на даний час); 

динамічне «Я» (яким я прагну бути); 

ідеальне «Я» (яким я знаю я повинен бути, виходячи із засвоєних моральних норм та 

зразків); 

майбутнє або можливе «Я» (яким, мені здається, я становлюсь); 

уявлюване «Я» (яким я прагну здаватися іншим). 

Перший ряд ви повинні почати з того слова, яке ви вважаєте позначає рису, 

притаманну вам в даний час у найменшій мірі. Далі ставить слово, яке позначає якість, 

притаманну вам в дещо більшій мірі, і так далі. Останнє місце в ряду займе слово, яке 

позначає якість, якою ви, на вашу думку, володієте в найбільшій мірі. За тим же 

принципом будуються інші ряди слів. Обробка та аналіз результатів: на основі отриманих 

даних – п’яти рядів слів складається графік. По осі абсцис відзначаються слова, що 

характеризують окремі якості особистості, по осі ординат – їх рангові показники, які 

характеризують уявлення досліджуваного про його різноманітні «Я». З’єднуючи 



 

відповідні крапки, отримаємо п’ять ліній, які характеризують багатогранність 

самосвідомості особистості досліджуваного. 

Форма звітності: протокол із заповненими таблицями, побудованим графіком та 

самостійно сформульованими висновками. 

  

Література: 16, 19, 20, 24, 26, 30, 34,39. 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОСТІ ДІЙ  

ТА ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИКІВ 

Без діяльності неможливе життя людини. У процесі діяльності людина пізнає 

навколишній світ, його закономірності, сприймає різні явища. В діяльності створюються 

продукти і матеріальні цінності, відбувається створення духовних цінностей. Отже, 

діяльність – це форма активного ставлення людини до навколишнього світу. 

Діяльність людини носить свідомий характер, вона цілеспрямована, тобто людина 

усвідомлює мету і способи її досягнення, планує окремі ланки діяльності, враховує 

можливі ускладнення та перепони, перебудовує діяльність в разі потреби, передбачає 

результати. Діяльність накладає відбиток і на саму людину. Психіка не тільки 

проявляється, а і формується в діяльності. Вона визначається метою, завданнями, які 

вона перед собою ставить, і пов’язана з певними мотивами, які спонукали людину до цієї 

діяльності. 

Діяльність, як правило, розглядають і з точки зору її структури. У будь-якій 

діяльності виділяють етап постановки мети, етап планування, етап виконання, перевірки 

результатів, виправлення помилок, зіставлення одержаних результатів із запланованими, 

підведення підсумків. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Охарактеризуйте особливості системного підходу до вивчення діяльності, 

поведінки особистості. 

2. Чим потреби відрізняються від мотивів? 

3. Які існують основні підходи до визначення складу діяльності? 

4. В чому полягає орієнтувальна основа дії? 

5. Який склад психомоторики? 

6. Дайте класифікацію рухів. 

7. Охарактеризуйте інформаційну основу діяльності. 

8. Проаналізуйте процес прийняття рішення та його складові. 

9. Проаналізуйте саморегуляцію як один із основних принципів існування організму. 

10. Які існують основні підходи до класифікації мотивів діяльності? 



 

 

Завдання 6.  

Мета: дослідити шляхи розвитку довільності дій у дітей (дошкільний, молодший 

шкільний вік).  

Матеріали та обладнання: набір різнокольорових паперових смужок. 

Процедура дослідження 

Дослідження проводиться послідовно з трьома групами досліджуваних: 

дошкільниками, молодшими школярами, дорослими. 

Інструкція досліджуваному 

Ви повинні швидко відповісти на питання. Серед них є такі, які вимагають 

визначеної відповіді: “що таке бібліотека?”, “якого кольору стіл?”, “чи був ти в селі?”, 

“якого кольору трава?” тощо. Але, відповідаючи на ці питання, ви повинні 

дотримуватись двох правил: 1) не називати двох заборонених кольорів, наприклад, 

зеленого та червоного; 2) не називати двічі один і той самий колір.  

Обробка та аналіз результатів 

З кожною віковою групою дослідження проводиться у двох варіантах: а) з 

використанням зовнішніх засобів для удосконалення довільної дії та б) без допомоги 

зовнішніх допоміжних засобів. Зовнішній допоміжний засіб – смужку паперу того 

кольору, який не повинен називати досліджуваний, кладуть перед досліджуваним. 

Результати дослідів записують у графік, де на осі абсцис позначають вікову групу, а на 

осі ординат – кількість правильних відповідей. Нижня лінія викреслюється для 

характеристики успішних дій без виконання зовнішніх допоміжних засобів, верхня – 

успішних дій з використанням допоміжних засобів. 

У молодшого школяра розрив у кількісних характеристиках довільних дій з 

використанням і без використання зовнішніх допоміжних засобів найбільший. 

Дошкільник ще не вміє користуватись зовнішнім допоміжним засобом, дорослому воно 

уже не потрібне, так як у нього закінчився процес інтериоризації зовнішнього засобу, 

перехід від зовнішнього безпосереднього процесу до внутрішньо-опосередкованого. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

Завдання 7. 

Мета: дослідження впливу знання результату на вироблення навиків. 



 

Матеріали та обладнання: лінійка з нанесеними на ній міліметровими поділками. 

Процедура дослідження 

У дослідженні беруть участь досліджувані та експериментатор, який і фіксує 

результати дослідження. 

Інструкція досліджуваному 

Перед вами лінійка, на яку експериментатор наніс три яскраві позначки, 

відзначивши, 1см, 8 см та 15 см. В першій серії ви повинні тупим кінцем олівця вести по 

шкалі від першого відзначеного ділення до ділення 8 см. Пізніше, закривши очі, ви 

продовжуєте вести олівцем до тих пір, доки вам не здаватиметься, що довжина відрізка, 

проведеного із закритими очима, рівна довжині відрізка, проведеного вами з відкритими 

очима. 

Обробка та аналіз результатів 

Експериментатор реєструє помилки (зі знаком плюс або мінус), не повідомляючи 

про них досліджуваному. Дослідження повторюється 15 разів. На основі отриманих 

даних будується графік. На осі ординат відкладається величина помилки (в мм) в ту чи 

іншу сторону (не приймається до уваги знак відхилення), на осі абсцис – порядковий 

номер вправи. Пунктиром малюється крива, яка відповідає результатам першої серії 

дослідження, суцільною лінією – крива, яка відповідає результатам другої серії. 

Порівнюючи криві першої та другої серії, можна зробити висновок про те, як впливало 

на формування даного навика знання результатів вправ. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 8.  

Мета: дослідження явища інтерференції навиків. 

Матеріали та обладнання: секундомір, три таблички. 

А Б В 

23   36   34   32   25 Г    С    П    Н    Я Е    Н    У    С   Г 

39   26   29   22   37 Ф    Ж    К    В    Т Т    В    Д    Ж    Ф 

33   31   24   35   20 О    М    Д    Р    Л А    Р    К    М    О 

28   21   38   27   30 И    Б    У    З    А Л    З    П    Б    У 



 

 

Процедура дослідження 

Досліджувані діляться на дві групи по п’ять-шість чоловік. Перша група контрольна, 

друга – експериментальна. 

Інструкція досліджуваному 

За 20 пред’явлень у табличці А відшукати в порядку зростання числа (від 21 д 39), в 

табличці В – букви в алфавітному порядку. Непарний порядковий номер пред’явлення 

має табличка А, парний – В. Час кожного пред’явлення таблички В (за який ви повинні 

знайти наступну букву) експериментатор фіксує за допомогою секундоміра. Після цього 

досліджуваному експериментальної групи в непарному пред’явленні пропонується 

табличка Б, в парному – В. Фіксується час пред’явлення таблички В.  

Обробка та аналіз результатів 

Середньогруповий час кожного із 10 пред’явлень дає криву графіка (на осі абсцис 

відкладається порядковий номер пред’явлення, на осі ординат – час в сек). Порівнюючи 

криві, необхідно відповісти на питання, чи вплинула на засвоєння розміщення букв на 

табличці В та обставина, що досліджувані експериментальної групи одночасно 

засвоювали розміщення тих самих букв на табличці Б, тобто, необхідно відповісти на 

питання, чи можна в даному випадку говорити про інтерференцію двох навиків. 

Форма звітності: протокол дослідження з побудованими графіками та 

сформульованими самостійно висновками. 

 

Література: 16, 24,26,30. 

 



 

  

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ 

Індивідуальна своєрідність особистості проявляється не тільки в її спрямованості, 

здібностях, а і в динаміці її психологічної діяльності. 

Щоденні спостереження за людьми показують, що одні люди збуджуються сильно, 

діють енергійно, пристрасно, інші – слабо, не енергійно. Одні відзначаються 

врівноваженістю поведінки, діють стримано, не виявляють різко на зовні своїх почуттів, 

інші ж при аналогічних обставинах зразу спалахують, діють поривчасто, нервують, 

вибухають цілим рядом почуттів з приводу незначних подій. Одні емоційно вродливі, 

вони все „приймають близько до серця”, почуття їх виявляються сильнішими і тривають 

довгий час, інші ж спокійно ставляться до навколишніх подій, слабко на них 

відгукуються, емоції їх, менш інтенсивні, неглибокі й нетривалі. 

Є люди, які швидко переходять від одних життєвих умов до інших, легко 

пристосовуються до змінених умов життя; інші ж цю зміну життєвих умов переносять 

досить гостро і з великими труднощами пристосовуються до нових умов. Деякі люди 

відзначаються стійкістю їх інтересів, настроїв, в інших вони не стійкі, поривчасті. Різним 

буває і індивідуальний темп перебігу психічної діяльності, швидкий, повільний, млявий. 

Ці особливості людей виявляються в їх практичній і розумовій діяльності. Вони 

знаходять своє виявлення і в їх ході (одні ходять швидко, поквапливо, інші – повільно, 

спокійно), і в розмові (в одних, наприклад, вона спокійна, рівна, стримана, повільна, а в 

інших жвава, емоційна, швидка, багата експресією). 

Індивідуальні особливості людини, що виявляються в певній її збудливості, 

емоційній вразливості, врівноваженості і швидкості перебігу її психічної діяльності, 

називається її темпераментом. Останній являє собою динамічну характеристику 

поведінки людини. 

Темперамент належить до первинних форм вищого психологічного синтезу. Його 

фізіологічною властивістю є тип вищої нервової діяльності, визначений співвідношенням 

сили врівноваженості, рухливістю процесів збудження та гальмування. Але 

співвідношення між типом вищої нервової діяльності і типами темпераменту, що 

традиційно виділяються (сангвініка, холерика, флегматика і меланхоліка), далеко не 

однозначні. 



 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Як пов’язані між собою організм, нервова система та темперамент? 

2. Які основні властивості темпераменту? 

3. В чому полягає проблема класифікації темпераменту? 

4. Чи можливо змінити та розвивати темперамент? 

5. В чому суть проблеми співвідношення типологічних та вікових особливостей 

темпераменту? 

6. Від яких факторів залежить зміна проявів темпераменту? 

7. Чи існує взаємозалежність між типом темпераменту та небажаними формам 

поведінки? 

8. Чи можна змінити темперамент? 

9. Охарактеризуйте шляхи пристосування темпераменту до вимог діяльності 

(трудової, навчальної, спортивної).  

10. Дайте психологічну характеристику типів темпераменту. 

 

Завдання 9. 

Мета дослідження: визначити рівні екстраверсії, емоційної стійкості та типу 

темпераменту. 

Матеріали та обладнання: тест – опитувальник Г. Айзенка, що складається з 60 

питань, бланк для відповідей, ручка або олівець. 

Процедура дослідження 

Дослідження типу темпераменту можна проводити як з одним досліджуваним, так з 

невеликою групою. В іншому разі має бути забезпечена строга самостійність учасників 

тестування. 

На бланку відповідей записуються в колонку номери запитань, а поряд передбачено 

колонку для відповідей: „Так” або „Ні”. У завдання експериментатора входить 

роздавання опитувальників, бланків, ручок або олівців, ознайомлення з інструкцією. 

Інструкція досліджуваному: „Вам пропонується ряд питань про особливості вашої 

поведінки. Якщо Ви відповідаєте на питання „Так”, то поставте знак „+”, якщо „Ні”, то 

знак „-”. Відповідайте на питання швидко, без довгих роздумів, так як важливо є перша 

реакція.” 



 

Опитувальник 

1. Чи подобається тобі шум і неспокій навколо тебе? 

2. Чи часто ти потребуєш друзів, які могли б тебе підтримати, розрадити? 

3. Чи завжди ти швидко знаходиш відповідь, коли тебе про щось запитують, якщо 

це не на уроці? 

4. Чи буваєте Ви інколи роздратовані? 

5. Чи часто у Вас змінюється настрій? 

6. Тобі більше подобається бути самому, ніж зустрічатися з друзями? 

7. Чи заважають тобі різні думки інколи заснути? 

8. Чи часто ти робиш те, що тобі говорять? 

9. Чи любиш ти поглузувати над кимось? 

10. Чи відчуваєш ти інколи себе невдахою, хоча на це і не було причин? 

11. Ти весела людина? 

12. Ти інколи порушуєш правила поведінки? 

13. Чи багато речей, обставин дратує тебе? 

14. Чи подобається тобі робота, коли все потрібно виконувати швидко? 

15. Чи справді Вам недають спокою думки про ті неприємності, які могли б 

трапитись, незважаючи на те, що все закінчилось добре? 

16. Тобі можна довірити таємницю? 

17. Чи можеш ти розвеселити своїх друзів? 

18. Чи буває у вас сильне серцебиття? 

19. Чи робите Ви перший крок для того, щоб з кимось потоваришувати? 

20. Ви колись обманювали? 

21. Чи дуже ти засмучуєшся, якщо оточуючі знаходять недоліки в роботі, яку ти 

виконав? 

22. Чи любиш ти розповідати смішні історії? 

23. Ти часто відчуваєш себе змученим? 

24. Ти завжди виконуєш домашні завдання, а потім все решту? 

25. Ти зазвичай веселий і всім задоволений? 

26. Чи образливий ти? 

27. Тобі дуже подобається спілкуватися з друзями? 

28. Чи завжди ти виконуєш прохання рідних про допомогу по господарстві? 



 

29. Чи турбують тебе запаморочення? 

30. Твої дії та вчинки можуть поставити інших в незручне становище? 

31. Ти часто відчуваєш, що тобі все набридло? 

32. Чи подобається тобі вихвалятися? 

33. Ти часто сидиш та мовчиш, коли потрапляєш в коло незнайомих людей? 

34. Чи хвилюєшся ти інколи так, що не можеш всидіти на місці? 

35. Ти, як правило, швидко приймаєш рішення? 

36. Ти ніколи не галасуєш в аудиторії, навіть коли немає викладача? 

37. Тобі часто сняться страшні сни? 

38. Чи можеш дати ти волю своїм почуттям та повеселитися зі своїми друзями? 

39. Чи легко тебе образити? 

40. Чи говорив ти колись щось погане про когось? 

41. Чи правда, що ти говориш та дієш швидко особливо не задумуючись? 

42. Чи довго ти переживаєш через безглуздість ситуації, в якій опинився? 

43. Тобі дуже подобаються веселі ігри? 

44. Ти завжди їси те, що тобі пропонують? 

45. Тобі важко відповісти „ні” коли у тебе щось просять? 

46. Чи любиш ти часто ходити в гості? 

47. Чи бувають моменти коли тобі не хочеться жити? 

48. Чи виражав ти колись грубість по відношенню до своїх батьків? 

49. Чи вважають тебе веселою та жвавою людиною? 

50. Чи часто ти відволікаєшся, коли виконуєш якесь завдання? 

51. Ти частіше сидиш і споглядаєш, ніж береш активну участь? 

52. Тобою інколи опановують різні думки? 

53. Чи завжди ти впевнений, що зможеш виконати завдання? 

54. Інколи ти відчуваєш себе самотнім? 

55. Ти соромишся знайомитись з незнайомими людьми? 

56. Чи часто ти буваєш стурбованим тому, що зробив або сказав щось таке, чого не 

слід було робити? 

57. Коли хтось кричить на тебе, ти також кричиш у відповідь? 

58. Ти інколи відчуваєш себе веселим або стурбованим без всякої на те причини? 

59. Ти вважаєш, що важко отримати справжнє задоволення від жвавої компанії? 



 

60. Тобі часто доводиться хвилюватися через те, що щось зробив не так? 

Обробка та аналіз результатів: за кожну відповідь, що відповідає коду 

опитувальника, нараховується 1 бал. 

Обробка починається зі шкали відвертості, якщо за цією шкалою досліджуваний 

набирає 5–6 балів, його протокол вважається недійсним. Айзенк вважав, що показники 

даної шкали можуть бути використані для характеристики особистості (наприклад: рівень 

самооцінки) 

Екстраверсія – інтроверсія 

Відповіді „так” (+) на питання 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 

49, 53, 57. 

Відповіді „ні” (-) на питання 6, 33, 51, 55, 59. 

Нейротизм – стабільність 

Відповіді „так” на питання 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 

47, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 

Шкала відвертості: 

Відповіді „так” на питання 8, 16, 24, 28, 44. 

Відповідь „ні” на питання 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48. 

Наступним кроком обробки результатів дослідження є побудова схеми типів 

темпераменту. Темперамент та його основні властивості можна подати як точки проекції 

величини екстраверсії та емоційної стійкості, отриманої при перетині перпендикулярів, 

віднесених до відповідних значень осей. 

Результати доцільно аналізувати тільки в тому разі, коли вони були достатньо 

відвертими, при цьому величина індексу В не може перевищувати 4-бали. 

На думку Г. Айзенка, поєднання екстраверсії — інтроверсії та невротизму — 

емоційної стійкості є властивостями темпераменту, які визначають його тип. 

Властивості екстраверсії та інтроверсії протилежні, так, як і невротизм — емоційна 

стійкість. 

Їх можна подати на континіумі, де величина одного з показників, наприклад, 

екстраверсія Е 0 —12 означає відсутність екстраверсії, тобто — інтроверсію, а величини 

13—24 — виявляє екстраверсію. 
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Рівень екстраверсії визначають за таблицею 

Індекс 

екстраверсії Е  

Рівень ектраверсії — 

інтроверсії  

0-6  Висока інтроверсія  

7-12  Середня інтроверсія  

13-18  Середня екстраверсія  

19-24  Висока екстраверсія  

 

Аналогічне співвідношення мають полярні властивості невротизму — емоційної 

стійкості, їхні рівні визначають на основі тих же інтервалів, що і рівні екстраверсії 

інтроверсії. 

Під екстраверсією слід розуміти спрямованість особистості на оточуючих людей та 

на події, під інтроверсією — спрямованість на внутрішній світ, а під невротизмом — 

поняття, синонімічне до тривожності, яке проявляється як емоційна нестійкість, 

напруженість, емоційна збудливість, депресивність. 

Динамічний прояв цих властивостей пов'язаний зі швидкістю утворення умовних 

рефлексів, з їхньою міцністю, з балансом процесів збудження — гальмування в 

центральній нервовій системі та з рівнем активації кори головного мозку з боку 

ретикулярної формації. 

Так, екстраверт, порівняно з інтровертом, швидше виробляє умовні рефлекси, 

вирізняється більшою терплячістю до болю, але це поєднується з низькою витривалістю 

в ситуації сенсорної депривації, що зумовлює підвищену негативну реакцію на 

одноманітність, на велику частоту відволікань під час роботи. Типовими поведінковими 

проявами екстраверта є комунікабельність, імпульсивність, недостатній самоконтроль, 

швидке пристосування до нового середовища, відкритість і зовнішній прояв почуттів. 

Він співчутливий, життєрадісний, упевнений у собі, прагне до лідерства, до розваг, має 

багато друзів, нестриманий, любить ризик, кмітливий, не завжди відповідальний. 

Інтроверт привертає увагу своїми особливостями поведінки. Він часто заглиблений 

у себе, важко налагоджує контакти з людьми й адаптується до реальності. Частіше за все 

інтроверт спокійний, урівноважений, неагресивний, його дії обмірковані й раціональні. 



 

Коло друзів у нього невелике. Інтроверт любить прогнозувати майбутнє, замислюватися 

над тим, що і як буде робити, не піддається на тимчасовіі не передбачувані стимули, 

песиміст, не любить не передбачуваних ситуацій, хвилювань, дотримується заведеного 

життєвого порядку. Він контролює свої почуття, веденого життєвого порядку. Він 

контролює свої почуття відповідальний, дуже рідко проявляє агресивність. 

На одному полюсі невротизму (високий рівень) перебувають невротики, яким 

притаманна неврівноваженість нервово-психічних процесів, емоційна нестійкість, а 

також лабільність вегетативної нервової системи. Тому вони легко збуджуються, для них 

властива мінливість настрою, чутливість, а також тривожність, підозріливість, 

нерішучість, повільність. 

Другий полюс невротизму (низький рівень) — це емоційно стабільні особистості, які 

відрізняються урівноваженістю, спокоєм, рішучістю, виваженістю дій і вчинків. 

Після характеристики вже вказаних пар властивостей темпераменту можна 

приступати до конструювання власне типів темпераменту. Типи темпераменту 

представлено на схемі (мал. 3). 

На малюнку 3 тип темпераменту визначається в точках перетину екстраверсії та 

невротизму, відтворених на відповідних вісях шкал у тому чи в іншому октанті. При 

цьому темпераменту сангвініка відповідає екстраверсія й емоційна стійкість, 

темпераменту холерика — екстраверсія і невротизм, тобто емоційна мінливість, 

темпераменту флегматика — інтроверсія й емоційна стійкість, а темпераменту 

меланхоліка — інтроверсія і невротизм. 

Якщо точка перетину перпендикулярів лежить у площині кола радіусом б одиниць, 

то це показник слабкого вираження темпераменту, а якщо вона лежить у межах різниці 

площин великого і малого кіл, то тип темпераменту виражено яскраво, повно. 

Темперамент значною мірою визначає особливості характеру людини. Сангвініки, 

як правило, бувають комунікабельними, відкритими, говіркими, жвавими, ініціативними, 

але часто безтурботними і не завжди схильними доводити справу до кінця. У холериків 

спостерігаються часті зміни настрою, вони активні, але в той же час імпульсивні, 

бувають образливими та агресивними і здебільшого оптимістичні. У темпераменті 

флегматика помітна розміреність, спокій, надійність. Меланхоліки — це дуже чутливі 

люди, як правило, спостережливі, тривожні, малоконтактні, дратівливі, багато 

переживають, песимісти. 



 

Усвідомлюючи значення темпераменту в регуляції динаміки психічної діяльності і в 

збереженні життєвих констант організму, можна передбачити рекомендації про розвиток 

ряду властивостей темпераменту за допомогою корекції деяких рис характеру. 
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Мал. 3. Типи темпераменту 

Наприклад, у сангвініка дуже важливо стимулювати працездатність, 

цілеспрямованість, ініціативність, але при цьому слід контролювати навантаження, щоб 

воно було в допустимих межах. їм слід тренувати дисциплінованість та навчатися 

ділових контактів і чіткості. 

Холерикам з їхньою яскраво вираженою схильністю до лідерства бажано 

забезпечувати позитивність стосунків з оточуючими, не ''з'ясовувати стосунків» у 

моменти конфліктів, а аналізувати проблеми згодом у спокійній обстановці, 

контролювати власні прагнення тиснути на інших, підкоряти їх собі, спрямовувати 

зусилля на власне естетичне виховання.  

Працьовитим флегматикам доцільно порекомендувати тренувати свій соціальний 

інтелект (розуміння людей, спостережливість за емоційним станом інших людей, 

встановлення контактів тощо). В окремих випадках завдяки скромності в них не завжди 

адекватна самооцінка, яку в цьому разі слід підвищити. 

Меланхолікам з їхньою вдумливістю і підвищеною сензитивністю не потрібно 

поспішати включатися у види діяльності і спілкування, в яких є жорстка субординація, їм 

також потрібно контролювати і рефлексувати своє ставлення до інших (уникати 

переоцінки авторитету інших), формувати установку на успіхи в роботі, а для цього 



 

визначати термін виконання окремих етапів роботи і навіть їхніх елементів. Для розвитку 

контактності та комунікабельності бажано не уникати громадських доручень, які дають 

можливість вступати в різноманітні взаємовідносини з іншими людьми, з партнерами по 

діяльності, брати участь в усіляких заходах, виступати з доповідями на конференціях, 

домовлятися, координувати дії. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 10.  

Мета дослідження: дослідження емоційної збудливості та емоційної стійкості 

особистості та виявлення на цій основі можливого типу темпераменту. 

Матеріали та обладнання: секундомір, ряд слів: килим, стіл, крісло, коробка, 

газета, бездара, стіна, ваза, газон, мита, неряха, сезон, рука, пліткарка, лапа, клавіша, 

керівництво, розумниця, машина, антена, скриня, бруднуля, дерево, підручник. 

Процедура дослідження 

Даний дослід проводиться як з однією особою, так і з групою. Краще, щоб група 

була невеликою. У іншому випадку експериментаторові потрібно пильнувати, щоб ніхто 

до кінця дослідження не розмовляв і не показував свої таблиці. 

Дослідження проводиться у два етапи. На першому заповнюється таблиця, на 

другому будуються графіки. 

Інструкція досліджуваному 

Експериментатор повільно буде оголошувати слова (5 слів за сек.). На кожне почуте 

слово ви повинні відповідати словом, яке прийде Вам до голови. Протоколіст буде 

реєструвати час з моменту проголошення слова подразника до початку Вашої відповіді. 

Обробка даних виконаного завдання 

На основі даних досліду заповнюється таблиця: 

 

Слово-подразник Відповідь піддослідного Патентний час 

 

 

 

  

 



 

Пізніше будується графік, де на осі абсцис позначається час реакції, а на осі ординат 

– номер, який відповідає цифровому номеру, слова подразника. 

Обробка та аналіз результатів: із 25 слів – подразників 5 емоційно значимих, а 20 

слів нейтральних. Показником емоційної збудженості та емоційної стійкості буде 

відношення патентного часу на емоційно значимі та нейтральні слова. Якщо ці два 

показники часу однакові або майже однакові, а лінії графіків збігаються або близькі один 

до одного, то досліджуваний вважається емоційно стійким. Якщо ці два показники часу 

досить відрізняється, а лінії графіка віддалені, то досліджуваний є емоційно збудливим. 

На основі отриманих даних складається іще одна таблиця: 

 

Прізвище, ім’я 

досліджуваного 

Емоційні особливості 

досліджуваного 

Можливий тип 

темпераменту 

 

 

 

 

 

 

Форма звітності: заповнені таблиці, протокол досліджень із сформульованими 

висновками. 

 

 

Завдання 11.  

Мета дослідження: дослідження індивідуальності особистості досліджуваного та 

виявлення на цій основі можливого типу темпераменту 

Матеріали та обладнання: секундомір, пари слів: шоколадний – ванільний, гіркий 

– солодкий, малиновий – полуничний, ароматний – гнилий, прісний – духмяний, 

гірчичний – перцевий, яскравий – однотонний, черемховий – яблуневий, давній – свіжий, 

жовто-зелений – червоно-жовтий, медовий – м’ятний, блідий – яскравий, пекучий – 

кислий, ліловий – рожевий, теплий – холодний, оселедцевий – сирний, ніжний – тонкий, 

черешневий – вишневий, брудний – чистий, солодкий – притомно-солодкий. 

Процедура дослідження: (таж, що і у попередньому дослідженні) 

Інструкція досліджуваному:  „Вам будуть пропонувати по черзі пари слів зі 

швидкістю 5 слів за хвилину. Ви повинні із двох слів швидко вибрати те, яке є більш 

приємним для Вас за кольором, смаком і т. д., і перед цим словом поставити хрестик. 



 

Протоколіст реєструватиме час з моменту проголошення подразника до моменту 

вибору.”  

Обробка та аналіз результатів. В ході дослідження заповнюється таблиця: 

 

Запропонований 

подразник 

Латентний час 

реакції (в сек.) 

  

 

 

 

Після цього малюється графік. Позначки та лінія, яка їх з’єднує, що характеризують 

час реакції у випадках складного та легкого вибору, позначаються різними кольорами 

(опис графіка в попередньому завданні). 

Із 20 пар слів в п’яти легко зробити вибір, в 15 – складно. Імпульсивність 

визначається відношенням патентного часу реакції у випадках легкого та складного 

вибору. Якщо ці два часові показники приблизно однакові та їх відношення близьке до 

одиниці, а обидві лінії графіка співпадають або будуть близькі одна до одної, то 

досліджуваний належить до сильно імпульсивного типу особистості. Якщо латентний час 

в ситуації складного вибору набагато більший від латентного часу в ситуації легкого 

вибору, а лінії графіка знаходяться далеко одна від одної, то досліджуваний належить до 

малоімпульсивного типу особистості. 

Результати роботи заносяться в таблицю: 

Прізвище ім’я  Емоційні особливості 

досліджуваного 

Можливий тип 

темпераменту 

   

 

 

 

Про емоційну збудливість судять з того, якої слабкості вплив необхідний для 

виникнення емоційного відгуку (позитивного чи негативного), і з якою швидкістю він 

виникає. Емоційна збудливість тим вища, чим:  



 

а) швидше і виразніше реагує (зміна виразу обличчя, жестикуляція тощо) на 

підтримку теплим словом, дисциплінуючий вплив; 

б) легше викликати посмішку, сміх, пожвавлення жартом чи дотепним словом; 

в) швидше і виразніше проявляє почуття радості та задоволення, коли досяг чогось, 

наприклад, оволодів якою-небудь навчальною навичкою. 

Форма звітності: висновки про тип та особливості темпераменту досліджуваного 

формулюються самостійно після проведення всіх необхідних дій та завдань. 

 

Література: 4, 11, 13, 15, 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ УЧНЯ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТИПУ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА  

ПЕРЕВАЖАЮЧИХ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

Характер являє собою стійке поєднання психічних властивостей людини, в яких 

виражено її ставлення до оточення, способи поведінки та реагування. Характер – це 

єдність індивідуального і типового, тому що кожен симптомокомплекс властивостей 

характеру має свої особливі підструктури з їхніми неповторними комбінаціями. Можливо 

головним у симптомокомплексі характеру є вольові риси, які з інтегруванням у 

властивості характеру визначають його силу чи слабкість. Отже, характер є не просто 

сукупністю або випадковим набором окремих рис. Усі його властивості взаємопов’язані, 

взаємозалежні. Взаємозв’язок рис характеру становить цілісну ієрархічну структуру. У 

цій ієрархії одні риси основні, визначальні, провідні, а інші – підпорядковані. Кожна із 

структурних властивостей характеру формується в онтогенезі як спосіб реалізації 

відносин у діяльності та стосунків у спілкуванні. 

У структурі характеру можуть переважати інтелектуальні, емоційні чи вольові 

компоненти. 

Фізіологічною основою характеру є динамічний стереотип. Його особливості так 

само, як і виховання та труднощі стосунків з людьми, можуть породити акцентуації 

характеру, тобто надмірне посилення окремих рис, що призводить до дисгармонійного 

спілкування людини з іншими людьми, до неадекватного ставлення до себе, до своєї 

діяльності тощо. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Що таке характер? 

2. Чи впливає характер на формування спрямованості особистості? 

3. Чи впливає характер на розвиток здібностей? 

4. Як пов’язані між собою характер та емоційно-вольова сфера особистості? 

5. Охарактеризуйте провідні, типові та індивідуальні риси характеру. 

6. Які риси можна назвати типовими для українця? 

7. Охарактеризуйте типи акцентуацій характеру. 

8. В чому полягає проблема типології характеру? 



 

9. Проаналізуйте закономірності розвитку структури характеру. 

10. На що повинно орієнтуватися самовиховання характеру? 

 

Завдання 12.  

Мета дослідження: оцінка схильності до ризику.  

Матеріали та обладнання: опитувальник О. Г. Шмельова, бланк для відповідей, 

ручка. 

Процедура дослідження 

Дослідження можна проводити як з однією людиною, так і з групою. У другому разі 

важливо забезпечити незалежність відповідей досліджуваних. Кожен отримує текст 

опитувальника з інструкцією і бланком для відповідей, який складається з номерів 

запитань та розміщеної поряд графи для відповідей. 

Інструкція досліджуваному: «Перед Вами перелік тверджень. Уважно прочитайте 

кожне твердження і вирішіть, правильне чи неправильне воно стосовно Вас. Якщо 

правильне, то в бланку відповідей проти номера цього твердження поставте знак плюс 

(+), а якщо неправильне — мінус (-). 

Опитувальник 

1. Я часто говорю до того, як обміркую сказане. 

2. Мені подобається швидка їзда. 

3. Я часто змінюю свої інтереси та захоплення. 

4. Кращий спосіб знайти справжніх друзів — говорити людям те, що про них 

думаєш. 

5. Здебільшого запитання на екзамені може бути сформульовано так, що виявиться 

не пов'язаним з програмою, і вся підготовка стає марною. 

6. Життя без небезпек мені не здається надто нудним. 

7. Якщо бажаєш зайняти високу посаду на службі, дотримуйся прислів'я: «Хто не 

поспішає, той скрізь устигає». 

8. Азартні ігри заважають розвитку в людини почуття відповідальності за те, щоб 

приймати продумані рішення. 

9. Я швидше відчуваю нудьгу від якого-небудь заняття, ніж більшість людей, які 

займаються тим самим. 



 

10. Я краще пройду дві-три зупинки пішки, коли поспішаю, ніж буду чекати на 

автобус, хоча, очевидно, він мене наздожене. 

11. Мені цікаво зробити так, щоб зачепити кого-небудь. 

12. Тільки несподівані обставини і небезпека дозволяють мені мобілізувати свої 

сили. 

13. Я не маю задоволення від почуття ризику. 

14. Тільки по-справжньому сміливі дії дозволяють людині стати видатною і здобути 

визнання. 

15. Мені неприємні ті люди, які через власні примхи перетворюють серйозні справи 

на легковажні ігри. 

16. Коли я виробляю конкретний план дій, то майже завжди впевнений (впевнена),  

що мені пощастить його здійснити. 

17. Коли на небі сяє сонце, я ніколи не беру на прогулянку парасольку, навіть якщо 

прогноз обіцяє дощ. 

18. Я часто намагаюся відчути збудження. 

19. Мені неприємно, коли нав'язують парі, навіть якщо я повністю впевнений у своїй 

думці з даного питання. 

20. У деяких випадках я не зупинюся перед тим, щоб обманути, якщо мені треба 

справити гарне враження. 

21. По-справжньому розумна людина уникає швидких рішень — вона вміє 

дочекатися таких моментів, коли діяти можна напевно. 

22. Я не вважаю, що трюки, які виконують циркові акробати без страхувального 

паска, виглядають вражаюче. 

23. Я надаю перевагу небезпечній роботі, якщо вона приносить переміни в житті і 

можливість мандрувати. 

24. Я завжди сплачую перевезення багажу в транспорті, навіть якщо не побоююся 

перевірки. 

25. Я вважаю, що треба вірити у свій шанс, навіть коли перевага не на моєму боці. 

26. У творчій справі головне —  це зухвалий задум, навіть якщо внаслідок цього нас 

очікує невдача через безглузду випадковість. 

27. Я не пожалкую грошей заради того, щоб у потрібний момент показати свою 

заможність і мати вигляд привабливої людини. 



 

28. Якщо під час зустрічі мій знайомий на мене не звертає уваги, я не буду 

нав'язувати йому своє спілкування і не привітаюся першим. 

29. Більшість людей не розуміє, в якій мірі їхня доля залежить від випадку. 

30. Якщо під час придбання автомобіля мені доведеться вибирати між швидкістю і 

комфортом, з одного боку, та безпекою, з іншого, я оберу безпеку. 

31. Я почуваюся краще, коли дуже захоплений яким-небудь задумом. 

32. Я віддаю перевагу такому одягу, про який твердо знаю, що він надійний і має 

добрий вигляд, незалежно від стрибків моди. 

33. Коли я граю в різноманітні ігри, я намагаюся братії ініціативу на себе, навіть 

коли знаю, що супротивник тільки й чекає цього. 

34. Під час мандрівок я полюбляю відхилятися від відомих маршрутів. 

35. Я часто потрапляю в такі ситуації, з яких мені хочеться якнайшвидше вибратися. 

36. Якщо я обіцяю, то практично завжди дотримуюся своїх слів, незалежно від того, 

зручно це мені чи ні. 

37. Якщо мій безпосередній керівник буде стримувати мої новаторські ідеї, в мене 

вистачить сміливості довести їх до відома керівництва вищого рангу. 

38. Азартні ігри розвивають у людини здібності приймати сміливі рішення в 

складних життєвих ситуаціях. 

39. Коли я читаю гостросюжетну книгу, то ніколи не поспішаю швидше дізнатися, 

чим усе закінчиться, із задоволенням читаю по порядку. 

40. Мені сподобалося б стрибати з парашутом. 

41. Кращий спосіб викликати щире ставлення до себе — довіряти людям. 

42. Я почуваюся краще, колії відчуваю щастя від спокою та комфорту. 

43. Мені буває набагато важче купувати одну коштовну річ, ніж багато дешевих 

речей тієї ж сумарної вартості. 

44. Якщо я граю, то віддаю перевагу грі або суперечці на заклад. 

45. Люди занадто часто бездумно витрачають своє здоров'я, переоцінюючи його 

запаси. 

46. Якщо мені не загрожує штраф, то я переходжу вулицю там, де мені зручно, а не 

там, де потрібно. 

47. Я не ризикую купувати одяг без примірки. 



 

48. Тільки смілива людина здатна на справжнє шляхетне ставлення до людей, 

незалежно від того, як вони реагують на неї. 

49. У команді й грі найважливіше — це взаємна підстраховка. 

50. У житті людям справді дуже часто доводиться грати в небезпечну гру «пан або 

пропав». 

Обробка та аналіз результатів: мета обробки результатів — одержання показника 

величини схильності до ризику як риси характеру. Показник підраховується за кількістю 

збігань знаків відповідей згоди-незгоди на твердження шкали схильності до ризику. 

Номер твердження та знак відповіді 

2-г, 3+. 4-К б-, 7-, 8-, 9+, 11 + , 12 + , 13-, 14+. 15-, 17+, 18-, 19-, 21-22-, 23^, 25-, 26+. 

27+, 28-, 30-, 31 + , 32-, 33+, 34т. 37-, 38-, 39-, 40-, 41-г, 42--, 43-, 44+, 45-, 47-, 48-, 49-. 50-

. 

Для оцінки ставлення до дослідження в опитувальнику подано твердження, згода з 

якими засвідчує щирість відповідаючого, а незгода — нещирість. 

Шкала щирості: відповіді неправильно (-) за номерами запитань анкети 1, 5, 10, 16, 

20, 24, 29, 35, 36, 46. 

Показник збігання відповідей за другою шкалою, що дорівнює 8, 9 чи 10, засвідчує 

недостовірність результатів дослідження. У такому разі тестування треба повторити, 

звернувши увагу досліджуваного на виконання вимог інструкції. 

Аналіз схильності до ризику як риси характеру має важливе значення для 

психологічного прогнозування процесів прийняття рішень у невизначеній ситуації. Під 

час аналізу результатів слід орієнтуватися на те, що показник схильності до ризику може 

варіювати від 0 до 40. Чим вищий показник, тим більша схильність до ризику. 

Якщо показник нахилу до ризику становить ЗО і більше одиниць, то його рівень 

виявляється високим, таку людину можна назвати ризикуючою за умови, що її відповіді 

були достатньо щирими. Якщо показник у межах від 11 до 29 — схильність до ризику 

середня, а якщо менший за 11 — рівень ризику низький, така людина не любить 

ризикувати, і її можна назвати обережною людиною. 

Під час інтерпретації результатів слід враховувати, що високий рівень схильності до 

ризику є, з одного боку, показником рішучості, а з іншого, може призвести до 

авантюризму. 

Форма звітності: заповнений бланк відповідей та самостійно сформульовані висновки. 



 

 

Завдання 13. 

Мета дослідження: встановити тип акцентуації характеру особистості. 

Матеріали та обладнання: тест-опитувальник, Леонарде – Шміоленка, який 

складається із 88 питань, бланк відповідей, ручка або олівець. 

Процедура дослідження 

Дослідження можна проводити як і з однією людиною так і з групою. В іншому 

випадку важливо забезпечити незалежність відповідей досліджуваних. Кожен отримує 

текст опитувальника з інструкцією і бланком для відповідей, який складається з номерів 

запитань та розміщеної поряд графи для відповідей. 

Інструкція досліджуваному: „Тест, який дозволяє встановити акцентуації 

характеру особистості на основі виділених К. Леонгардом 10 – типів акцентованих типі 

особистостей (на відміну від Лігка, який як відомо, виділив 11 типів). Тест складається із 

88 питань. Поряд з номером питання поставте знак „+” (так), якщо погоджуєтесь, або „-” 

(ні), якщо не погоджуєтесь. Відповідайте швидко не задумуючись.” 

Опитувальник 

1. Чи є твій настрій загалом веселий та безтурботний? 

2. Чи легко ти ображаєтесь? 

3. Чи траплялось тобі швидко закохатись? 

4. Чи багато разів провіряєш, чи немає помилок в твоїй роботі? 

5. Чи вважаєш ти себе більш сміливішим, ніж в дитячому віці? 

6. Чи легко ти міняєш радість на сум і навпаки? 

7. Чи любиш бути головним у грі? 

8. Чи бувають дні коли ти без будь-якої на те причини роздратований? 

9. Ти серйозна людина? 

10. Чи завжди ти намагаєшся старанно виконати завдання? 

11. Чи вмієш ти вигадувати нові ігри? 

12. Чи скоро ти забуваєш образи? 

13. Чи вважаєш ти себе добрим, чи вмієш співчувати? 

14. Коли ти вкидаєш лист в поштову скриньку, то перевіряєш чи воно не 

застрягло? 

15. Ти намагаєшся бути простим? 



 

16. Коли ти був маленьким, то боявся блискавки, собак? 

17. Тебе вважають занадто акуратним, старанним? 

18. Чи можна сказати, що більшість твоїх знайомих тебе люблять? 

19. Чи буває тобі неспокійно? 

20. Тобі буває сумно? 

21. Коли у тебе неприємності – ти плачеш? 

22. Тобі важко залишатися на одному місці? 

23. Ти відстоюєш свої права коли з тобою поводяться несправедливо? 

24. Тобі доводилось стріляти в котів з рогатки? 

25. Тебе дратує, коли скатертина на столі лежить не рівно? 

26. Коли ти був маленьким, чи боявся залишатися сам вдома? 

27. Чи буває тобі весело або сумно без причини? 

28. Ти – один із кращих студентів групи? 

29. Ти часто розважаєшся? 

30. Чи легко тебе розізлити? 

31. Ти відчуваєш себе інколи щасливим? 

32. Чи вмієш ти розвеселити друзів? 

33. Ти можеш комусь сказати все, що ти про нього думаєш? 

34. Ти боїшся крові? 

35. Чи із задоволенням ти виконуєш доручення? 

36. Ти станеш на сторону того, з ким повелися несправедливо? 

37. Тобі неприємно зайти в пусту, темну кімнату? 

38. Тобі більше подобається повільна і точна робота, ніж робота в темпі, що не 

вимагає точності її виконання? 

39. Ти легко знайомишся з людьми? 

40. Ти із задоволенням береш участь у вечоринках? 

41. Ти будь-коли втікав із дому? 

42. Чи важко ти сприймаєш життя? 

43. Тобі не давали спокою непорозуміння з друзями на стільки, що ти не міг піти 

на навчання? 

44. Чи можеш ти коли щось не вдалось посміятись над собою? 



 

45. Ти намагаєшся знайти спільну мову після сварки, навіть якщо вона відбулася 

не з твоєї вини? 

46. Ти любиш творити? 

47. Ідучи з дому, чи доводиться тобі повертатися, щоб провірити чи все добре? 

48. Чи здається інколи тобі, що з твоїми близькими має щось відбутися? 

49. Твій настрій залежить від погоди? 

50. Тобі важко відповідати в присутності друзів, навіть якщо ти знаєш матеріал? 

51. Ти можеш розпочати бійку, коли на когось злишся? 

52. Тобі подобається бути з друзями? 

53. Якщо тобі щось не вдається, ти розчаровуєшся? 

54. Чи можеш ти організувати гру, роботу? 

55. Ти наполегливий в досягненні мети? 

56. Ти плакав колись під час перегляду фільму або читання книжки? 

57. Чи бувають випадки, коли тобі важко заснути через якісь турботи? 

58. Ти любиш підказувати або давати списувати? 

59. Чи боїшся ти сам йти по темній вулиці? 

60. Ти слідкуєш за тим, щоб кожна річ мала своє місце? 

61. Чи бувають випадки коли ти лягаєш спати в доброму настрої, а просинаєшся в 

поганому? 

62. Чи вільно ти себе почуваєш із незнайомими? 

63. У тебе болить інколи голова? 

64. Чи часто ти смієшся? 

65. Якщо ти не поважаєш людину, то чи можеш вести себе з нею так, щоб вона 

цього не помічала? 

66. Ти можеш зробити декілька справ за один день? 

67. З тобою часто поводяться далеко не так, як ти на те заслуговуєш? 

68. Ти любиш природу? 

69. Якщо ти ідеш з дому, то перевіряєш чи закрив двері, виключив світло? 

70. Чи вважаєш ти себе боягузом? 

71. Твій настрій змінюється за святковим столом? 

72. Ти береш участь в драмгуртку, любиш декламувати вірші? 



 

73. У тебе буває без особливих причин поганий настрій, коли ні з ким не хочеться 

говорити? 

74. Чи бувають випадки, коли про майбутнє ти думаєш з сумом? 

75. Чи бувають у тебе безпричинні переходи від радості до суму? 

76. Ти вмієш розважати гостей? 

77. Ти довго ображаєшся? 

78. Для тебе є близькими проблеми твоїх друзів? 

79. Чи будеш ти через невеличку помилку переписувати листок? 

80. Чи вважаєш ти себе людиною, яка нікому не довіряє? 

81. Ти часто бачиш страшні сни? 

82. Чи виникало у тебе бажання вистрибнути у вікно? 

83. Тобі буде веселіше, коли всі навколо веселяться? 

84. Ти можеш на час забути про свої неприємності? 

85. Чи можеш ти раптово стати нестриманим? 

86. Як правило ти мовчазний? 

87. Беручи участь у виставі, ти міг би настільки увійти в роль, що забути про те 

що ти насправді не такий? 

 

Обробка та аналіз результатів: за умови співпадання відповіді з ключем 

нараховується 1бал. 

 

Ключ 

1. Демонстративний тип 

„+”: 7; 19; 22; 29; 41; 44; 63; 66; 73; 85; 88. 

„-”: 51 

суму відповідей помножити на 2 

 

2. Застрягаючий тип 

„+”: 2; 15; 24; 34; 37; 56; 68; 78; 81. 

„-”: 12; 46; 59. 

суму відповідей помножити на 2 

 



 

3. Педантичний тип 

„+”: 4; 14; 17; 26; 39; 48; 58; 61; 70; 80; 83. 

„-”: 36 

суму відповідей помножити на 2 

 

4. Збудливий тип 

„+”: 8; 20; 30; 42; 52; 64; 74; 86 

суму відповідей помножити на 3 

 

5. Гіпертимний тип 

„+”: 1; 11; 23; 33; 45; 55; 67; 77 

суму відповідей помножити на 3 

 

6. Дистимічний тип 

„+”: 9; 21; 43; 75; 87 

суму відповідей помножити на 3 

 

7. Тривожний тип 

„+”: 16; 27; 38; 49; 60; 71; 82 

„-”: 5 

суму відповідей помножити на 3 

 

8. Афективно-екзальтований тип 

„+”: 10; 32; 54; 76 

суму відповідей помножити на 6 

 

9. Емотивний тип 

„+”: 3; 13; 35; 47; 57; 69; 79 

„-” 25 

 

10. Циклотимічний тип 

„+”: 6; 18; 28; 40; 50; 62; 72; 84 



 

суму відповідей помножити на 3 

 

Максимальна сума балів після множення – 24. В деяких джерелах можна зустріти 

інформацію про те, що ознакою акцентуації вважається величина, яка перевищує 12 

балів. В деяких – що сума балів у діапазоні від 15 до 19 говорить про тенденцію до того 

чи іншого типу акцентуації. І лише у випадку перевищення 19 балів риса характеру є 

акцентуйованою. 

Отримані результати можна представити у вигляді „профілю особистісної 

акцептуації”. 

1. Гіпертимний тип. Людей цього типу відрізняє значна рухливість, надмірна 

балакучість, вираженість жестів, міміки, пантоміміки, надмірна 

самостійність, недолік відчуття дистанції по відношенню до інших. 

Полюбляють компанії друзів, прагнуть ними керувати. Вони завжди мають 

дуже добрий настрій, добре самопочуття, високий життєвий тонус, здоровий 

сон, апетит. Це люди з завищеною самооцінкою, веселі, легковажні, 

поверхневі і разом з тим ділові, винахідливі; люди, які вміють розважати 

інших, енергійні, ініціативні. Їм характерні спалахи гніву, особливо, коли 

вони зустрічають протидію. Схильні до аморальних вчинків, підвищеної 

дратівливості. Важко переносять умови жорсткої дисципліни, монотонну 

діяльність, вимушену самотність. 

2. Дистимічний тип. Люди цього типу відрізняються серйозністю, 

повільністю, слабістю вольових зусиль. Для них характерне песимістичне 

ставлення до майбутнього, занижена самооцінка, а також низька 

контактність, небагатослівність, навіть мовчазність. Такі люди є 

індивідуалістами; уникають компаній; ведуть закритий спосіб життя. Часто 

заторможені. Вони цінують тих, з ким товаришують і готові їм підкоритися, 

володіють загостреним почуттям справедливості, а також повільністю 

мислення. 

3. Екзальтований тип. Відмінною рисою цього типу є здатність яскраво 

виражати свої емоції, відчуття щастя, радості, насолоди. Їм властива висока 

контактність, влюбливість. Такі люди часто вступають в суперечку, але не 

доводять справу до відкритих конфліктів. В конфліктних ситуаціях вони 



 

бувають прив’язані до близьких та друзів, мають почуття співпереживання, 

добрий смак, проявляють яскравість та відвертість почуттів. Можуть 

панікувати. Володіють мобільністю. Легко переходять від стану безмежної 

радості до стану крайнього суму. 

4. Емотивний тип. Цей тип близький до екзальтованого, але проявляється не 

настільки бурхливо. Для людей цього типу характерні емоційність, 

чутливість, тривожність, балакучість, глибокі реакції в галузі тонких 

почуттів. Найбільш яскраво виражена риса гуманність, співпереживанням 

іншим людям або тваринам, мягкосердечність, співрадість чужим успіхам, 

будь – які життєві події сприймають серйозніше від інших. Різко 

конфліктують, образи носять в собі. Їм властиве загострене почуття 

обов’язку. Бережливо ставляться до природи, люблять вирощувати рослини, 

доглядати за тваринами. 

5. Циклотимічний тип. Характеризуються змінною гіпертимних та 

дистемічних станів. Їм властиві часті періодичні зміни настрою, а також 

залежність від зовнішніх подій. Радісні події викликають у них картини 

гіпертонії: жага діяльності, підвищена балакучість, скачки ідей; сумні – 

повільність реакцій, мислення, а також часто змінюється їхня манера 

спілкування з оточуючими людьми. У лабільних циклоїдів фази зміни 

настрою як правило коротші ніж у типових циклоїдів. „Погані” дні 

відзначаються більш насиченим поганим настроєм, ніж в’ялістю. В моменти 

підйому вираженим є бажання мати друзів. Настрій впливає на самооцінку. 

6. Демонстративні особи, для яких характерна велика, аномальна здатність до 

витіснення. Багато таких особистостей працюють у сфері торгівлі. Тут 

виділено два підтипи: а) істерики - у них велике бажання до визнання 

(викликати до себе увагу), недостатність витримки, необдуманість вчинків; 

б) авантюристичні - це ті особи, що роблять грубі помилки в очах 

об'єктивного спостерігача і відмовляються від цих помилок. 

7. Педантичні особи, в яких, навпаки, слабо представлені механізми 

витіснення. Виділяються такі підтипи: а) анаксти - особи, що зволікають 

прийняттям рішення навіть тоді, коли стадія попереднього і кінцевого 

аналізу завершена, для них характерна велика нерішучість: б) особи з 



 

неврозом нав'язливих станів, наприклад, великого страху, що змушує бачити 

у ледь складних обставинах велику загрозу; оскільки здатність до витіснення 

недостатня, то це напруження підсилює нав'язливі уявлення, що ведуть до 

«розкачування», яке збільшує страх до краю; в) іпохондрики, для яких 

характерні дуже сильні переживання про власне здоров'я; г) „втеча у 

хворобу”, коли теля невеликих невдач, конфліктів, внутрішніх переживань, 

фрустрації головних потреб, особистість симулює хворобу («Л погано себе 

відчуваю», «у мене поганий настрій»), хоч для цього немає певних явних 

об'єктивних передумов, але є суб'єктивні. Однак, через деякий час справді 

можуть з'явитися симптоми хвороби. 

8. Застрягаючий тип. Основою застрягаючого, параноїдального типу 

акцентуації характерна стійкість афекту. Така людина захоплена однією 

ідеєю, яка всепоглинаюче заволоділа нею. Причиною виникнення такої 

акцентуації є так зване маятникове виховання, коли батьки то хвалять дитин, 

то її карають, а сама дитина не може передбачити, як поставляться батьки до 

неї в тій чи іншій ситуації. 

9. Збудливі особи, особливою ознакою для способу життя і поведінки яких є 

нерозсудливість, нелогічний аналіз своїх вчинків, а головною причиною їх 

поведінки є потяги, інстинкти, неконтрольовані спонуки. 

10. Тривожні особи, що здатні до частих та інтенсивних періодичних станів 

тривоги, яка виникає під впливом незначних обставин, подій, які у здорових 

особистостей не викликають жодних переживань. 

Усі виділені вище акцентуації можуть проявлятися уже в підлітковому віці. 

У психодіагностиці є спеціальна методика для виявлення акцентуацій 

підлітків. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 14.  

Мета дослідження: встановлення переважаючих характерологічних тенденцій 

особистості. 



 

Матеріали та обладнання: перелік 128 рис, запропонований Т. Лірі для складання 

характерологічного портрета людини, два реєстраційних бланки, олівці. 

Процедура дослідження 

Дослідження характерологічних тенденцій включає дві методики. На першому етапі 

використовується методика самооцінки досліджуваним особистих властивостей, на 

другому — методика взаємооцінки. Тому в дослідницьку групу входять експериментатор 

і двоє досліджуваних, бажано таких, які знають один одного хоча б 1,5—2 місяці. 

Методики дослідження можуть використовуватися послідовно то одним, то іншим 

досліджуваним або одночасно. У другому разі важливо, щоб досліджувані були 

розташовані не ближче, ніж за 2 м один від одного. Кожен із них отримує список із 128 

рис, реєстраційний бланк та олівець. Експериментатор знайомить їх з інструкцією і при 

одночасній роботі обох досліджуваних стежить за дотриманням самостійності. 

Інструкція першому досліджуваному для самооцінки рис характеру: «Перед Вами 

перелік ознак чи рис, за допомогою яких можна описати психологічний портрет кожної 

людини. Виберіть з цього набору ті, які Ви з повною впевненістю можете віднести до 

себе, й обведіть відповідні номери рис у реєстраційному бланку. Намагайтеся бути 

щирими і, по можливості, об'єктивними.» 

Інструкція другому досліджуваному для взаємооцінки рис характеру: «Перед 

Вами перелік ознак чи рис, за допомогою яких можна описати психологічний портрет 

кожної людини. Виберіть з цього набору ті, які Ви з повною впевненістю можете 

віднести до Н. (тобто до першого досліджуваного), й обведіть номер відповідної риси в 

реєстраційному бланку. Намагайтеся бути щирими, і по можливості, об'єктивними.» 

Перелік рис 

1. Здатний до співробітництва, до взаємодопомоги. 

2. Упевнений у собі. 

3. Має повагу інших. 

4. Не терпить, щоб ним керували. 

5. Відвертий, щирий. 

6. Скаржник. 

7. Часто користується допомогою інших. 

8. Шукає схвалення. 

9. Довірливий і намагається радувати інших. 



 

10. Любить відповідальність. 

11. Справляє враження значущості. 

12. Має почуття гідності. 

13. Підбадьорюючий. 

14. Вдячний. 

15. Злий, жорстокий. 

16. Хвалькуватий. 

17. Корисливий. 

18. Здатен визнати свою неправоту. 

19. Деспотичний. 

20. Вміє наполягати на своєму. 

21. Великодушний, поблажливий до недоліків. 

22. Начальницько-владний. 

23. Намагається опікувати. 

24. Здатен викликати захоплення. 

25. Надає можливість іншим приймати рішення. 

26. Усе пробачає. 

27. Лагідний. 

28. Може проявити байдужість. 

29. Безкорисливий. 

30. Любить давати поради. 

31. Залежний, несамостійний. 

32. Самовпевнений, наполегливий. 

33. Очікує захоплення собою від кожного. 

34. Часто сумує. 

35. На нього важко справити враження. 

36. Товариський, поступливий. 

37. Відвертий, прямий. 

38. Озлоблений. 

39. Любить підкорятися. 

40. Розпоряджається іншими. 

41. Критичний до себе. 



 

42. Щедрий. 

43. Завжди люб'язний у спілкуванні. 

44. Поступливий. 

45. Сором'язливий. 

46. Любить турбуватися про інших. 

47. Думає тільки про себе. 

48. Згідливий. 

49. Відгукується, коли просять допомогти. 

50. Вміє розпоряджатися, наказувати. 

51. Часто розчаровується. 

52. Невблаганний, але неупереджений. 

53. Часто сердиться. 

54. Критичний до інших. 

55. Завжди дружелюбний. 

56. Сноб (судить людей за рангом і достатком, а не за особистими якостями). 

57. Іноді недовірливий. 

58. Дуже шанує авторитети. 

59. Ревнивий. 

60. Любить «поплакатися». 

61. Несміливий. 

62. Образливий, педантичний. 

63. Часто недружелюбний. 

64. Владний. 

65. Безініціативний. 

66. Здатний бути суворим. 

67. Делікатний. 

68. Усім симпатизує. 

69. Тямущий, практичний. 

70. Сповнений надмірного співчуття. 

71. Уважний і ласкавий. 

72. Хитрий, обачливий. 

73. Цінує думку оточуючих. 



 

74. Гордовитий і самовдоволений. 

75. Надмірно довірливий, 

76. Готовий довіритися кожному. 

77. Легко соромиться. 

78. Незалежний. 

79. Егоїстичний. 

80. Ніжний, м'якосердий. 

81. Легко піддається впливу інших. 

82. Поважний. 

83. Справляє враження на оточуючих. 

84. Добросердечний. 

85. Охоче приймає поради. 

86. Має талант керівника. 

87. Легко попадає в халепу. 

88. Довго пам'ятає образи. 

89. Легко піддається впливу друзів. 

90. Сповнений духу суперечності. 

91. Псує людей надмірною добротою. 

92. Занадто поблажливий до оточуючих. 

93. Пихатий. 

94. Прагне завоювати прихильність кожного. 

95. Легко захоплюється, схильний до наслідування. 

96. Охоче підкоряється. 

97. З усіма погоджується. 

98. Піклується про інших на збиток собі. 

99. Дратівливий. 

100. Сором'язливий. 

101. Надмірно готовий підкорятися. 

102. Дружелюбний, доброзичливий. 

103. Добрий, вселяє впевненість. 

104. Холодний, бездушний. 

105. Прагне до успіху. 



 

106. Нетерплячий до помилок інших. 

107. Прихильний до всіх без винятку. 

108. Суворий, проте справедливий. 

109. Усіх любить. 

110. Любить, щоб про нього піклувалися. 

111. Майже ніколи і нікому не заперечує. 

112. М'якотілий. 

113. Інші думають про нього доброзичливо. 

114. Впертий. 

115. Стійкий та крутий, де треба. 

110. Любить, щоб про нього піклувалися. 

111. Майже ніколи і нікому не заперечує. 

112. М'якотілий. 

113. Інші думають про нього доброзичливо. 

114. Впертий. 

115. Стійкий та крутий, де треба. 

116. Може бути щирим. 

117. Скромний. 

118. Здатний сам потурбуватися про себе. 

119. Скептик. 

120. В'їдливий, насмішкуватий. 

121. Нав'язливий. 

122. Злопам'ятний. 

123. Любить змагатися. 

124. Намагається ужитися з іншими. 

125. Невпевнений у собі. 

126. Намагається розрадити кожного. 

127. Займається самобичуванням. 

128. Нечутливий, байдужий. 
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Обробка та аналіз результатів: мета обробки результатів — отримання індексів 

восьми характерологічних тенденцій і на їхній основі підрахунків показників двох 

основних тенденцій: домінуваня та дружелюбність. Результати дослідження за 

методиками самооцінки і взаємооцінки обробляються за одним і тим самим принципом: 

спочатку підраховують у балах індекси кожної тенденції за допомогою наведеного 

ключа, результати заносяться до таблиці, а потім за спеціальною формулою визначають 

показник домінування і дружелюбності. 

Формули для підрахунку показників основних тенденцій складаються з восьми 

характерологічних тенденцій, позначених римськими цифрами. Домінування = І - V + 0,7 

х (VIII + II - IV - VI). Дружелюбність = VII - III + 0,7 х (VIII - II - IV + VI). 



 

Ключ 

Номери 

тенденцій 
Номери переліку рис  

І  3, 10, 11. 19, 20. 22, 24, ЗО, 33, 40. 50, 64. 83, 86, 105, 113  

    

II  2, 12, 16, 28, 32, 47, 56. 69, 72, 74, 78. 79. 93. 104, 118, 123  

    

  5, 15, 17, 37, 52, 53, 54, 63, 66, 99, 106, 108. 115, 116. 120,  

III  128  

IV  4, 6, 34, 35, 38. 51, 57, 59, 60, 62, 88. 89. 90, 114, 119, 122  

V  18, 27, 41, 44, 45, 48, 61, 65. 77, 96, 100, 101, 112, 117, 125, 127  

VI  9, 7,8, 14,25, 31,39, 58. 75,82,85, 87. 95. 110. 111, 121  

VII  1. 36. 43, 55, 68. 71. 73, 76, 81. 84. 94. 97. 102. 107, 109. 124  

VIII  13. 21, 23, 26, 29, 42, 46, 49, 67, 70, 80. 91. 92. 98. 103, 126  

 

Спочатку аналізуються показники кожної з восьми характерологічних тенденцій, 

встановлюються найбільш і найменш виражені тенденції в характері піддослідного за 

методикою самооцінки та взаємооцінки. Мінімальне значення тенденції – 0, максимальне 

– 16. 

Кожна характерологічна тенденція має три ступені вираженості. Усі ступені 

наведено в розшифровці послідовно і підкреслено. Перший ступінь при величинах 

індексів від 1 до 5 балів є адаптивним варіантом риси характеру, що проявляється 

стосовно інших людей. Другий ступінь — проміжний варіант при балах від б до 10. 

Третій ступінь, якщо індекс більший за 10 балів, — показник дезадаптивності тенденції 

характеру. В цілому можна вважати, що чим більша величина індексу, тим вагоміша 

відповідна характерологічна тенденція. 

Номери тенденцій розшифровуються таким чином. 

Перша тенденція (І) — домінантність — владність — деспотичність. Відображає 

лідерські дані, прагнення до домінування, до незалежності, здатність брати на себе 

відповідальність. 



 

Друга тенденція (II) — впевненість у собі — самовпевненість — самозакоханість. 

Відображає впевненість у собі, незалежність і діловитість, у крайньому прояві — 

егоїстичність і черствість. 

Третя тенденція (ІІІ) — вимогливість — непримиренність — жорсткість. Дозволяє 

оцінити такі якості, як дратівливість, критичність, нетерпимість до помилок партнера. 

Крайній прояв цієї тенденції можливий у насмішкуватості та у в'їдливості. 

Четверта тенденція (IV) — скептицизм — упертість — негативізм. Характеризує 

недовіру, підозру, ревнивість, образу чи злопам'ятність. 

П'ята тенденція (V) — поступливість — лагідність — пасивне підкорення. 

Дозволяє оцінити критичність до себе, скромність, несміливість, сором'язливість. 

Шоста тенденція (VI) — довірливість — слухняність — залежність. Оцінює такі 

якості, як повага до інших, вдячність, прагнення приносити радість партнерові. 

Сьома тенденція (VII) — добросердечність — несамостійність — надмірний 

конформізм. Характеризує здатність до взаємодопомоги, до спілкування, 

доброзичливість, уважність. 

Восьма тенденція (VIII) — готовність прийти на допомогу — безкорисливість — 

жертовність. Відображає делікатність, ніжність, прагнення піклуватися про близьких, а 

також терпимість до недоліків і вміння пробачати. 

Знання характеру людини дає можливість прогнозувати поведінку людини, 

заздалегідь коригувати і контролювати способи звертання до інших людей, дії, вчинки. 

Особливої уваги заслуговує аналіз основних тенденцій, якими є домінування і 

дружелюбність. Якщо переважає домінування, очевидні конфлікти і неправильне 

розуміння стосунків людей, важче організувати ефективну з психологічного погляду 

взаємодію. Тому важливо зорієнтуватися на дружелюбні та кооперативні 

взаємовідносини з іншими. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 15. 

Мета завдання: вивчення характеру учня методом  узагальнення незалежних 

характеристик. 



 

Інструкція досліджуваному: ви повинні вивчити характер учня наступними 

методами:  

спостерігаючи за поведінкою учня на уроці та в позаурочний час; 

аналізуючи результати його діяльності (зошити, контрольні роботи, твори); 

обговорюючи з учнем його інтереси, улюблені заняття; 

розмовляючи з учнем про його друзів; 

розмовляючи з учнем про вчителів, батьків. 

Відомості, отримані із цих джерел, дадуть матеріал для складення незалежної 

характеристики. Загальний опис характеру учня ви почнете лише після співставлення та 

аналізу  всіх складених незалежних характеристик. 

Обробка та аналіз результатів  

Описуючи характер, слід виділити наступні компоненти структури характеру: 

1) Риси спрямованості особистості учня (інтереси, переконання, прагнення, 

установки, захоплення); 

2) Інтелектуальні риси (допитливість, глибина, гнучкість, логічність і т.д.); 

3) Емоційні риси (імпульсивність, емоційна стійкість, вразливість, чутливість); 

4) Вольові риси (рішучість, цілеспрямованість, витримка, самостійність); 

5) Риси темпераменту. 

Описуючи характер учня, необхідно також відобразити ту чи іншу міру основних 

якостей характеру: його повноту цілісність, визначеність, силу, твердість, 

врівноваженість. 

Форма звітності: висновки про особливості характеру досліджуваного, 

сформульовані зі врахуванням результатів усіх виконаних завдань. 

 

Література: 13, 16, 23,24. 

 



 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНИХ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ. 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 

СХИЛЬНОСТЕЙ. 

Однією із відмінних рис людської особистості є її здібності. Це є стійкі властивості 

людині, що виявляється в її навчальній, виробничій та іншій діяльності і являє собою 

необхідну умову її успіху. 

Кожна здібність людини є її здібністю до чогось, а саме до певної діяльності. Поза 

діяльністю цю властивість людини не можна розпізнати, описати, охарактеризувати. Ми 

судимо про здібності людей за їх роботою, за ходом і результатом їх діяльності. Здібною 

до певної галузі діяльності (наприклад: технічної, музикальної, наукової і т. п.) ми 

називаємо людину, яка легко освоює цю діяльність, швидко оволодіває необхідними для 

неї знаннями, вміннями, навичками, успішно справляється з вимогами, які ставить до неї 

та чи інша галузь суспільної практики, і розгортає в ній свою творчу працю на користь 

суспільства. 

Таким чином, характеризуючи здібності людини, ми судимо про неї з погляду тих 

вимог, які ставить перед нею навчальна, виробнича, наукова і всяка інша діяльність, 

оцінюємо її як активного діяча, як творця матеріальних і духовних цінностей. Ця 

характеристика включає оцінку людини і як учня, який, готуючись до майбутньої творчої 

діяльності, засвоює людські надбання в тій чи іншій галузі. 

В основі формування здібностей лежать задатки. Задатки – це морфологічні та 

функціональні особливості мозку, нервової системи, органів чуття і рухів. 

Здібності поділяються на загальні від яких залежить легкість опанування знаннями 

та різноманітними видами діяльності, і спеціальні, завдяки яким людина в змозі 

домогтися високих результатів у конкретній діяльності. Одна з особливостей здібностей 

– це надто великі можливості компенсації чи „заміни” одних компонентів структури 

здібностей іншими, якщо людина вимушена займатися справою, не маючи до неї 

сформованих здібностей. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Що таке здібності? 

2. Проаналізуйте індивідуальну своєрідність спеціальних здібностей. 



 

3. Як відбувається компенсація здібностей в професійній діяльності? 

4. Назвіть види здібностей. 

5. Проаналізуйте структуру спеціальних здібностей. 

6. Охарактеризуйте здібності, обдарованість, талант як складові вчительської 

професії. 

7. Проаналізуйте вплив віку дитини на розвиток розумових здібностей. 

8. Що є теоретичною основою діагностики та прогнозування здібностей? 

9. Що може впливати на розвиток пізнавальних здібностей? 

10. Чи можна розвивати здібності в зрілому віці?  

 

Завдання 16.  

Мета дослідження: визначення рівня загальних розумових здібностей. 

Матеріали та обладнання: короткий орієнтовний тест (КОТ), папір, ручка або 

олівець, секундомір. 

Процедура дослідження 

Тестування проводиться в парі, що складається з досліджуваного та 

експериментатора. За необхідності з одним експериментатором можуть проходити 

тестування 3—5 осіб, однак у цьому разі, зручно розташувавши досліджуваних, важливо 

забезпечити тишу і незалежне вирішення тестових завдань. 

Експериментатор пропонує досліджуваному інструкцію і варіант тесту для 

визначення інтегрального показника загальних здібностей. Після ознайомлення 

досліджуваного з інструкцією та із зразками виконання завдань експериментатор подає 

сигнал до виконання тесту: «Починаємо!», засікає час і через 15 хвилин подає команду: 

«Стоп і розв'язування припинити!» 

Інструкція досліджуваному: «Вам дається декілька простих завдань. Уважно 

прочитайте цю сторінку, але не перегортайте її без команди. 

Заповніть: 

Прізвище, ім’я, по батькові___________________ Освіта_________________ 

Вік_________Спеціальність________________________ 

Ознайомтеся зі зразками завдань і з правильними відповідями на них: 

Швидкий є протилежне за змістом слову: 1 — важкий, 2 — пружний, 3 — потайний, 

4 — легкий, 5 — повільний 



 

5 

Вартість бензину 44 копійки за літр. Скільки коштує 2,5 літра? 

110 

Правильну відповідь напишіть над лінією. Правильна відповідь: 110 коп., або 1,1 

грн. 

Мінер — мінор. Ці слова є: 1 — подібними, 2 — протилежними, 3 — ні подібними, 

ні протилежними за значенням. 

Правильна відповідь, яку потрібно записати над лінією, — 3. Тест, який Вам буде 

зараз запропоновано, складається з 50 запитань. На виконання тесту відводиться 15 

хвилин. Дайте відповідь на стільки запитань, на скільки зможете, але не витрачайте 

багато часу на одне запитання. Про те, що не зрозуміло, запитуйте зараз. Під час 

виконання тесту відповідати на Ваші запитання я не буду. Коли я подам команду, 

перегорніть сторінку і розпочинайте роботу. Через 15 хвилин, за командою, відразу ж 

припиніть виконання завдань, перегорніть сторінку і відкладіть ручку. 

Зосередьтеся. Покладіть ручку праворуч. Чекайте команди. Починаємо!» 

Короткий орієнтовний тест 

1. Одинадцятий місяць року — це: 1 — жовтень? 2 — травень? З — листопад? 4 — 

лютий? _______ 

2. Суворий є протилежне за значенням слову: 1 — різкий? 2 — лютий? З — м'який? 4 

— жорстокий? 5 — неподатливий? _______ 

3. Яке з даних слів відрізняється від інших: 1 — визначений? 2 — сумнівний? З — 

впевнений? 4 — довірливий? 5 — правильний? _______ 

4. Дайте відповідь «Так» чи «Ні». Скорочення н. е. означає нашої ери (нової ери)? 

_______ 

5. Яке із слів відрізняється від інших: 1 — співати? 2 — дзвонити? З — базікати? 4 

— слухати? 5 — говорити? ______ 

6. Слово бездоганний протилежне за значенням слову: 1 — незаплямований? 2 — 

непристойний? З — непідкупний? 4 — невинний? 5 — класичний? ________ 

7. Які з поданих слів пов'язані зі словом жувати так, як слова нюхати та ніс: 1 — 

солодкий? 2 — язик? З — запах? 4 — зуби? 5 — чистий? _______ 



 

8. Скільки з поданих пар слів повністю 

ідентичні? 

 

 

________ 

9. Слово ясний протилежне за змістом 

слову: 1 — очевидний? 2 — явний? З — недвозначний? 4 — виразний? 5 — тьмяний? 

_______ 

10. Підприємець придбав кілька уживаних автомобілів за 3500 доларів, продав їх за 

5500 доларів, заробивши при цьому 50 доларів за автомобіль. Скільки автомобілів він 

продав? _______ 

11. Слова стук та стік мають: 1 — подібне значення? 2 — протилежне? З — ні 

подібне, ні протилежне значення? _______ 

12. Три лимони коштують 45 копійок. Скільки коштує їх 1,5 дюжини? _______ 

13. Скільки з цих 6 пар чисел однакових? 

5296                           5296 

66986                         69686 

834426                        834426 

7354256                      7354256 

61197172                    61197172 

83238324                    83238234  

14. Близький є протилежним слову: 1 — дружній? 2 — приятельський? З — чужий? 4 

— рідний? 5 — інший? 

15. Яке число найменше 6;   0,7;   9;   36;   0,31;   5? 

152 

16. Розставте подані слова таким чином, щоб утворилося правильне речення. Як 

відповідь запишіть дві останні літери останнього слова. 

є       сіль       любов       життя  _______ 

17. Який з поданих п'яти малюнків найбільше відрізняється від інших? 

  

 

Sharp M.C.   Sharp M.C. 

Filder E.H.              Filder E.N. 

Connor M.G Conner M.G 

Woesner O.W Woerner O.W 

. Soderquist P.E Soderquist B.E. 

3 4 5 1 2 



 

18. Два рибалки спіймали 36 риб. Перший рибалка спіймав у 8 разів більше, ніж 

другий. Скільки спіймав другий? ________ 

19. Сходити та відходити мають: 1 — подібне значення? 2 — протилежне? З — ні 

подібне, ні протилежне значення? _______ 

20. Розставте подані слова таким чином, щоб вийшло твердження. Якщо воно 

правильне, то відповідь буде — П, якщо ні — Н. ________ 

Мохом обертів камінь набирає порослий. 

21. Дві з поданих далі фраз мають однаковий зміст, відшукайте їх: 

1. Тримати ніс по вітру. 

2. Порожній мішок не стоїть. 

3. Троє лікарів не краще від одного. 

4. Не все те золото, що блищить. 

5. У семи няньок дитя без догляду. ________ 

22. Яке число має стояти замість знака %'?»: 

73    ' 66     59      52      45      38      ?        ________ 

23. Тривалість дня та ночі у вересні майже така, як: 1 — у червні? 2 — у березні? З 

—  у травні? 4 — у листопаді? ________ 

24. Припустимо, що перші два твердження правильні. Тоді заключне буде: 1 — 

правильне? 2 — неправильне? З — невизначене? 

Усі передові люди є членами партій. Усі передові люди посідають значні посади. 

Деякі члени партій посідають 

значні посади. ________ 

25. Поїзд проходить 75 см за 1/4 с. Якщо він буде їхати з тією ж швидкістю, то яку 

відстань він пройде за 5 с? 

26. Якщо припустити, що перші два твердження правильні, то останнє: 1 — 

правильно? 2 — неправильне? З — невизначене? 

Борисові стільки ж років, скільки І Марії. Марія молодша за Женю. Боря молодший 

за Женю. 

27. П'ять пів кілограмових пачок м'ясного фаршу коштують 2 грн. Скільки 

кілограмів фаршу можна придбати за 80 коп.? 

28. Розстилати і розтягнути. Ці слова: 1 — подібні за змістом? 2 — протилежні? З 

— не подібні і не протилежні? 



 

29. Поділіть дану геометричну фігуру прямою лінією на дві частини так, щоб, коли 

скласти їх разом, вийшов квадрат: 

30. Припустимо, що перші два твердження правильні. Тоді заключне буде: 1 — 

правильне? 2 — неправильне? З — невизначене? 

Сашко привітався з Марією. Марія привіталася з Дашею. Сашко не привітався з 

Дашею. 

31. Автомобіль «Жигулі» вартістю 2400 грн. було уцінено під час розпродажу на  33 

%. Скільки коштував автомобіль під час розпродажу? 

32. Три з п'яти фігур потрібно з'єднати таким чином, щоб вийшла рівнобедрена 

трапеція. 

33. На сукню потрібно 2 -- м тканини. Скільки суконь можна пошити з 42 м? _______ 

34. Зміст поданих речень: 1 — подібний? 2 — протилежний? З — ні подібний, ні 

протилежний? 

Троє лікарів не краще, ніж один. Чим більше лікарів, тим більше хвороб. _______ 

35. Збільшувати розширювати. Ці слова: 1 — подібні? 2 — протилежні? З — ні 

подібні, ні протилежні?_______ 

36. Значення двох англійських прислів'їв: 1 — подібні? 2 — протилежні? З — ні 

подібні, ні протилежні? 

Швартуватися краще двома якорями. Не клади всі яйця в один кошик. _______ 

37. Власник крамниці придбав ящик з апельсинами за 3,6 долара. В ящику їх було 12 

дюжин. Власник знає, що 2 дюжини зіпсуються ще до того, як він продасть усі 

апельсини. По якій ціні треба продавати апельсини, щоб отримати прибуток на 1/3 

закупівельної ціни? _______ 

38. Претензія та претензійний. Ці слова за значенням: 1 — подібні? 2 — 

протилежні? З — ні подібні, ні протилежні? _______ 

39. Якщо пів кілограма картоплі коштувало б 0,0125 грн., то скільки кілограмів 

можна придбати за 50 копійок? 

40. Один із членів ряду не підходить до інших. Яким числом Ви Із його замінили?: 

¼, 1/8, 1/8, ¼, 1/8, 1/8, ¼, 1/8, 1/6  

41. Досвідчений і освічений. Ці слова є: 1 — подібні? 2 — протилежні? З — ні 

подібні, ні протилежні? _______ 

42. Скільки соток містить ділянка довжиною 70 м і шириною 20 м? 



 

43. Наступні дві фрази за значенням: 1 — подібні? 2 — протилежні? З — ні подібні, 

ні протилежні? 

Гарні речі дешеві, погані — дорогі. Висока якість забезпечується простотою, низька 

— складністю. _______ 

44. Солдат, стріляючи в ціль, влучив у неї в 12,5% разів. Скільки разів солдат має 

вистрілити, щоб влучити 100 разів у ціль? 

45. Один з членів ряду не підходить до інших. Яке число Ви б поставили на його 

місце? 

¼, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12, 1/14 

46. Три партнери акціонерного товариства  вирішили поділити прибуток порівну. Т. 

вніс у справу 4500 грн., К. — 3500 грн., П. — 2000 грн. Якщо прибуток буде 2400 грн., то 

на скільки менший прибуток отримає Т. порівняно з тим, якби прибуток було 

розподілено пропорційно до внесків? 

47. Які два прислів'я мають подібне значення? 

1. Коваль клепле, поки тепле. 

2. Один у полі не воїн. 

3. Яке зіллячко, таке й насіннячко. 

4. Не все те золото, що блищить. 

5. Не тим хороша, що чорноброва, а тим, що діло робить. 

48. Значення фраз: 1 — подібні? 2 — протилежні? З — ні подібні, ні протилежні? 

Ліс рубають, тріски летять. Велика справа не буває без втрат. _______ 

49. Яка з фігур найбільше відрізняється від інших? 

  

 

 
 

50. У статті, яка має друкуватися в журналі, 24000 слів. Редактор вирішив 

використати шрифт двох розмірів. Із застосуванням шрифту більшого розміру на 

сторінці вміщається 900 слів, меншого — 1200. Стаття має займати 21 повну сторінку. 

Скільки сторінок потрібно надрукувати меншим шрифтом? 

Обробка та аналіз результатів 

3 4 5 1 2 



 

Мета обробки результатів — визначення інтегрального показника загальних 

розумових здібностей (In). Його підраховують за кількістю правильно вирішених 

завдань. Правильні відповіді подано в таблиці. 

 

№ завд. Ключ № завд. Ключ № завд. Ключ № завд. Ключ 

1 3 14 3 27 1 40 1/8 

2 3 15 0,31 28 1 41 3 

3 2 16 Так  29 2 – 13  42 14 

4 Так  17 4 30 3 43 1 

5 4 18 4 31 1600 44 800 

6 2 19 3 32 1,2,4 45 1/10 

7 4 20 Н  33 18 46 280 

8 1 21 3,5 34 3 47 4,5 

9 5 22 31 35 1 48 1 

10 40 23 2 36 1 49 3 

11 3 24 1 37 14,8 50 17 

12 2,7 

(270) 

25 1500 

(15) 

38 1   

13 4 26 1 39 20   

 

Аналіз результатів доцільно розпочати G визначення рівня загальних розумових 

здібностей. Для цього кількість правильно розв'язаних завдань (In) зіставляють зі 

шкалою рівнів. 

 

Величина 

показник? (In) 

Рівень загальних 

розумових здібностей  

13 і менше  Низький  

14—18  Нижчий   середнього  

19—24  Середній  

25 — 29  Вищий середнього  

ЗО і більше  Високий  



 

 

Рівень загальних розумових здібностей є багатопараметричним показником. Дана 

методика дозволяє виділити ці параметри і проаналізувати їх. 

Здібності узагальнення та аналізу матеріалу визначають на основі виконання 

завдань на прислів'я. Ці завдання вимагають абстрагування від конкретної фрази і 

переходу в галузь інтерпретації змісту, встановлення суті фраз та нового повернення до 

них. 

Гнучкість мислення як компонент загальних здібностей також визначають за 

виконанням завдань на прислів'я. Якщо асоціації досліджуваного мають хаотичний 

характер, то можна говорити про ригідність мислення (наприклад, це може виявитися під 

час виконання завдання № 11). 

Інертність мислення і переключення — це важливі характеристики загальних 

здібностей до навчання. Для визначення їх передбачено спеціальне розміщення завдань у 

тесті. Чергування різноманітних типів завдань може ускладнювати розв'язання їх у 

людей з інертними зв'язками минулого досвіду. Такі люди важко змінюють обраний 

спосіб роботи, не здатні змінювати хід своїх міркувань, переключатися з одного виду 

діяльності на інший, їхні інтелектуальні процеси малорухливі, темп роботи 

уповільнений. 

Емоційні компоненти мислення і відхилення визначаються за завданнями, які можуть 

знижувати показник тесту в досліджуваних (24, 27, 31 та інші). Досліджувані, котрі 

емоційно реагують: починають усміхатися і звертатися до експериментатора замість 

того, щоб зосереджуватися на об'єкті, тобто на завданні. 

Швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги визначаються 

завданнями № 8 і 13. Воїни визначають здатність у стислі строки працювати з 

різноманітним матеріалом, виділяти основне в змісті, зіставляти цифри, знаки тощо. 

Використання мови, грамотність. Аналіз може бути проведено за виконанням 

завдань на вміння користуватися мовою. Завдання № 8 передбачає елементарні знання 

іноземної мови (в межах алфавіту)). 

Орієнтування визначається завдяки аналізу стратегії вибору досліджуваним завдань 

для вирішення. Деякі досліджувані виконують усі завдання: підряд. Інші — тільки ті, які 

для них виявляються легкими і швидко розв'язуються. Визначення легкості розв'язання 

дуже індивідуальне. До того ж у цьому виявляються нахили досліджуваних. Деякі з них 



 

продивляються надруковані на аркуші тесту завдання і обирають спочатку завдання 

математичні і ті, що мають числовий зміст, а інші віддають перевагу вербальним 

завданням. 

Просторова уява характеризується розв'язанням чотирьох завдань, які передбачають 

операції у двомірному просторі. Це завдання №№ 17, 29, 32 і 49. 

Таким чином, методику КОТ можна використати для дослідження порівняно великої 

кількості компонентів загальних здібностей. За її допомогою достатньо надійно 

прогнозуються успіхи в навчанні та ділові якості людини. Тест дозволяє обміркувати 

рекомендації для розвитку тих аспектів інтелекту, через які повільно чи неправильно 

виконано відповідні завдання. Наприклад якщо досліджуваний не виконав завдань №№ 

8. 13, у такому разі йому треба рекомендувати вправи на розвиток концентрації і 

розподіл уваги. 

Якщо досліджуваний погано розв'язує завдання типу № 2, 5, б, йому допоможе 

читання тлумачних словників крилатих висловів, прислів'їв та приказок, словників 

іншомовних слів, двомовних словників, а також виконання лінгвістичних завдань. 

Якщо досліджуваний погано виконав числові завдання, то для розвитку відповідних 

властивостей корисні збірки головоломок. 

Коли ж у досліджуваного виникали труднощі з розв'язанням завдань, які вимагають 

просторового уявлення, важливо тренувати увагу на різноманітну об'єкті з послідовним 

перетворенням їхніх образів в уявленні.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 17.  

Мета дослідження: визначення рівня розвитку комунікативних та організаційних 

схильностей. 

Матеріали та обладнання: тест-опитувальник КОС, бланк для відповідей, ручка. 

Процедура дослідження 

Дослідження комунікативних та організаційних схильностей за допомогою тесту-

опитувальника КОС можна проводити як з одним досліджуваним, так і з групою. 

Досліджуваним роздаються тексти опитувальника, бланки для відповідей і зачитується 

інструкція. 



 

Інструкція: «Запропонований Вам тест містить 40 запитань. Прочитайте їх і дайте 

відповідь на всі запитання за допомогою бланку. На бланкові надруковано номери 

запитань. Якщо ваша відповідь на запитання позитивна, тобто ви згодні з тим, що 

запитується, то на бланкові відповідний номер обведіть колом. Якщо ж ваша відповідь 

негативна, тобто Ви не згодні, то відповідний номер закресліть. Стежте, щоб номер 

запитання відповіді збігався з номером на бланку. Майте на увазі, що запитання носять 

загальний характер і не можуть вмістити всіх необхідних подробиць. Тому уявіть собі 

типові ситуації і не замислюйтеся над деталями. Не слід витрачати багато часу на 

обмірковування, відповідайте швидко. Можливо, на деякі запитання Вам буде важко 

відповісти. Тоді намагайтеся дати ту відповідь, якій Ви віддаєте перевагу. Відповідаючи 

на будь-яке з цих запитань, звертайте увагу на його перші слова й узгоджуйте свою 

відповідь з ними. Не прагніть справити приємне враження. Важливо бути щирим під час 

відповіді.» 

Опитувальник 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними 

Вашої думки? 

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завдане Вам кимось із Ваших товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи є у Вас прагнення встановлювати нові знайомства з різними людьми? 

6. Чи подобається Вам брати участь у суспільній роботі? 

7. Чи правда, що Вам приємніше й простіше проводити час за книгами або за якими-

небудь іншими заняттями, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли які-небудь перешкоди в здійсненні Ваших намірів, то чи легко Ви 

відмовляєтеся від них? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас? 

10. Чи подобається Вам вигадувати і організовувати зі своїми товаришами ігри та 

розваги? 

11. Чи важко Вам включатися в нову для Вас компанію? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які Вам треба було б виконати 

сьогодні? 

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми? 



 

14. Чи прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли відповідно до Вашої 

думки? 

15. Чи важко Вам освоїтись v новому колективі? 

16. Чи правильно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання 

ними своїх обов'язків, обіцянок? 

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися і поспілкуватися з новою людиною? 

18. Чи часто Ви у вирішенні важливих проблем берете ініціативу на себе? 

19. Чи дратують Вас люди, які оточують, чи виникає у Вас бажання побути на 

самоті? 

20. Чи правда, що Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій для Вас обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити розпочату 

справу? 

23. Чи відчуваєте Ви труднощі, незручності або сором'язливість, якщо доводиться 

проявляти ініціативу, щоб познайомитись з новою людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

25. Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу, розв'язуючи питання, які зачіпають інтереси 

Ваших товаришів? 

27. Чи правда, що Ви почуваєтеся невпевнено серед малознайомих Вам людей? 

28. Чи правильно те, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення в малознайому для Вас 

компанію? 

30. Чи брали Ви участь у суспільно-громадській роботі в школі? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх  знайомих невеликою кількістю людей? 

32.  Чи правильно, що Ви не прагнете наполягти на своїй думці або на рішенні, якщо 

його не зразу підтримали Ваші товариші? 

33. Чи почуваєтеся Ви невимушено, коли потрапляєте в незнайому для Вас 

компанію? 

34. Ви із задоволенням приступаєте до організації всіляких заходів для своїх 

товаришів? 



 

35. Чи правда, що Ви не почуваєтеся достатньо впевненим і спокійним, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто Ви запізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи вірно, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте ніяковість, спілкуючись з малознайомими 

Вам людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся у великій трупі своїх 

товаришів? 

Бланк для відповідей — це аркуш з колонками цифр, які означають номери запитань 

від 1 до 40, як на зразку. Якщо досліджуваних декілька, то, коли це необхідно, бланки 

підписують на звороті. 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів — отримання індексів комунікативних та організаційних 

схильностей. Для цього відповіді досліджуваного зіставляють з дешифратором і 

підраховують кількість збігань окремо за комунікативними та організаційними 

нахилами. У дешифраторі враховується впорядковане розміщення номерів запитань у 

бланку для відповідей. 

 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 

Дешифратор 

Відповіді 

  Позитивні  Негативні  

Комунікативні  Номери запитань 1-го 

рядка  

Номери запитань 3-го рядка  

Організаційні  Номери запитань 2-го 

рядка  

Номери запитань 4-го рядка  



 

 

Щоб визначити рівень комунікативних та організаційних схильностей, потрібно 

вирахувати їхні коефіцієнти. Коефіцієнти — це відношення кількості збігань відповідей 

того чи іншого нахилу до максимально можливого числа збігань, у даному разі — до 20. 

Формули для підрахунку коефіцієнтів такі: 

Кк=Кх/20, К0=Ох/20 

Де Кк — коефіцієнт комунікативних схильностей; К0 — коефіцієнт організаційних 

схильностей; Кк та Ох – кількість збігань з дешифратором відповідей відповідно до 

комунікативних та організаційних схильностей. 

Аналізуючи результати, дають оцінку рівня комунікативних та організаційних 

схильностей досліджуваного. З цією метою користуються шкалою оцінок. 

Шкала оцінок комунікативних та організаційних схильностей 

кк  Кп  Шкала 

оцінок  

0,10—0,45  0,2 — 0,55  1  

0,45 — 0,55  0,56 — 0,65  2  

0,56 — 0,65  0.66 — 0,70  3  

0.66-0,75  0,71 — 0,80  4  

0,75—1,00  0,81—1,00  5  

 

Рівень розвитку комунікативних та організаційних схильностей характеризується за 

допомогою оцінок за шкалою. 

Досліджувані, які отримали оцінку 1, — це люди з низьким рівнем прояву 

комунікативних та організаційних схильностей. 

Досліджувані з оцінкою 2 мають комунікативні й організаційні нахили нижче 

середнього рівня. Вони не прагнуть до спілкування, почуваються скуто в новій компанії, 

в колективі, вважають за краще проводити час наодинці з собою, обмежують свої 

знайомства, мають труднощі у встановленні контактів з людьми і у виступі перед 

аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку, 

важко переживають образи. У багатьох справах вони уникають прояву самостійних 

рішень та ініціативи. 



 

Для досліджуваних, котрі отримали оцінку 3, характерний середній рівень прояву 

комунікативних та організаційних схильностей. Вони прагнуть контактів з людьми, не 

обмежують коло своїх знайомств, наполягають на власній думці, планують свою роботу, 

хоча потенціал їхніх нахилів не відрізняється високою стійкістю. Ця група 

досліджуваних має потребу в подальшій серйозній і планомірній виховній роботі з 

формування і розвитку комунікативних та організаційних схильностей. 

Досліджувані з оцінкою 4 належать до групи з високим рівнем прояву 

комунікативних та організаційних схильностей. Вони не розгублюються в новій 

обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх знайомих, 

займаються суспільною діяльністю, допомагають близьким, друзям, проявляють 

ініціативу в спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації громадських 

заходів, здатні приймати самостійні рішення в критичних ситуаціях. Усе це вони роблять 

без примусу, згідно із внутрішніми спрямуваннями. 

Досліджувані, котрі отримали вищу оцінку 5, мають дуже високий рівень прояву 

комунікативних та організаційних схильностей. Вони потребують комунікативної й 

організаційної діяльності, активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у важких 

ситуаціях, невимушено поводяться в новому колективі, це ініціативні люди, котрі 

прагнуть у важливій справі або в складній ситуації приймати самостійні рішення, 

відстоювати свою думку і домагатися, щоб її було прийнято іншими. Вони можуть 

внести пожвавлення в незнайому компанію, люблять організовувати всілякі ігри, заходи, 

наполегливі в діяльності. 

Форма звітності: протоколи досліджень рівня розвитку розумових, комунікативних 

та організаційних здібностей. Сформульовані самостійно висновки. 

 

Література: 9, 16, 24,30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДЧУТТІВ 

Предмети і явища зовнішнього світу мають багато різноманітних ознак, 

властивостей, якостей. Діючи на наш мозок, вони відображаються в ньому у формі 

відчуттів. Відчуття викликаються також процесами, що відбуваються в різних частинах 

нашого тіла. Відображаючись у мозку людини, вони аналізують про різні зміни в 

діяльності внутрішніх органів, що становлять наше внутрішнє середовище.  

Відчуття є відображення в мозку людини окремих властивостей, якостей предметів і 

явищ об’єктивної дійсності внаслідок їх безпосереднього впливу на аналізатори. 

Відчуття породжуються внаслідок дії матерії, що рухається, на органи чуттів 

людини. Вони є первинною формою відображення об’єктивної дійсності в її мозку. 

Відчуття являють собою відправний пункт, початок «живого споглядання» людиною 

навколишнього світу. Відображаючи окремі властивості, особливості предметів і явищ 

об’єктивної дійсності, вони дають нам верхні відомості про них. 

Відчуття є єдиним джерелом наших знань про світ і наше внутрішнє середовище. 

Відчуття мають велике значення у взаємодії людини і тварини з навколишнім 

середовищем. Відображення властивостей предметів і явищ об’єктивної дійсності, вони 

орієнтують їх у цій дійсності і регулюють їх дії. 

Відчуття – це суб’єктивні образи об’єктивного світу. Вони визначаються тими 

об’єктами, які відображаються. Відчуття залежать і від суб’єкта, що відчуває. Критерієм 

істинності наших відчуттів, як і всякого відображення об’єктивної реальності, є 

суспільна практика. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Що впливає на виникнення відчуттів? 

2. Що є необхідною умовою виникнення відчуттів? 

3. Що таке рецептори, на які види їх поділяють? 

4. В чому полягає різниця між екстерорецепторами, інтерорецепторами і 

пропріорецепторами? 



 

5. Чи відрізняються відчуття людини і тварини? 

6. Які подразники називають адекватними, а які неадекватними? 

7. Які відчуття відносяться до зорових відчуттів? 

8. До яких відчуттів належать больові відчуття? 

9. Які відчуття називаються кінестетичними? 

10. Що таке пороги чутливості? 

 

Завдання 18. 

Мета дослідження: встановлення відмінності відчуттів від сприймання при 

тактильному розпізнаванні предметів. 

Матеріали та обладнання: набір дрібних предметів для тактильного розпізнавання 

(ключ, вата, кнопка тощо), пов'язка для очей, секундомір. 

Процедура дослідження 

Дослідження тактильних відчуттів складається з двох серій і проводиться 

індивідуально. 

Завдання першої серії: встановлення особливості тактильних відчуттів (за словесним 

описом досліджуваного), викликаних предметами з набору під час почергового 

доторкання їх до нерухомої долоні. 

Перед першою серією досліджуваному зав'язують очі й дають відповідну 

інструкцію. 

Інструкція досліджуваному в першій серії: «Поверніть руку долонею вгору. На 

долоні під час нашого дослідження Ви будете відчувати деякі впливи. Нічого не 

торкаючи рукою, дайте словесний звіт тих відчуттів, які будуть виникати. Все, що будете 

відчувати, говоріть вголос». 

Експериментатор послідовно пред'являє предмети для тактильного розпізнавання їх 

досліджуваним. Час пред'явлення кожного з них — 10 секунд. Після цього предмет 

забирають з руки, а в протоколі робиться запис словесного звіту досліджуваного. 

Завдання другої серії: встановлення особливості тактильних відчуттів за словесним 

описом досліджуваного, коли предмети почергово кладуться на його долоню і 

дозволяється обстеження їх цією ж рукою. Друга серія досліджень проводиться через 

дві-чотири хвилини після першої. У другій серії, як і в першій, досліджуваному 

зав'язують очі і перед тим, як показати предмети набору, дають Інструкцію. 



 

Інструкція досліджуваному в другій серії: «Покладіть руку долонею вгору. Під час 

нашого дослідження Ви будете відчувати деякі впливи. Вам дозволяється здійснювати 

рухи рукою. Дайте словесний звіт тих відчуттів, які будуть виникати при цих впливах і 

рухах долоні руки». 

У другій серії експериментатор пред'являє ті ж предмети із набору, зберігаючи 

послідовність та тривалість тактильного розпізнавання (10 секунд) і записуючи 

словесний звіт досліджуваного у протокол. 

Протокол дослідження обох серій експерименту доцільно розмістити на одному 

загальному бланку. 

Після виконання обох серій досліджуваний робить самозвіт про те, як він 

орієнтувався у впливах на долоню руки, коли було легше розпізнавати предмети і коли 

складніше. 

 

Досліджуваний ___________________ 

Експериментатор __________________ 

Дата _________________ 

Час __________________ 

№   

п/п 

Предмет Словесний звіт 

У першій серії У другій 

серії 

Примітка 

1. 

2. 

.. 

.. 

.. 

п. 

Ключ 

Вата  

   

 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів – визначення кількості відчуттів,  що дозволили адекватно 

розпізнати предмет. Кількість названих відчуттів у першій та у другій серіях буде 

вважатися показниками розпізнавання: П, і П2. 

Аналізуючи результати, доцільно порівнювати величини показників тактильного 

розпізнавання в першій та у другій серіях і звертати увагу на те, що розпізнавання 



 

впливів, котрі ідуть від предметів, якісно відрізняється. Як правило, в першій серії 

досліджувані роблять звіт про окремі властивості предмета, за якими намагаються його 

визначити і назвати. У другій серії, коли є можливість обстежувати рукою, діє тактильне 

сприймання, тому більшість досліджуваних спочатку визначають предмет, називають 

його (наприклад, ключ), а потім роблять словесний опис властивостей цього предмета. 

Тактильні відчуття в контактному орієнтуванні дуже важливі, бо вони дозволяють 

людині виживати і навіть навчатися, коли немає слуху і зору, розширюють пізнавальні 

можливості індивіда, який звик покладатися на свій зір. Дослід із закритими чи 

зав'язаними очима можуть використовувати зрячі як спосіб відпочинку після тривалого 

читання або перегляду фільмів. Свідоме застосування цього способу допоможе 

переключити увагу і в разі напруженого емоційного стану в ситуаціях майбутнього 

екзамену, очікування оцінки тощо. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 19.  

Мета дослідження: визначення величини й оцінка нижнього порога розрізнення 

м'язово-суглобових відчуттів. 

Матеріали та обладнання: набір пластин неоднакової ваги в грамах, аркуші 

паперу розміром 5 х 5 см і пов'язка для очей. 

Процедура дослідження 

Дослідження проводиться в групі, яка складається з трьох осіб: експериментатор, 

досліджуваний, протоколіст. У кімнаті для лабораторних занять одночасно можуть 

проводити свої дослідження кілька груп за умови, що кожна розташовується на відстані 

не менше 2,5 м від Інших. 

Досліджуваному одягають на очі пов'язку, пропонують витягнути руки вперед, не 

напружуючи їх. долонями догори. На долонях лежать аркуші паперу, на них потім 

експериментатор кладе важки вагою 4 і 5 г. Завдання досліджуваного: визначити, в якій 

руці важчий важок. Потім послідовно додають 1-, 2- і 3-грамові важки, поки 

досліджуваний не зможе встановити різницю у вазі. Дослід повторюють мінімум тричі. 

Якщо руки в досліджуваного 15, то йому треба дати відпочити протягом 1,5 — З хвилин 



 

після відповідного досліду. В кожному досліді руки, на які кладуть початкові 4- та 5-

грамові важки, міняють. 

Інструкція досліджуваному: «На Ваші долоні буде покладено важки. Із зав'язаними 

очима визначте, в котрій з Ваших витягнутих рук більша вага». 

Обробка та аналіз результатів 

 Показником м’язово-суглобової чутливості в розрізненні маси є середній результат 

кількох дослідів. Для отримання показника спочатку для кожного досліду встановлюють 

різницю між вагою у правій та в лівій руці, яку визначив досліджуваний. Потім 

вираховують показник порога розрізнювальної чутливості за формулою 

ghhjjh 

де – сума різниць у вазі в усіх проведених дослідах, а N – кількість дослідів. 

Оцінку чутливості в розрізненні ваги визначають на основі даної методики за 

таблицею. 

Чим вищий оцінний бал, тим краща м’язово-суглобова чутливість досліджуваного. 

Тренування чутливості до розрізнення ваги виробляє звичку усвідомлювати власні 

відчуття, що часом приводить до поліпшення результатів. 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка розрізнювальної чутливості ваги 
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М’язово-суглобові відчуття мають важливе значення в підтриманні м’язового 

тонусу, координації рухів, в утворенні рухових навичок і пізнанні різних предметів 

зовнішнього світу. Сигнали з м’язового апарата відіграють важливу роль в погодженні 

рухів, у визначенні положення окремих частин тіла в просторі. Вони є необхідною 

умовою вироблення чіткості, спритності, потрібних у різних видах діяльності. М’язово-

суглобові відчуття викликаються скороченням і розслабленням м’язів, розтягуванням 

зв’язок, тертям суглобів. 

Форма звітності: самозвіт досліджуваного про виконані завдання. 

 



 

Завдання 20. Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини 

Мета дослідження: встановлення відмінності відчуттів від сприймання при 

тактильному розпізнаванні предметів.  

Матеріали та обладнання: набір дрібних предметів для тактильного 

розпізнавання (ключ, вата, кнопка тощо), пов'язка для очей, секундомір.  

Процедура дослідження 

Дослідження тактильних відчуттів складається з двох серій і проводиться 

індивідуально.  

Завдання першої серії: встановлення особливості тактильних відчуттів (за 

словесним описом досліджуваного), викликаних предметами з набору під час 

почергового доторкання їх до нерухомої долоні.  

Перед першою серією досліджуваному зав'язують очі й дають відповідну 

інструкцію.  

Інструкція досліджуваному в першій серії: «Поверніть руку долонею вгору. На 

долоні під час нашого дослідження Ви будете відчувати деякі впливи. Нічого не 

торкаючи рукою, дайте словесний звіт тих відчуттів, які будуть виникати. Все, що будете 

відчувати, говоріть вголос». 

Експериментатор послідовно пред'являє предмети для тактильного розпізнавання 

їх досліджуваним. Час пред'явлення кожного з них - 10 секунд. Після цього предмет 

забирають з руки, а в протоколі робиться запис словесного звіту досліджуваного.  

Завдання другої серії: встановлення особливості тактильних відчуттів за 

словесним описом досліджуваного, коли предмети почергово кладуться на його долоню і 

дозволяється обстеження їх цією ж рукою. Друга серія досліджень проводиться через 

дві-чотири хвилини після першої. У другій серії, як і в першій, досліджуваному 

зав'язують очі і перед тим, як показати предмети набору, дають інструкцію.  

Інструкція досліджуваному в другій серії: «Покладіть руку долонею вгору. Під 

час нашого дослідження Ви будете відчувати деякі впливи. Вам дозволяється 

здійснювати рухи рукою. Дайте словесний звіт тих відчуттів, які будуть виникати при 

цих впливах і рухах долоні руки».  

У другій серії експериментатор пред'являє ті ж предмети із набору, зберігаючи 

послідовність та тривалість тактильного розпізнавання (10 секунд) і записуючи 

словесний звіт досліджуваного у протокол.  



 

Протокол дослідження обох серій експерименту доцільно розмістити на одному 

загальному бланку.  

Після виконання обох серій досліджуваний робить самозвіт про те, як він 

орієнтувався у впливах на долоню руки, коли було легше розпізнавати предмети і коли 

складніше.  

Досліджуваний 

_______________________________________ 

Експериментатор 

_____________________________________ 

 

Дата 

____________________________________ 

Час 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Предмет Словесний звіт 

У першій серії У другій серії Примітка 

1. 

2. 

.. 

.. 

.. 

п 

Ключ 

Вата 

   

 

Обробка та аналіз результатів  

Мета обробки результатів - визначення кількості відчуттів, що дозволили 

адекватно розпізнати предмет. Кількість названих відчуттів у першій та у другій серіях 

буде вважатися показниками розпізнавання: П1 і П2  

Аналізуючи результати, доцільно порівнювати величини показників тактильного 

розпізнавання в першій та у другій серіях і звертати увагу на те, що розпізнавання 

впливів, котрі ідуть від предметів, якісно відрізняється. Як правило, в першій серії 

досліджувані роблять звіт про окремі властивості предмета, за якими намагаються його 

визначити і назвати. У другій серії, коли є можливість обстежувати рукою, діє тактильне 

сприймання, тому більшість досліджуваних спочатку визначають предмет, називають 

його (наприклад, ключ), а потім роблять словесний опис властивостей цього предмета.  

Тактильні відчуття в контактному орієнтуванні дуже важливі, бо вони дозволяють 

людині виживати і навіть навчатися, коли немає слуху і зору, розширюють пізнавальні 

можливості індивіда, який звик покладатися на свій зір. Дослід із закритими чи 



 

зав'язаними очима можуть використовувати зрячі як спосіб відпочинку після тривалого 

читання або перегляду фільмів. Свідоме застосування цього способу допоможе 

переключити увагу і в разі напруженого емоційного стану в ситуаціях майбутнього 

екзамену, очікування оцінки тощо. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 21. Дослідження зорових відчуттів  

Мета дослідження: визначення величини абсолютного нижнього порога зорового 

відчуття й оцінка гостроти зору.  

Матеріали та обладнання: вимірювальна рулетка і 5 стандартних плакатів із 

зображенням кілець Ландольдта (діаметр кільця 7,5 мм, товщина лінії 1,5 мм, розрив 

кільця 1,5 мм; важливо, щоб розриви кілець на плакатах були спрямовані в протилежні 

боки).  

Процедура дослідження 

Робоча група складається з експериментатора, з досліджуваного і протоколіста. 

 У приміщенні, в якому проводиться дослідження, має бути добре освітлення; 

довжина приміщення - не менше 6,5 м.  

У процесі експерименту досліджуваний, який стоїть спиною до плаката на відстані 

6 м, за командою експериментатора повертається і наближається до нього, поки не 

побачить розриву в кільці. Експериментатор і протоколіст за допомогою рулетки 

визначають відстань від плаката до досліджуваного, з якої він правильно встановлює 

місце розриву кілець, і в протоколі записується результат - довжина в сантиметрах. 

Дослідження проводиться тричі, кожного разу з новим плакатом.  

Інструкція досліджуваному: «3а Вашими плечима на відстані 6 м встановлено 

плакат із зображенням кільця з розривом. 3а моєю командою поверніться до нього і 

поступово наближайтеся. Коли побачите розрив, зупиніться».  

У протоколі дослідження фіксуються самопочуття досліджуваного, а також 

результати трьох спроб. Якщо результат варіює в межах, більших за метр, то необхідно 

зробити ще одну спробу.  

Обробка та аналіз результатів  

Показником нижнього абсолютного порога зорового відчуття є середній результат 



 

трьох серій:  

Пзр = ,
3

321 PPP +++
 

де Р1, Р2, Р3 - величини відстаней, з яких досліджуваний правильно визначав 

характер розривів у кільці відповідної серії.  

Чим більша відстань, з якої досліджуваний побачив напрямок розриву, тим нижчий 

і, отже, кращий абсолютний поріг зорової чутливості та, відповідно, вища зорова 

чутливість. 

Оцінка гостроти зору робиться за допомогою таблиці.  

Якщо розрив визначено досліджуваним з відстані 5 м, то кут розрізнення дорівнює 

одному градусу, а зір перебуває в діапазоні середніх показників.  

 Оцінка гостроти зору в балах 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Показник 

порога 

зорового 

розрізнення 

(в см) 

більше 

640 

621- 

640 

591- 

590 

551- 

590 

501- 

550 

431- 

500 

331- 

430 

201- 

330 

200 і 

менше 

Якщо гострота зору має показники 1, 2, З бали, то це свідчить про ослабленість 

зору. У цьому разі, окрім звернення до офтальмолога, важливо, щоб досліджуваний 

проаналізував стан власного здоров'я і звернув увагу на режим праці та відпочинку, на 

чергування фізичної і розумової праці.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

Література: 4, 13,16,31,35. 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ ТА 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОРОВОГО І ТАКТИЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ 

Сприймання, як і відчуття, належить до пізнавальних процесів. Під сприйманням 

розуміють цілісне психічне відображення предметів і явищ дійсності та сукупності їхніх 

властивостей. Сприймання можливе завдяки відчуттям, однак воно є якісно новим 

ступенем пізнання, який не зводиться до суми окремих відчуттів. 

В образах сприймання фіксується багато властивостей об’єктів: розміщення їх у 

просторі, віддаленість, напрямок руху, тривалість дії зовнішнього подразника на суб’єкт 

сприймання. Сприймання характеризується модельністю та інтенсивністю, завдяки яким 

стає можливим якісне розпізнання зовнішніх стимулів. Йому притаманні властивості, 

котрі суттєво відрізняють його від відчуттів: предметність, цілісність, структурність і 

навіть узагальненість. Коли сприймання включається в процес розв’язання завдань і стає 

компонентом мислення чи свідомості в цілому, тоді воно зазнає їхнього регулюючого й 

організуючого впливу. Результатом впливу є розвиток таких властивостей сприймання як 

вибірковість, осмисленість, цілеспрямованість, категоріальність, рефлексивність та інші. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

 1. Що називається сприйманням? 

 2. В процесі чого формується сприймання? 

 3. Чи пов’язане сприймання з відчуттями? 

 4. Чи залежить сприймання від попереднього досвіду людини? 

 5. Що називається аперцепцією? 

 6. Які сприймання називають ілюзіями? 

 7. Які види сприймання виділяють залежно від конкретного змісту об’єктів? 

 8. Який аналізатор відіграє основну роль у сприйманні простору? 

 9. В процесі чого формується сприймання дитини? 

 10. В чому полягають індивідуальні особливості сприймання? 

 

Завдання 22. 

Мета дослідження: встановлення рівня розвитку спостережливості. 



 

Матеріали та обладнання: два нескладних за сюжетом і кількістю деталей 

малюнки, однакові майже в усьому, крім заздалегідь передбачених малопомітних десяти 

відмінностей. Ці відмінності полягають у тому, що немає чи інакше розташовані  деякі 

деталі на одному з малюнків порівняно з іншим. Крім малюнків, потрібно папір для 

записів, ручка і секундомір. 

Процедура дослідження 

У дослідженні спостережливості може брати участь один досліджуваний або група за 

умови, що малюнки будуть достатніх для зорового сприймання розмірів і їх можна 

прикріплювати на дошці чи на стіні. Обидва малюнки демонструються досліджуваним 

одночасно протягом 60 с, тобто 1 хв. 

Інструкція досліджуваному: „Вам буде показано два малюнки. Уважно 

роздивіться їх і знайдіть, чим вони відрізняються. Час сприймання малюнків 

обмежується однією хвилиною. Після команди “Стоп!” малюнки закриють, а Ви 

запишете на папері помічені Вами відмінності. Якщо все зрозуміло, то починаємо!”  

Після демонстрування малюнків та запису знайдених відмінностей досліджуваного 

просять зробити звіт. Він дозволяє визначити, чи добре було видно деталі малюнків і чи  

задоволений  досліджуваний результатами своєї спостережливості. 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів – визначення коефіцієнта спостережливості. Для цього 

дослідник підраховує загальну кількість названих відмінностей, від якої віднімає 

кількість допущених помилок, тобто вигаданих відмінностей. Отримана різниця ділиться 

на кількість фактично наявних відмінностей, тобто на 10.  

Аналіз результатів здійснюється через зіставлення отриманого коефіцієнта 

спостережливості з максимально можливим, тобто з одиницею. Чим ближче коефіцієнт 

до 1,0, тим вищий рівень спостережливості досліджуваного. Коефіцієнт в межах 0,5-0,9 

вказує на середній рівень спостережливості, менше 0,5 – спостережливість низька або 

слабка. 

Спостережливість піддається розвиткові через тренування. Можна скласти 

програму розвитку, підібравши спеціальні вправи для поліпшення спостережливості. 

Основним моментом у таких вправах є установка на відшукування якомога більшої 

кількості ознак предметів, явищ у ситуації короткотривалого сприймання. 



 

Обробка результатів: Проводиться простий розрахунок, який показує, з якою 

точністю кожний піддослідний міг визначити відрізки часу в 1 сек. 

Аналіз результатів: якщо студент, визначаючи 10-ти секундний проміжок, 

дорахував до 15, то 10/15 ( 0.67) буде означати, що „його секунда“ на 0,33 секунди 

коротша від справжньої (1.00 – 0.67 = 0.33). Якщо ж досліджуваний дорахував лише до 8, 

то 10/8 (1,25) буде означати, що „його секунда” на 0, 25 секунди довша від справжньої 

(1,25 – 1,00 = 0,25). 

Спостережливість – це особливість психічної діяльності людини, її вміння 

підмічати в предметах і явищах те, що є істотним, але малопомітним в них. 

Спостережливість виявляється зокрема в тому, що людина помічає деталі, на перший 

погляд незначні, але важливі для повного і правильного розуміння тих чи інших 

предметів чи явищ  об’єктивної дійсності. Спостережливість необхідна у всіх видах 

діяльності людини. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 23.  

Мета дослідження: дослідити особливості тактильного та зорового сприймання 

методом Фолькельта. 

Матеріали та обладнання: декілька пар фігур із цупкого паперу або картону. 

Процедура дослідження 

Дослідження проводяться в трійках, які складаються з експериментатора, 

досліджуваного та протоколіста. 

Інструкція досліджуваному: заплющивши очі, ви повинні на дотик розпізнати одну 

із фігур протягом однієї хвилини (досліджуваний не повинен до цього бачити фігури), 

потім намалювати їх на папері. Протоколіст (який записує в таблицю дані про поведінку 

досліджуваного) забере малюнок, а експериментатор покаже вам оригінал. Ви повинні на 

протязі 1 хв. уважно оглянути фігуру, потім повторно намалювати її. 

Обробка та аналіз результатів  

Результати дослідів записуються в таблицю, порівнюються малюнки кожного 

піддослідного і порівнюються особливості тактильно-моторного та зорового сприймання 

у різних групах піддослідних. 



 

 

Експериментальне 

завдання 

Особливості малюнка 

досліджуваного 

порівняно з оригіналом. 

Поведінка 

досліджуваного. 

Тактильно-моторна 

пропозиція матеріалу. 

  

Оптична пропозиція 

матеріалу.  

  

 

 Процес сприймання здійснюється звичайно рядом взаємодіючих між собою 

аналізаторів, зокрема процес зорового сприймання потребує крім зорового аналізатора, 

що є провідним, участі  рухового аналізатора, без якого неможливі рухи очей. Різні види 

сприймання рідко спостерігаються в чистому вигляді, здебільшого вони комбінуються 

один з одним. Перевага того чи іншого аналізатора в сприйманні визначається звичайно 

характером самого об’єкта. Вона може залежати і від стану аналізаторів тієї чи іншої 

людини. 

 Форма звітності: протокол дослідження із заповненою таблицею і 

сформульованими висновками. 

 

Завдання 24.  

Мета дослідження: визначення ступеня точності сприймання коротких проміжків 

часу.  

Матеріали та обладнання: секундомір і таблиця-протокол дослідження.  

Процедура дослідження  

Дослідження сприймання часу проводиться в парі (досліджуваний та 

експериментатор) і передбачає десять дослідів, у кожному з яких досліджуваному 

пропонують визначити заданий проміжок часу без підрахунку і без використання 

годинника. Правильність оцінки проміжку часу експериментатор визначає за допомогою 

секундоміра. Проміжки часу можуть бути, наприклад, такі: 30 с, 60 с, 120 с та ін.  

Інструкція досліджуваному: «Вам буде запропоновано, не користуючись 

годинником і не рахуючи про себе, визначити заданий відрізок часу. Сигналом початку 

сприймання часу буде удар олівцем по столу, а завершення - піднімання руки чи команда 



 

«Стоп!»  

У таблиці-протоколі експериментатор записує заданий для визначення відрізок 

часу і фактично названий досліджуваним, який той прийняв за заданий.  

Відрізок часу, запропонований для оцінки, відмічається в графі С у секундах; 

фактичний час, також у секундах, - у графі А.  

Таблиця-протокол дослідження сприймання коротких проміжків часу 

Інтервал оцінки часу С Фактичний час А 

30 с   

60 с   

120 с ...   

Обробка та аналіз результатів  

Точність оцінки часу визначається для кожного досліду окремо за формулою  

КТ = 100
С

А
 

де КТ - коефіцієнт точності оцінки часу;  

А - фактичний часовий інтервал, який минув з початку оцінювання досліджуваним 

заданого часового відрізку;  

С - часовий інтервал, запропонований для оцінки.  

Під час аналізу результатів дослідження важливо визначити, в якому 

співвідношенні до 100%, менше чи більше, перебувають коефіцієнти точності оцінки 

часу досліджуваного. Якщо в усіх дослідах досліджуваний має коефіцієнт більший за 

100%, то часові відрізки він недооцінює. Якщо його коефіцієнти менші 100%, то часові 

відрізки він переоцінює. Чим ближчі коефіцієнти до 100% (наприклад, 80% - 110%), тим 

вища точність оцінки коротких проміжків часу.  

Люди відрізняються за типологією оцінки часових інтервалів, однак деякі з них 

короткі інтервали часу (до хвилини) переоцінюють, а інтервали більші за хвилину, 

навпаки, недооцінюють.  

Щоб встановити причини недооцінки чи переоцінки часових інтервалів, ми радимо 

повторити досліди, ускладнивши їх інструкцією з додатковими вказівками. Наприклад, 

потрібно визначити заданий інтервал часу, називаючи при цьому літери алфавіту. 

Введення інструкцією ще однієї мети діяльності змінює оцінку досліджуваним часових 

інтервалів. Час у цьому разі для досліджуваних, як правило стає менш помітним, тобто 



 

вони, займаючись іншою справою його недооцінюють. Знаючи особливості сприймання 

та оцінки інтервалів часу, можна розробити систему прийомів, що будуть корисні в 

моменти вимушеного очікування: очікування транспорту, зустрічі, подій тощо. Знята при 

цьому психічна напруженість - один з моментів самовиховання і навчання саморегуляції.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 25.  

Мета дослідження: визначення властивості пізнавального контролю при його 

впливі на процес зорового сприймання.  

Матеріали та обладнання: Три таблиці, кожна розміром у стандартний аркуш 

паперу. На першій таблиці чітко написано слова, які означають назви чотирьох основних 

кольорів: червоний, синій, зелений, жовтий. На другій таблиці зображено різнокольорові 

зірки тих же основних кольорів. На третій написано назви кольорів, але колір, яким ці 

назви написано, не відповідає назвам кольорів. Слово червоний написано жовтим 

чорнилом, слово, синій - зеленим і т. д. В обладнання входить секундомір. 

Процедура дослідження  

Дослідження складається з трьох серій, перед кожною з яких досліджуваному 

дається відповідна інструкція.  

Серія № 1 

Перед початком серії досліджуваному дають інструкцію. Інструкція: «Якомога 

швидше прочитайте слова нa таблиці, яку Вам буде показано. Час прочитування слів 

фіксується секундоміром. Якщо все зрозуміло і немає запитань, приготуйтеся читати 

слова. Починаємо!» 

Після команди «Починаємо!» експериментатор показує першу таблицю і фіксує 

час, затрачений на прочитання досліджуваним слів.  

Серія № 2 

Другу серію проводять безпосередньо після першої серії.  

Інструкція досліджуваному до другої серії: «Вам буде показано таблицю із 

зображенням зірок. Якомога швидше назвіть кольори цих зірок. Приготуйтеся. 

Починаємо!»  

Затрачений час на відповідь досліджуваного експериментатор фіксує так, як і в 



 

першій серії.  

Серія №3 

Третю серію проводять безпосередньо після другої серії.  

Інструкція досліджуваному до третьої серії: «Вам буде показано таблицю з 

написаними на ній словами - назвами. Якомога швидше назвіть колір чорнила, яким 

написано ці слова. Якщо все зрозуміло, приготуйтеся. Починаємо!»  

Після зачитування інструкції досліджуваному показують третю таблицю і 

фіксують час, за який досліджуваний встигає назвати колір чорнила, яким написано ці 

слова.  

Обробка та аналіз результатів  

Результатами даного дослідження є показники часу виконання досліджуваним 

завдань кожної серії: Т1, Т2, ТЗ. Для визначення впливу пізнавального контролю на зорове 

сприймання треба вирахувати величину показника інтерференції за формулою: П = Тз - 

Т2, де Т2, ТЗ, - показники часу виконання завдань відповідних серій.  

Пізнавальний контроль при зоровому сприйманні виступає умовою виконання 

завдань спостереження. Його функціонування робить сприймання довільним і наближає 

перцептивні процеси до мисленнєвих.  

Пізнавальний контроль, що актуалізується в даному дослідженні, необхідний для 

переборювання інтерференції зорового сприймання першої серії, в якій досліджуваний 

читав слова, і другої серії, в якій він називав колір зірок. Чим більша часова різниця 

виконання досліджуваним третьої і другої серій (П), тим більша інтерференція, а отже, 

тим більша вузькість, ригідність пізнавального контролю у сприйманні. І, навпаки, чим 

ближчий показник П до нуля, тим об'ємніший, гнучкіший вплив пізнавального 

контролю.  

Величина показника пізнавального контролю залежить від часу виконання серії. 

Якщо досліджуваний не був у стані готовності за командою «Починаємо!» виконувати 

завдання другої серії за інструкцією, то показник П може бути близьким до нуля в разі 

такої готовності в третій серії. Нарешті, якщо П буде зі знаком мінус, тобто час третьої 

серії (ТЗ) менший за час виконання другої серії (Т2), це засвідчує: досліджуваний не 

дотримувався вказівок експериментатора називати колір зірок якомога швидше. У цьому 

разі дослідження потрібно повторити.  

Допоміжним засобом для встановлення причини відхилення показника у 



 

мінусовий бік може стати порівняння часу виконання досліджуваним першої і другої 

серій.  

Показник інтерференції, тобто впливу, відображає незалежність функції навчання і 

зорового сприймання. 3 виявленням ригідності потрібно дослідити властивості мислення 

і розробити комплекс розвиваючих вправ, які б дозволили змінити когнітивний стиль 

особистості. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 26.  

Мета дослідження: визначити властивості пізнавального контролю при його 

впливі на процес зорового сприймання.  

Матеріал та обладнання: три таблиці - кожна розміром зі стандартний аркуш 

паперу. На першій таблиці чітко написано слова, які означають назви чотирьох основних 

кольорів: червоний, синій, зелений і жовтий. На другій таблиці зображено різнокольорові 

зірки тих же основних кольорів, якими ці назви написано. На третій таблиці написані 

назви кольорів, але чорнилом, яке не відповідає назві кольору. Слово «червоний» 

написано жовтим чорнилом, слово «синій» - зеленим, слово «зелений» - жовтим, а слово 

«жовтий» - червоним. В обладнання входить секундомір.  

Процедура дослідження  

Дослідження складається з трьох серій, перед кожною з яких досліджуваному 

дається відповідна інструкція.  

Серія № l  

Інструкція: «Якомога швидше прочитайте слово на таблиці, яку Вам буде 

показано. Час зчитування слів фіксується секундоміром. Якщо все зрозуміло і немає 

запитань, приготуйтеся читати слова. Починаємо!», Після команди «Починаємо!» 

експериментатор показує першу таблицю і фіксує час, затрачений на прочитання слів 

досліджуваним.  

Серія № 2  

Другу серію проводять безпосередньо після першої серії. 

 Інструкція: «Вам буде показано таблицю із зображенням  

зірок. Якомога швидше назвіть кольори цих зірок. Приготуйтеся. Починаємо! «  



 

Затрачений на відповідь час експериментатор фіксує так, як і в першій серії.  

Серія № 3  

Третю серію проводять одразу після другої серії.  

Інструкція: «Вам буде показано таблицю з написаними на ній словами. Якомога 

швидше назвіть колір чорнила, яким написано ці слова. Якщо все зрозуміло, 

приготуйтеся, починаємо!» Досліджуваному показують третю таблицю і фіксують час, за 

який він встигає назвати колір чорнила, яким написано ці слова.  

Обробка та аналіз результатів  

Результатами цього дослідження є показники часу виконання досліджуваним 

завдань кожної серії: ТІ, Т2, Т3. ДЛЯ визначення впливу пізнавального контролю на 

зорове сприйняття треба вирахувати величину показника інтерференції за формулою: П 

= Т3 - Т2, де Т2 і Т3 - показники часу виконання завдань відповідних серій.  

Пізнавальний контроль при зоровому сприйнятті виступає умовою виконання 

завдань спостереження. Його функціонування робить сприймання довільним і наближає 

перцептивні процеси до мисленнєвих.  

Пізнавальний контроль, що актуалізується в даному дослідженні, необхідний для 

переборювання інтерференції зорового сприймання першої серії, в якій досліджуваний 

читав слова, і другої серії, в якій він називав колір зірок. Чим більша часова різниця 

виконання досліджуваним третьої і другої серій (П), тим більша інтерференція, а, отже, 

тим більша вузькість, ригідність пізнавального контролю у сприйманні. І, навпаки, чим 

ближчий показник П до нуля, тим об'ємніший, гнучкіший вплив пізнавального 

контролю.  

Показник інтерференції, тобто негативного попереднього і подальшого впливу на 

процес виконання завдання, відображає незалежність функції навчання і зорового 

сприйняття. З виявленням ригідності потрібно дослідити властивості мислення і розро-

бити комплекс розвиваючих вправ, які б дозволили змінити когнітивний стиль 

особистості.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 27.  

Мета дослідження: визначити, які з відчуттів найшвидше реагують на 



 

подразники в момент їх безпосередньої дії на аналізатори.  

Інструкція: відповідайте на запитання «згодні» чи «не згодні». У таблиці обведіть 

кружечком ті запитання, на які дали відповідь «згодний/на)».  

 

ТипА  
1,5,8,10,12,14,19,21,23,27,31,3

2,39,40,42,45  

(зоровий аналізатор)   

Тип В  
3,4,9,11,16,18,22,25,28,29,30,3

5,38,41,44, 47 

(дотик, смак, нюх)   

типе  
2,6,7,13,15,17,20,24,26,33,34,3

6,37,43,46,48  

(слуховий 

аналізатор)  
 

Текст 

1. Люблю спостерігати за хмарами і зірками.  

2. Часто наспівую собі під ніс.  

3. Не визнаю незручну моду.  

4. Обожнюю ходити в сауну.  

5. В автомобілі для мене важливий колір.  

6. Упізнаю по кроках, хто зайшов до кімнати.  

7. Мене розважає копіювання діалектів.  

8. Багато часу присвячую своїй зовнішності.  

9. Люблю масаж.  

10. Коли є вільна хвилина, люблю роздивлятися людей.  

11. Погано себе почуваю, коли не насолоджуюся ходою.  

12. Дивлячись на сукню (костюм) У вітрині магазину, я переконана, що мені в ній буде 

добре.  

13. Коли почую стару мелодію, до мене повертається минуле.  

14. Часто читаю під час їжі.  

15. Дуже часто говорю по телефону.  

16. Я схильний(а) до повноти.  



 

17. Надаю перевагу прослуховуванню розповіді, аніж самостійному читанню.  

18. Після поганого дня мій організм у напруженні.  

19. Із задоволенням і дуже багато фотографую.  

20. Довго пам'ятаю, що мені сказали друзі і знайомі.  

21. З легкістю віддаю гроші за квіти, тому що вони прикрашають життя.  

22. Увечері люблю приймати гарячу ванну.  

23. Намагаюся записувати свої власні справи.  

24. Часто розмовляю сам(а) з собою.  

25. Після тривалої їзди в машині довго прихожу до тями.  

26. Тембр голосу багато про що говорить мені про людину.  

27. Дуже часто оцінюю людей за манерою одягатися.  

28. Люблю потягатися, виправляти кінцівки, розминатися.  

29. Занадто тверде чи м'яке ліжко - це для мене мука.  

зо. Мені нелегко знайти зручне взуття. ЗІ. Дуже люблю ходити в кіно.  

З2. Упізнаю обличчя навіть через роки.  

ЗЗ. Люблю ходити під дощем, коли краплини стукають по парасольці.  

З4. Умію слухати те, що мені говорять.  

З5. Люблю танцювати, а у вільний час займатися спортом чи гімнастикою.  

З6. Коли чую цокіт годинника, не можу заснути. З7. У мене якісна стереоапаратура.  

З8. Коли чую музику, починаю відбивати такт ногою.  

З9. На відпочинку не люблю оглядати пам'ятники архітектури.  

40. Не виношу розгардіяш.  

41. Не люблю синтетичних тканин.  

42. Вважаю, що атмосфера в кімнаті залежить від освітлення. 4З. Часто ходжу на 

концерти.  

44. Один потиск руки багато чого може сказати про особистість.  

45. Охоче відвідую галереї і виставки.  

46. Серйозна дискусія - це захоплююча справа.  

47. Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами.  

48. У шумі не можу зосередитися.  

Обробка та аналіз результатів  

Тепер підрахуйте, в якому розділі У вас найбільше кружечків - це і є ваш 



 

домінуючий тип сприймання.  

Тип А (зоровий аналізатор): часто використовуються слова і речення, які пов'язані 

із зором, з образами і уявою. Наприклад _ «не бачив цього», «це, звичайно, роз'яснює 

всю справу», «помітила чудову особливість».  

Малюнки, образні описи, світлини говорять типу А більше, ніж слова. Люди, які 

належать до цього типу, миттєво схоплюють те, що можна побачити: кольори, форми, 

лінії, гармонію і безлад.  

Тип В (дотик, нюх, смак): у даному випадку частіше використовуються слова «не 

можу ЦЬОГО зрозуміти», «атмосфера тут нестерпна», «її слова глибоко мене вразили», 

«подарунок для мене був чимось схожий на теплий дощ». Сприйняття і враження людей 

даного типу стосуються головним чином того, що пов'язане з дотиком, інтуїцією, 

здогадами. У розмові їх цікавлять внутрішні переживання.  

Тип С (слуховий аналізатор): переважно вживаються такі звороти, як «не розумію, 

що ти мені говориш», «це звістка для мене погана», «не виношу таких голосних мелодій» 

- це характерні вислови для людей такого типу. Велике значення для людей цього типу 

сприйняття має все акустичне: звуки, слова, музика, шумові ефекти.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 28.   

Мета дослідження: дослідження точності в оцінці сприймання часу.  

Матеріал та обладнання: секундомір.  

Процедура дослідження  

Досліджуваний повинен визначити відтинки часу, рівні, наприклад, 3, 5, 10, 17 

секундам. Експериментатор відзначає ударом олівця по столу початок і кінець часового 

відтинка. Досліджуваний, не використовуючи ніяких засобів відрахунку часу, оцінює і 

записує тривалість даного проміжку часу в секундах.  

Обробка та аналіз результатів  

Результати виконаного завдання фіксуються в таблиці:  

 

Номер  Заданий  Показання  Різниця між суб'єктивним  



 

часовий  сприйняттям часового  

досліду  відтинок  досліджуваного  відтинка й об'єктивним  

Потім визначається точність (С) оцінки часу за формулою (у відсотках):  

С = (А . 100) : В,  

де А _ різниця між запропонованим відтинком часу в секундах і відтинком часу, 

названим досліджуваним (знак не враховується),  

В - відтинок часу, заданий експериментатором. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Література: 4, 13, 16,18. 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ, КОНЦЕНТРАЦІЇ  

ТА ВИБІРКОВОСТІ УВАГИ. 

 

Увага являє собою форму психічної діяльності людини, яка полягає в її 

спрямованості і зосередженості на певних об’єктах. Це явище не випадкове, а 

закономірне. Людина не може відразу усвідомлювати все, що її оточує. Вона 

усвідомлює ті об’єкти, до яких вона уважна. 

Основні функції уваги – регулююча і контролююча. Залежно від того, яким 

співвідношенням зовнішніх і внутрішніх умов визначається увага, вона поділяється на 

мимовільну і довільну. Ці види уваги є водночас і ступенями її розвитку.  

Увага людей відрізняється силою, широтою і динамічністю. До важливих її 

характеристик належать: вибірковість, стійкість, концентрація, розподіл і 

переключення. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Що таке увага? 

2. Яке місце посідає увага в житті та діяльності людини? 

3. Охарактеризуйте фізіологічні  механізми уваги. 

4. Які існують види уваги? 

5. Які основні властивості притаманні увазі? 

6. Що таке уважність і в чому вона виявляється? 

7. Які умови ефективного формування уваги? 

8. Назвіть способи організації і керування увагою учнів. 

9. Які особливості розвитку  й виховання уваги  в шкільному віці? 

10. Охарактеризуйте шляхи, прийоми й засоби вдосконалення уваги людини. 

 

Завдання 29.    

Мета дослідження:  визначення стійкості уваги і динаміки працездатності (рівня 

сенсомоторних реакцій).  

Матеріал та обладнання: червоно-чорні таблиці Шульте, секундомір, олівець чи 

вказівка.  



 

Інструкція досліджуваному: «Вам будуть запропоновані п' ять таблиць, на яких у 

довільному порядку розміщені числа від 1 до 25. Потрібно відшукати, показати і назвати 

числа у порядку їх зростання. Час пошуку чисел фіксується секундоміром».  

Примітка: у варіанті червоно-чорних таблиць досліджуваному потрібно почергово 

відшукувати чорні і червоні числа, з тією умовою, що чорні - У порядку зростання, а 

червоні - у порядку спадання. Час роботи - 5 хв.  

Таблиця 1  

14 9 2 21 13 

22 7 16 5 10 

4 25 11 18 3 

20 6 23 8 19 

15 24 1 17 12 

Таблиця 2  

2 13 1 8 20 

17 6 25 7 11 

22 18 3 15 19 

10 5 12 24 16 

14 23 4 9 21 

       Таблиця 3  

21  11  1  19  24  

2  20  18  5  10  

4  13  25  16  7  

17  6  14  9  12  

22  3  8  15  23  

      Таблиця 4 

5  21  23  4  25  

11  2  7  13  20  

24  17  19  6  18  

9  1  12  8  14  

16  10  3  15  22  

 



 

       Таблиця 5  

3  17  21  8  4  

10  6  15  25  13  

24  20  1  9  22  

19  12  7  14  16  

2  18  23  11  5  

Обробка та аналіз результатів  

За результатами виконання кожної таблиці може бути побудована «крива 

стійкості», яка відображала б не лише стійкість уваги, але і працездатність 

досліджуваного.  

у «нормі» пошук чисел за кожною таблицею складає 40-50 с.  

Якщо пошук чисел проходить нерівномірно, то це є ознакою підвищеної 

стомлюваності і запізнілої впрацьовуваності.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 30. 

Мета дослідження: визначення рівня вибіркової уваги. 

Матеріали та обладнання: тестовий бланк, олівець і секундомір. 

Процедура дослідження 

Дослідження проводиться в парах, які складаються з експериментатора та 

досліджуваного. Експериментатор  зачитує досліджуваному інструкцію, видає тестовий 

бланк і фіксує час виконання завдання. 

Інструкція досліджуваному: “Вам буде видано тестовий бланк із надрукованими 

в ньому в рядках буквами та словами. Відшукайте і підкресліть там слова. Намагайтеся 

не пропустити жодного слова і працювати швидко, оскільки час фіксується. Якщо все 

зрозуміло і немає запитань, тоді починаємо!” 

Тестовий бланк має такий вигляд: 

______________________________________________________________________ 

 Досліджуваний:_______________________                        _____________________ 

 Експериментатор:______________________                      _____________________ 



 

______________________________________________________________________ 

Текстовий бланк 

бсонцецувкуакакрайонкекуановинаеетмоаовшшщшущщщщуцдддцдіжвжжекзаменоол

шаквккпрокурорпепепивиооитеоріяаукнгшьтавіцуепакеахокейтронкеннрощбсавкцнво

писллфутелевізорааенгьощздуцйпакшщзфімитпамятьанегкшуцпаимтосовауіцйфчсим

прнгрлтмиапкевнуоіьсприйманняаенгшщуцйфівссямиторпааргггшльлшрилюбовпенг

шлмпаекенгншспектакльпаннгошщщуцйфівапмсчпеаукрадістьпнекуцйфівапролджюь

тисмнародранеровшукллаволагешлоаррерсимпаерепортажпекуцйвангшщлоппавукенр

рнаавконкурскеуцйфіваппрооллшщзджбьтимсвусчособистістьпренваукцівчсмиитроо

шщолпвекчмуиплаванняпекуцівапрогшлоьтимсчврпнегвгоущщуддзцзцмикомедіяпкне

гшлтьивідчайакуепимапрнггошлорввсмитмтрпнегуорврцгшцллущлабораторіяапкенвр

офіоофлпненекукуівосновампеннгоорпавіцрнганкеецгчлшцущупсихіатріяпеккуввіцуп

проолдрдродлоднгшгшпрпввпа   

______________________________________________________________________ 

Після тестування досліджуваний робить звіт про те, як він виконував запропоноване 

йому завдання. 

Обробка та аналіз результатів 

Показниками вибірковості уваги в цьому досліді є час виконання завдання і кількість 

пропусків під час відшукування та підкреслювання слів. Усього у даному тесті 25 слів: 

сонце, район, новина, факт, екзамен, прокурор, теорія, хокей, трон, телевізор, пам’ять, 

сприймання, любов, спектакль, радість, народ, репортаж, конкурс, особистість, 

плавання, комедія, відчай, лабораторія, основа, психіатрія. Результати оцінюються за 

допомогою шкали оцінок, в якій бали нараховують залежно від витраченого часу на 

пошук слів. За кожен пропуск слова віднімається по одному балу.    

Час Бали Рівень вибірковості 

уваги 

250 та більше 0 І низький 

240 – 249 1 І низький 

230 – 239 2 І низький 

220 – 229 3 І низький 

210 – 219 4 І низький 



 

200 – 209 5 І низький 

190 – 199 6 І низький 

180 – 189 7 ІІ середній 

170 – 179 8 ІІ середній 

160 – 169 9 ІІ середній 

150 – 159 10 ІІ середній 

140 – 149 11 ІІ середній 

130 – 139 12 ІІ середній 

120 – 129 13 ІІІ високий 

110 – 119 14 ІІІ високий 

100 – 109 15 ІІІ високий 

90 – 99 16  ІІІ високий 

80 – 89 17 ІІІ високий 

70 – 79 18  ІІІ високий 

60 – 69 19 ІІІ високий 

Менше 60 20 дуже високий 

Бали в запропонованій шкалі дають можливість встановити абстрактні величини 

якісних оцінок рівня вибірковості уваги. Коли ж у досліджуваного від 0 до 3 балів, то 

важливо на основі його самозвіту та спостереження експериментатора за ходом досліду 

з’ясувати причину слабкої вибірковості. Її можуть викликати: стан сильного емоційного 

збудження; зовнішні перешкоди, які призвели до фрустрації досліджуваного; приховане 

небажання тестуватися та інше. 

У більшості даних має прояв зв’язок між результатами тестування та 

індивідуальним досвідом і діяльністю досліджуваного. 

Вибірковість уваги піддається тренуванню. Можна запропонувати вправи, подібні до 

даного тесту, для її покращення. Дуже високий рівень вибірковості уваги є одним з 

проявів феноменальної психічної активності людини. 

Форма звітності: текстовий бланк, протокол досліджень із самостійно 

сформульованими висновками. 

 

 



 

Завдання 31. 

Мета дослідження: визначення рівня концентрації уваги. 

Матеріали та обладнання: бланк тесту П’єрона – Рузера, олівець і секундомір. 

Процедура дослідження 

Дослід можна проводити як з одним досліджуваним, так із групою з 5 – 9 осіб. 

Головні умови в роботі з групою – зручно розташувати досліджуваних, забезпечити 

кожного бланками тестів, олівцями і дотримуватись тиші в процесі тестування. 

Інструкція досліджуваному: “Вам пропонується тест із зображеними на ньому 

чотирма геометричними фігурами: квадрат, трикутник, коло і ромб. За сигналом 

“Починаємо!” розставте якомога швидше і без помилок у ці фігури такі знаки: у квадрат 

– плюс, у трикутник – мінус, у коло – нічого, у ромб – крапку. Розставляйте знаки 

послідовно у кожній фігурі по рядках зліва направо. Час на виконання завдання – 1 хв. За 

моєю командою “Стоп!” припиняєте роботу”. 

Бланк із геометричними фігурами тесту П’єрона – Рузера має такий вигляд. 

________________________________________________________________________ 

Досліджуваний__________________________________Дата:_____________________ 

Експериментатор____________________________________Час:__________________ 

Тест 

□▲○◊ 

□▲○◊▲◊○□▲○ 

◊○□○◊▲▲○◊□ 

▲□◊□▲○◊▲○◊ 

□◊○▲□◊□○◊▲ 

○◊□○◊▲○□▲□ 

◊○◊▲○□▲◊□▲ 

○□▲◊□◊○▲□◊ 

□▲○□▲○◊□◊○ 

◊□▲○○□▲◊▲□ 

▲○◊▲□○□▲○◊ 

Експериментатор у ході досліду контролює час за допомогою секундоміра і подає 

команди: “Починаємо!”, “Стоп!” 



 

Надійність результатів дослідження досягається повторними тестуваннями, які 

краще проводити через значні проміжки часу. 

Обробка та аналіз результатів 

Результатами даного тестування є: кількість заповнених досліджуваним за 1 хв. 

геометричних фігур з врахуванням кола та кількість допущених помилок. 

Рівень концентрації уваги визначають за таблицею 

Число опрацьованих 

фігур 

Ранг Рівень концентрації 

уваги 

100 1 Дуже високий 

91 – 99 2 Високий 

80 – 90 3 Середній 

65 – 79 4 Низький 

64 і менше 5 Дуже високий 

За допущені під час заповнення помилки ранг знижується. Якщо допущено 1 – 2 

помилки, то ранг знижується на одиницю, якщо 3 – 4 – на два ранги, а якщо помилок 

більше 4-х, то концентрація уваги вважається гіршою на три ранги. 

Аналізуючи результати, слід з’ясувати причини, які призвели до таких результатів. 

Серед них важливе місце належить установці, готовності досліджуваного виконувати 

інструкцію і заповнювати фігури знаками якомога швидше або ж його орієнтації на 

безпомилковість виконання тесту. У ряді випадків показник концентрації уваги може 

бути меншим від можливого через дуже велике бажання особистості проявити свої 

здібності, досягти максимального результату (тобто через своєрідне змагання). Зниження 

концентрації уваги можуть спричинити: поганий зір, хвороба, втомленість. 

Форма звітності: бланк відповідей, протокол досліджень із сформульованими 

висновками. 

 

 

Завдання 32.  

Мета дослідження: визначення рівня переключення уваги. 

Матеріали та обладнання: секундомір і модифікована Ф.Д. Горбовим цифрова 

таблиця Шульте. На таблиці в 49 квадратах розміщено числа чорного і червоного 



 

кольорів у випадкових комбінаціях, які виключають можливість запам’ятовування. 

Розміри квадратів клітин із цифрами – 5×5 см, а розташовані вони рядами: 7 по 

горизонталі та 7 по вертикалі. Лінії, які поділяють аркуш на клітини, тонкі, чорного 

кольору. 

Процедура дослідження  

У тестуванні беруть участь три особи: експериментатор, досліджуваний і 

спостерігач-протоколіст. 

Дослід складається із трьох серій, які йдуть одна за одною. У першій серії 

досліджуваному пропонують одночасно назвати і вказати чорні цифри в зростаючому 

порядку, в другій – червоні цифри в порядку спадання, а в третій серії він називає і 

показує червоні та чорні цифри поперемінно, причому чорні, як і в першій серії, 

називаються в порядку зростання, а червоні – в порядку спадання. 

Таблиця червоно-чорних цифр має такий вигляд, як на третій сторінці обкладинки. 

Досліджуваному пропонують сісти зручно за стіл і дають невелику указку. 

Завдання експериментатора: перед кожною серією досліду проводити інструктаж 

досліджуваному, подавати команду “Починаємо!” для відшукування та називання, 

стежити за секундоміром за часом виконання досліджуваним серії. 

Спостерігач-протоколіст допомагає експериментаторові визначати помилки, 

допущені досліджуваним під час виконання завдання, веде протокол дослідження. 

________________________________________________________________________ 

Досліджуваний________________________________Дата:_______________________ 

Експриментатор_________________________________Час:______________________ 

 

1-а серія   2-а серія 1-а + 2-а серія 3-я серія 

Час Помилки Час Помилки Час Помилки Час  Помилки 

        

 

Таблиця показується досліджуваному в кожній серії тільки після інструкції за 

сигналом “Починаємо!”, для того щоб досліджуваний завчасно не шукав розміщення 

відповідних цифр. 

Інструкція досліджуваному в першій серії: “Візьміть указку. Вам буде показано 

таблицю з червоними і чорними цифрами. Якомога швидше і без помилок знайдіть та 



 

вкажіть всі чорні цифри в порядку зростання від 1 до 25. Колір називати не потрібно, 

тільки саме число. Якщо зрозуміло, тоді приготуйтеся. Починаємо!” 

Інструкція досліджуваному в другій серії: “На цій самій таблиці відшукайте і 

вкажіть всі червоні цифри в спадаючому порядку від 24 до 1. Постарайтеся працювати 

швидко і без помилок. Колір називати не треба, називайте тільки саме число. 

Приготуйтеся! Починаємо!”      

Перед початком кожної серії роблять перерву тривалістю 3 – 4 хв. для відпочинку 

досліджуваного. 

Інструкція досліджуваному в третій серії: “На таблиці червоно-чорних чисел 

якомога швидше і без помилок знаходьте, називайте і вказуйте то чорні, то червоні 

цифри поперемінно. Чорні при цьому мають послідовно зростати, а червоні – спадати. 

Починайте з 1-ї чорної та 24-ї червоної цифр. Колір цифр називати не треба, тільки самі 

числа. Якщо все зрозуміло і немає запитань, тоді приготуйтеся. Починаємо!” 

Якщо досліджуваний у процесі виконання завдання будь-якої із серій помиляється, 

то він сам має знайти помилку. У деяких найскладніших випадках можливе підказування 

спостерігача-протоколіста. Секундомір при цьому не зупиняють. 

Після проведення всього досліду досліджуваний робить самозвіт. За його 

допомогою визначають стратегію пошуку цифр і особливості виконання завдання. 

Обробка та аналіз результатів 

Під час обробки результатів необхідно: 

1. Побудувати графік часу, затраченого досліджуваним на виконання трьох серій 

досліду. 

2. Встановити час переключення уваги. Час переключення уваги вираховується як 

різниця часу між третьою серією і сумою першої та другої серій. Показник часу 

переключення Т визначають за формулою 

Т = Т3 – (Т1 + Т2)              

де Т1 – час, затрачений досліджуваним на виконання першої серії; 

Т2 – час, затрачений на виконання другої серії; 

Т3 – час, затрачений досліджуваним на виконання третьої серії. 

Рівень розвитку переключення уваги визначається за допомогою таблиці. 

 



 

Час переключення Т (у 

с) 

Ранг Рівень переключення 

уваги 

Менше 60 с 1 Високий 

60 – 90  2 Високий 

91 – 100 3 Середній 

101 – 120 4 Середній 

121 – 150 5 Середній 

151 – 180 6 Середній 

181 – 200 7 Середній 

201 – 250 8 Низький 

251 і більше 9 Низький 

 

Оскільки швидкість виконання завдань першої та другої серії суттєво впливає на 

кінцевий показник переключення уваги, то, якщо досліджуваний виконував завдання в 

першій чи другій серіях менше, ніж за 33 с, кінцевий показник слід збільшити, піднявши 

ранг на одиницю чи на дві. Коли ж у першій чи в другій серіях досліджуваний на пошук 

цифр витрачав більше 60 с, то ранговий знак збільшується на 1 чи на 2, тобто рівень 

переключення визначається як більш низький. 

Якщо час переключення є меншим або дорівнює 0, то дослід треба повторити. Це 

означає, що досліджуваний не сприйняв інструкції у першій чи в другій серіях. 

Аналізуючи результати, важливо простежити специфіку пошуку досліджуваним 

чисел, особливості виходу із складних ситуацій, коли число з певних причин одразу 

знайти не вдається. Одні люди відчувають труднощі, якщо шукане число стоїть поряд із 

тільки-но знайденим, а інші – якщо воно стоїть далеко від нього. 

На основі аналізу кількісних показників, графіка часу виконання трьох серій, 

кількості зроблених помилок, словесного звіту досліджуваного, спостережень 

експериментатора і протоколіста можна описати характер переключення уваги, 

враховуючи особливості концентрації, і запропонувати рекомендації щодо його 

розвитку. В юнацькому віці студенти можуть тренувати переключення уваги, міняючи 

види діяльності, чергуючи самопідготовку з навчальних дисциплін. Адекватними до 



 

даного тесту будуть вправи, спрямовані на переключення уваги з одного об’єкта 

спостереження на інші, поперемінне виконання різноманітних дій.  

Форма звітності: заповнені тестові бланки та звіт про виконання завдань. 

Література: 13,16, 24,30. 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАЖАЮЧОГО ТИПУ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ. 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ НА 

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ КОНКРЕТНИХ ПОНЯТЬ 

Наші відчуття та образи сприймання, думки і почуття, рухи та дії не зникають 

безслідно, а запам’ятовуються нами, закріплюються в нашому мозку, поступово 

утворюючи наш індивідуальний досвід. Цей досвід більш або менш тривало зберігається 

і при потребі відтворюється. Дещо при цьому забувається. 

Процеси запам’ятовування, зберігання, відтворення й забування різноманітного 

досвіду і складають пам’ять людини. 

Пам’ять є необхідною умовою нагромадження людиною свого досвіду. 

Залежно від того, що запам’ятовується і відтворюється, розрізняють чотири види 

пам’яті за її змістом: образну, словесно-логічну, рухову та емоційну. 

В залежності від того, як процеси пам’яті включаються в структуру діяльності 

людини, як вони зв’язані з її цілями і засобами, пам’ять поділяється на мимовільну і 

довільну. 

Окрім цього виділяють короткочасну, довготривалу та оперативну пам’ять. 

Основними процесами пам’яті є запам’ятовування, збереження, відтворення та часткове 

забування інформації. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Охарактеризуйте пам’ять та її місце в системі психічних процесів. 

2. Які фізіологічні та біохімічні основи пам’яті? 

3. Дайте психологічну характеристику процесам пам’яті. 

4. Чим довільне запам’ятовування відрізняється від мимовільного? 

5. У чому полягають умови ефективності мимовільного запам’ятовування? 

6. Охарактеризуйте оперативну пам’ять, її особливості та відмінності від 

короткочасної. 

7. Які чинники впливають на ефективність довгочасної пам’яті? 

8. Охарактеризуйте індивідуальні особливості пам’яті. 

9. Як відбувається розвиток і виховання пам’яті? 

10. Які існують методи тренування пам’яті? 



 

Завдання 33.  

Мета дослідження: дослідити явище ретроактивного гальмування у процесі 

запам'ятовування.  

Матеріали та обладнання: три ряди чисел і слів, записаних на  

окремих 

картках.  
  

53  квітка  25  

27  річка  57  

82  дошка  38  

36  годинник  65  

48  хмара  84  

61  стіл  26  

17  книга  71  

94  окуляри  19  

79  будинок  97  

35  термометр  52  

Процедура дослідження  

І етап. Експериментатор пропонує досліджуваному запам'ятати числа першого ряду і 

відтворити цей ряд.  

ІІ етап. Експериментатор пропонує запам'ятати ряд слів і відтворити його.  

ІІІ етап. Експериментатор пропонує досліджуваному повторно відтворити перший ряд 

чисел. Численні дослідження показали, що засвоєння ряду слів не перешкодило 

відтворенню перший ряду чисел.  

IV етап. Досліджуваний повинен запам'ятати третій ряд (числа) і відтворити його.  

V етап. Досліджуваного просять знову відтворити перший ряд чисел. При відтворенні 

виявляється багато прогалин, помилок, що пояснюється ретроактивним гальмуванням. 

Воно виникає тоді, коли подається новий матеріал, схожий на раніше завчений, який 

гальмує його відтворення.  

Обробка та аналіз результатів Підраховується кількість помилок, прогалин під час 

другого і третього відтворень першого ряду чисел.  

Результати досліджень оформлюються в таблицю:  



 

Відтворення 1 ряду чисел Кількість прогалин Кількість помилок 

Після заучування слів    

Після заучуваного подібного 

ряду чисел 

  

 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 34.  

Мета дослідження: виявлення переважаючого обсягу пам’яті за допомогою 

різних типів пред’явлення словесного матеріалу. 

Матеріали та обладнання: чотири набори слів, які виражають конкретні поняття, 

один з наборів, виконаний на окремих картках, чотири невеликих аркуші паперу для 

записів, ручка, секундомір. 

Процедура дослідження  

Переважаючий тип пам’яті встановлюють шляхом пред’явлення слів кількома 

способами. Дослідження складається з чотирьох серій. У першій серії зачитують слова 

для запам’ятовування (слухове сприймання). У другій показують слова для зорового 

сприймання, причому кожне слово має бути чітко написане на окремій картці. У третій 

серії використовують моторно-слухову форму подання слів і в четвертій – комбіновану, 

яка поєднує в собі слухове, зорове та моторне сприймання матеріалу. 

Щоб не було перевантаження під час визначення типу пам’яті, для кожної серії 

досить підготувати ряд із 10 слів. 

Серія № 1 

Експериментатор виразно з інтервалом 3 секунди читає слова для 

запам’ятовування. Перед зачитуванням слів дається інструкція. 

Інструкція досліджуваному: “Я буду читати Вам слова. Слухайте їх уважно і 

запам’ятовуйте. Після паузи, коли я скажу: “Пишіть!”, на аркуші паперу запишете ті 

слова, які ви запам’ятали. Якщо все зрозуміло, приготуйтеся слухати і запам’ятовувати”. 

Cлова для запам’ятовування в першій серії: 

машина, яблуко, олівець, весна, лампа, ліс, дощ, квітка, каструля, горобець. 

Після паузи на десять секунд подається команда: “Пишіть!” 



 

Серія № 2 

Другу серію можна проводити через 5 хвилин після закінчення першої. 

У цій серії експериментатор послідовно показує слова, написані на окремих картках. 

Показування кожного слова має відповідати тривалості читання слова в першій серії, 

інтервал між словами такий самий, тобто 3 секунди. 

Інструкція досліджуваному: “Я буду показувати Вам картки з написаними на них 

словами. Уважно читайте і запам’ятовуйте їх. За сигналом “Пишіть!” на аркуші паперу 

запишете те, що запам’ятали. Якщо все зрозуміло, приготуйтеся читати і 

запам’ятовувати.”   

Слова для запам’ятовування в другій серії: 

літак, груша, ручка, зима, свічка, поле, горіх, сковорідка, качка, блискавка. 

Після прочитування слів і паузи на десять секунд подається команда: “Пишіть!” 

Серія № 3 

Третя серія, аналогічно другій, проводиться після 5-хвилинної перерви. 

Експериментатор пропонує слухати слова і “записувати” їх ручкою в повітрі, щоб 

забезпечити моторну форму сприймання матеріалу. Інтервал між зачитуванням слів 3 

секунди, а швидкість читання така сама, як і в першій серії. 

Інструкція досліджуваному: “Я буду читати Вам слова. Слухайте їх уважно і 

“записуйте” в повітрі ручкою. За сигналом “Пишіть!” на аркуші паперу запишіть те, що 

запам’ятали. Якщо все зрозуміло, приготуйтесь слухати, “писати” слова і 

запам’ятовувати.” 

Слова для запам’ятовування в третій серії: 

корабель, слива, лінійка, літо, ліхтар, річка, грім, ягода, тарілка, гусак. 

Пауза перед сигналом “Пишіть!” у третій серії триває 10 секунд. 

Серія № 4 

Після 10-хвилинної перерви, коли закінчено третю серію, проводять четверту 

серію. Темп читання експериментатором слів та паузи між словами залишаються такими 

самими, як і в попередніх серіях. Щоб забезпечити комбінований тип сприймання 

матеріалу, досліджуваному не тільки зачитують слова, а й пропонують відразу 

записувати їх на окремому аркуші, а після записування останнього, десятого, слова 

аркуші перевертаються, і за командою “Пишіть!” піддослідний на звороті відтворює 

запам’ятоване. 



 

Інструкція досліджуваному: “Я буду читати Вам слова, а Ви їх записуйте й 

запам’ятовуйте. Після того, як я прочитаю останнє слово, аркуші переверніть і за 

сигналом “Пишіть!” запишіть на зворотній стороні те, що запам’ятали. Приготуйтесь 

слухати, записувати та запам’ятовувати.” 

Слова для запам’ятовування в четвертій серії: 

поїзд, вишня, зошит, осінь, абажур, галявина, злива, гриб, чашка, курка. 

Сигнал “Пишіть!” подається, як і в усіх попередніх серіях, через 10 секунд. 

Обробка та аналіз результатів 

Показником обсягу пам’яті в цих серіях є кількість правильно відтворених слів. 

Результати заносяться в таблицю. 

 

Кількість 

правильно 

відтворених 

слів 

ТИП ПАМ’ЯТІ 

Слуховий Зоровий Моторно-

слуховий 

Комбіновани

й 

    

 

Переважаючий тип пам’яті при різних типах подання словесного матеріалу 

визначають шляхом порівняння кількості правильно відтворених слів у кожній з 

чотирьох серій. 

Нормальним обсягом безпосередньої пам’яті слід вважати запам’ятовування 5 – 9 

слів. Якщо в якій-небудь серії той, кого досліджували, запам’ятав 10 слів, він використав 

якусь систему засобів, про яку бажано дізнатися із самозвіту та зі спостережень. 

Провідний тип пам яті пов’язаний із відповідною репрезентативною системою 

уявлень особистості. Її виявлення допоможе зробити багатопланові рекомендації 

досліджуваному, особливо в плані запам’ятовування ним найбільш цінної інформації. 

Процедура дослідження: дослідження може проводитися з одним досліджуваним або з 

 невеликою групою. Якщо працює група, дослідникові треба пильнувати за 

дотриманням свого індивідуального виконання тесту. 

Інструкція досліджуваному : „Поділіть чистий аркуш паперу на 2 частини по вертикалі. 

 Далі прослухайте слова, які вам зачитають і запишіть їх наступним чином: зліва 

напишіть слова, які, на ваші думку мають емоційне забарвлення, зправа – які не мають 

емоційного забарвлення. 



 

 Після цього на чистому аркуші, поділивши його на 2 частини відтворіть слова, 

 дотримуючись свого поділу на емоційні та неемоційні. 

Обробка та аналіз результатів : підраховується записана кількість слів на першому та 

другому аркушах (емоційні та неемоційні слова підраховуються окремо). Далі 

складається співвідношення (для кожної групи слів окремо) між кількістю правильно 

відтворених слів та загальною кількістю слів кожної групи. 

Як правило, дріб для емоційних слів повинен бути більшим, ніж для нейтральних. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 35. 

Мета дослідження: визначення впливу системи допоміжних засобів на 

запам’ятовування конкретних понять. 

Матеріали та обладнання: набори слів тесту для запам’ятовування, протокол 

дослідження, папір, ручка, секундомір. 

Процедура дослідження 

Дослідження складається з двох серій і проводиться з одним досліджуваним. 

Серія № 1 

Завдання першої серії: визначення обсягу пам’яті досліджуваного при 

запам’ятовуванні словесного матеріалу без попередньо заданої системи зв’язків. 

У досліді використовується класичний метод утримування членів ряду. 

Експериментальний матеріал включає 20 не пов’язаних між собою простих слів, які 

складаються з 4 – 6 букв. Перед досліджуваним ставиться завдання запам’ятати 

запропоновані слова і за командою відтворити їх на папері для записів. Експериментатор 

має читати слова чітко і швидко з паузами 2 с. Через 10 с після закінчення читання слів 

досліджуваному пропонується відтворити вголос або записати на папері запам’ятовані 

слова з будь-якою послідовністю. Експериментатор відмічає в протоколі правильно 

відтворені слова. Допущені помилки у відтворенні слів фіксуються в примітці. Протокол 

дослідження має такий вигляд: 

 

Досліджуваний: Дата: 

Експериментатор:   Час досліду: 



 

________________________________________________________________________ 

Серія 1 

________________________________________________________________________ 

№  п/п Пред’явлено Відтворено Примітка 

Слова 

________________________________________________________________________ 

1. 

2. 

3. 

... 

... 

20. 

Словесний звіт досліджуваного про запам’ятовування і відтворення слів  ________ 

________________________________________________________________________ 

Спостереження експериментатора  _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Інструкція досліджуваному: “Я буду читати Вам ряди слів, слухайте уважно і 

спробуйте запам’ятати їх. Коли я закінчу читати слова і скажу: “Говоріть!”, назвіть ті 

слова, які Ви запам’ятали в тій послідовності, в якій вони Вам пригадуються. Увага! 

Починаємо!” 

Слова для запам’ятовування в першій серії: 

1. Риба               6. Зуби                    11. Білка                     16. Земля 

2. Гиря               7. Вогонь                12. Пісок                    17. Вовк 

3. Хліб               8. Цегла                  13. Влада                    18. Завод  

4. Нога               9. Бант                    14. Вікно                    19. Лілія 

5. Сіно                10. Стіна               15. Ручка                    20. Пиріг 

 

Після закінчення серії досліджуваний робить словесний звіт про те, яким способом він 

намагався запам’ятати слово. Цей звіт та спостереження експериментатора записують у 

протокол. 

Серія № 2 

Завдання другої серії: визначення обсягу пам’яті досліджуваного під час 

запам’ятовування словесного матеріалу із заздалегідь заданою системою смислових 

зв’язків. 

У досліді використовують метод утримування пар слів. Так, як і в першій серії, 

слова складаються з 4-6 букв. Досліджуваному дається завдання прослухати пари слів і 

запам’ятати друге слово кожної пари. Інтервал зачитування експериментатором пар слів 



 

– 2 с. Після закінчення читання наведених далі пар слів для запам’ятовування 

експериментатор через 10 с знову зачитує перше слово кожної пари, а досліджуваному 

пропонує пригадати друге слово цих пар. У протоколі другої серії відмічають правильно 

виділені слова, при чому помилкові фіксують у примітці.   

Інструкція досліджуваному: “Я назву Вам пари слів. Слухайте мене уважно і 

намагайтеся запам’ятати друге слово кожної пари. Коли я закінчу читати ці пари, то буду 

знову читати перші слова, а Ви у відповідь на назване перше слово відповідайте другим 

словом пари, яке Ви запам’ятали. Увага! Приготуйтеся слухати і запам’ятовувати!” 

Слова для запам’ятовування в другій серії: 

1. Курка – яйце                                       11. Перо – папір  

2. Кава – чашка                                      12. Закон – декрет 

3. Стіл – стілець                                      13. Грам – міра 

4. Земля – трава                                      14. Сонце – літо    

5. Ложка – їжа                                         15. Дерево – листок 

6. Ключ – замок                                      16.  Голос – радіо 

7. Зима – сніг                                           17. Очі – книжка 

8. Корова – молоко                                  18. Машина – дорога   

9. Вино – склянка                                    19. Річка – берег 

10. Піч – дрова                                         20. Місяць – ракета 

 

Після закінчення досліду експериментатор записує в протокол словесний звіт 

досліджуваного та свої спостереження про особливості запам’ятовування слів. 

Обробка та аналіз результатів 

У кожній серії підраховують кількість правильно відтворених слів і помилок. Дані 

заносять у зведену таблицю: 

Слова відтворено                  Серія 1                   Серія 2 

Правильно 

 

Неправильно 

  

 



 

Аналізуючи результати запам’ятовування у двох серіях і порівнюючи кількісні 

показники, важливо звернути увагу на словесні звіти досліджуваного та на 

спостереження експериментатора. 

Якщо запам’ятовування в першій серії в досліджуваного було безпосереднім, то 

його обсяг буде в межах 5-9 слів, що запам’яталися. 

Коли ж він запам’ятав більше 9 слів, то використав певні мнемотехнічні прийоми і 

зумів за короткий проміжок часу придумати певну систему зв’язків, які полегшують 

відтворення. 

Одним із моментів аналізу може стати порівняння правильності відтворення 

матеріалу залежно від порядку пред’явлення слів у першій та в других серіях. Більшість 

досліджуваних запам’ятовують краще початок та кінець ряду,проте іноді трапляється 

краще запам’ятовування середини ряду. Враховуючи це, бажано скласти рекомендації до 

поліпшення пам’яті. 

Якщо в дослідженні брали участь кілька осіб, то після попередження про правила 

дотримання етики можна запропонувати учасникам поділитися тими прийомами, які 

було використано ними для запам’ятовування, виділивши прийнятніші з них. Серед 

таких прийомів найбільш імовірні візуалізація відповідного предмета, уявлення ситуацій, 

що утворюють зв’язки між словами, наприклад: “Фунт риби, зав’язаний бантиком”. 

Ці прийоми якраз і можуть послужити початком складання рекомендацій для 

оволодіння мнемотехнікою. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 36.  

Мета дослідження: вивчення мимовільного запам’ятовування слів, що мають 

емоційне забарвлення, та нейтральних слів. 

Матеріали та обладнання: ряд слів: мряка, мелодія, модний, сум, страх, 

творчість, ритм, тривога, гнів, захоплення, крик, гра, біль, заздрість, мутний, фасон, 

замок, шерсть, ґудзик, зачіска, площина, скло, пальто, береза, берег пісок, шарф, 

п’ятно. 

Процедура дослідження 



 

Дослідження може проводитися з одним досліджуваним або з невеликою групою. 

Якщо працює група, дослідник має подбати про підтримання строго індивідуального 

виконання завдання.  

Інструкція досліджуваному: поділіть чистий аркуш паперу на дві частини по 

вертикалі. Прослухайте слова, які вам прочитають і запишіть їх наступним чином: 

зліва – слова, які, на вашу думку, мають емоційне забарвлення, справа – які не мають 

емоційного забарвлення. Після цього на чистому аркуші, поділивши його на дві 

частини, відтворіть слова, дотримуючись свого поділу на емоційні та неемоційні. 

Обробка та аналіз результатів 

Підраховується кількість записаних слів на першому та другому аркушах (емоційні 

та неемоційні слова підраховуються окремо). Складається співвідношення (для 

кожної групи слів окремо) між кількістю правильно відтворених слів та загальною 

кількістю слів кожної групи. Як правило,  дріб для емоційних слів повинен бути 

більшим, ніж для нейтральних. 

Мимовільне запам’ятовування відбувається без заздалегідь поставленої мети 

запам’ятати. Воно проходить без вольових зусиль, відбувається немовби само собою. 

Не всі факти та події навколишньої дійсності запам’ятовуються однаково мимовільно. 

Насамперед міцність і тривалість мимовільного запам’ятовування залежить від 

барвистості, рухливості та інших особливостей об’єкта. Особливо ефективним 

мимовільне запам’ятовування буває тоді, коли воно пов’язане з яскравими або 

сильними емоційними переживаннями, великими почуттями. 

Форма звітності: самостійно сформульовані висновки після обов’язкового 

проведення всіх необхідних дій та завдань лабораторної роботи. 

 

 

Завдання 37.  

Мета дослідження:  визначення рівнів розвитку обсягу словесно-логічної пам'яті.  

Матеріал та обладнання: бланк для записів, ручка і секундомір.  

Процедура дослідження  

Інструкція досліджуваному: «Перед Вами дві групи слів.  

Уважно прослухайте їх, намагаючись запам'ятати першу групу. Коли я буду читати 

Вам другу групу, пригадайте слово з першої групи, разом з яким вони могли б скласти 



 

речення. Після прослуховування груп слів запишіть речення, складені Вами, і ті слова, 

які Вам вдалося запам'ятати окремо».  

Речення: барабан висів на стіні; бджола сіла на квітку; на фабриці сталася пожежа; 

у кімнаті дуже жарко; кращий відпочинок - сон; бруд - причина захворювань; схід сонця 

в горах; залізо і золото - метали; хлопчик приніс книгу; Київ - старовинне місто.  

1 група  2 група  

барабан  схід сонця  

сіла на квітку  бджола  

бруд  кращий відпочинок  

в горах  на фабриці  

сталася пожежа  висів на стіні  

у кімнаті  старовинне місто  

сон  дуже жарко  

метали  хлопчик  

приніс книгу  залізо і золото  

Київ  
причина 

захворювання  

 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Література: 4, 13, 16, 31,35,38. 

 



 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 

ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ УСТАНОВКИ НА СПОСІБ 

 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ.  

ВИВЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ НЕВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ. 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОСТІ МИСЛЕННЯ. 

 

Мислення активізується, коли у нас виникають питання, на які ми не можемо 

відповісти, сприймаючи певні об’єкти, згадуючи те, що ми знаємо про них, уявляючи 

їх. Завдяки мисленню відображаються суттєві властивості і взаємозв’язки предметів 

та явищ дійсності в узагальненій і в опосередкованій формі. 

Залежно від ступеня участі в мисленні психічних процесів та нейрофізіологічних 

підсистем воно може набувати наочно-дійової чи словесно-логічної форми. 

Виділяють послідовні фази мислення. На першій фазі суб’єкт усвідомлює 

проблему, що виникла, на другій проводить аналіз проблемної ситуації і на третій 

продукує повну інформацію у формі гіпотез, методів, алгоритмів її вирішення тощо. 

Акт мислення завершується контролем, оцінкою та рефлексивною перевіркою 

передбачуваних причинно-наслідкових зв’язків і способів вирішення проблеми. 

В основі мислення лежать операції аналізу та синтезу, однак кожний акт мислення 

являє собою єдність знань, розумових дій і ставлення людини до діяльності.  

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

 1. Дайте загальну характеристику мислення. 

 2. Чи збігаються поняття “мислення” та “інтелект”? 

 3. Які ви знаєте мисленнєві операції? 

 4. У чому полягає специфіка аналізу через синтез? 

 5. Порівняйте особливості розвитку мислення в онтогенезі та філогенезі. 

 6. На яких засадах класифікують мислення? 

 7. Що таке опреативне мислення? Що таке оперативний образ? 

 8. Чим відрізняється інтуїтивне та дискурсивне мислення? 

 9. Що таке широта мислення? Глибина? Імпульсивність? 

 10. Яку роль відіграє у діяльності швидкість протікання мисленнєвих процесів? 

 



 

Завдання 38.  

Мета дослідження:  дослідити здатність до узагальнення й абстрагування, уміння 

виділяти суттєві ознаки (вербальний варіант для дітей підліткового віку).  

Матеріал та обладнання: аркуш для записів, ручка, секундомір.  

Інструкція досліджуваному: «У кожному рядку написано 5 слів, із яких 4 можна 

об'єднати в одну групу і дати їй назву. Одне слово до цієї групи не належить, його 

потрібно знайти і виключити».  

Текст (для вербального варіанта): 

1. Стіл, стілець, кувати, підлога, шафа.  

2. Молоко, сало, вершки, сметана, сир.  

3. Черевики, чоботи, шнурки, валянки, капці.  

4. Солодкий, гарячий, кислий, гіркий, солоний.  

5. Молоток, кліщі, пилка, гвіздок, сокира.  

6. Береза,сосна,дерево,дуб,ялина.  

7. Літак, візок, людина, човен, велосипед.  

8. Василь, Федір, Іванов, Семен, Петро.  

9. Сантиметр, метр, кілометр, кілограм, міліметр.  

10. Токар, учитель, лікар, книга, космонавт.  

11. Глибокий, високий, світлий, низький, мілкий.  

12. Дім, мрія, машина, корова, дерево.  

13. Швидко, незабаром,поступово, квапливо, поспіхом.  

14. Невдача, хвилювання, поразка, провал, крах.  

15. Ненавидіти, зневажати, розуміти, обурюватися, протистояти.  

16. Успіх, невдача, удача, виграш, спокій.  

17. Сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний.  

18. Футбол, волейбол, хокей, плавання, баскетбол.  

19. Грабування, вбивство, землетрус, підпал, напад.  

20. Олівець, ручка, рейсфедер, фломастер, чорнила.  

Опрацювання результатів та їх аналіз  

Якщо досліджуваний справляється з першими трьома - чотирма завданнями і далі 

помиляється по мірі ускладнення, або він правильно вирішує завдання, але не може своє 

рішення пояснити, підібрати назву групі предметів, то можна зробити висновки про 



 

недостатній рівень розвитку його абстрактного мислення.  

Якщо досліджуваний пояснює причину поєднання предметів в одну групу не за ЇХ 

родовими або категоріальними ознаками, а за ситуаційними категоріями, то це показник 

конкретного мислення, невміння будувати узагальнення за суттєвими ознаками 

предметів.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 39. 

Мета дослідження: визначення характеру вироблення та ступеня чутливості 

досліджуваного до установки, осбливостей фіксування установки і наявності 

гнучкості чи ригідності мислення. 

Матеріали та обладнання: десять аркушів паперу для кожного досліджуваного, 

розмір листків приблизно 10 х 8 см, ручка і секундомір. 

Процедура дослідження 

Дослід можна проводити як з одним досліджуваним, так і з групою не більше 9 

осіб. В останньому випадку учасникам дослідження слід зручно розміститися за 

столами в такий спосіб, щоб забезпечити самостійність виконання завдань. Умови 

кожної задачі експериментатор записує на дошці чи заздалегідь на окремих плакатах. 

Інструкція досліджуваному: “Вам буде запропоновано для розв’язання 

арифметичні задачі. Кожну задачу розв’язуєте на окремому аркуші паперу. Всі дії, які 

Ви робите під час розв’язування задачі, записуєте на цьому аркуші. Аркуш з 

розв’язаною задачею переверніть. Перевернутий аркуш – це знак експериментаторові 

про те, що Ви дане завдання виконали. Час розв’язання задач контролюється і 

обмежується 2 хвилинами. Після закінчення 2 хвилин експериментатор каже: “Стоп! 

Припиніть розв’язування!” Для розв’язання наступної задачі беріть новий аркуш 

паперу.” 

Арифметичні задачі експериментатор має подавати, строго дотримуючись 

послідовності. 

Задачі 

№ 1. Дано три посудини об’ємом 37, 21 і 3 літра; як відміряти рівно 10 літрів води? 

№ 2. Дано три посудини об’ємом 37, 24 і 2 літра; як відміряти рівно 9 літрів води? 



 

№ 3. Дано три посудини об’ємом 39, 22 і 2 літра; як відміряти рівно 13 літрів води? 

№ 4. Дано три посудини об’ємом 38, 25 і 2 літра; як відміряти рівно 9 літрів води? 

№ 5. Дано три посудини об’ємом 29, 14 і 2 літра; як відміряти рівно 11 літрів води? 

№ 6. Дано три посудини об’ємом 28, 14 і 2 літра; як відміряти рівно10 літрів води? 

№ 7. Дано три посудини об’ємом 26, 10 і 3 літра; як відміряти рівно 10 літрів води? 

№ 8. Дано три посудини об’ємом 27, 12 і 3 літра; як відміряти рівно 9 літрів води? 

№ 9. Дано три посудини об’ємом 30, 12 і 3 літра; як відміряти рівно 15 літрів води? 

№ 10. Дано три посудини об’ємом 28, 7 і 5 літрів; як відміряти рівно 12 літрів води?  

 Специфіка даного дослідження передбачає : експериментатор буде стежити за 

часом, витраченим на розв’язування кожної задачі, фіксуючи його в протоколі, і 

зможе, не нав’язуючись, порівняти записи розв’язування перших 5 задач. У разі 

потреби вдаються до індивідуального підказування тим, у кого виникають труднощі в 

розв’язуванні або в запису перших 5 задач. 

 Суть підказування полягає в тому, що воду можна тільки доливати та відливати за 

допомогою посудин. Звідси випливає, що арифметичні операції, які відображають дії 

з водою, - це додавання та віднімання. Якщо досліджуваний робить запис дій в 

дужках, то це означає : він користується іншими посудинами, що дорівнюють за 

об’ємом числу, одержаному в дужках, а це – порушення умов задачі. Всіх потрібно 

попередити про те, що використання дужок, коли записується розв’язок даних задач, 

заборонено. Також воду не можна множити та ділити. Всі дії складаються з доливання 

та відливання води за допомогою посудин вказаних об’ємів. 

 Під час розв’язування досліджуваним задач №№ 6 – 10 підказувати нічого не 

можна, також не бажано перевіряти спосіб розв’язування їх. Час розв’язування 

досліджуваним кожної задачі контролюється експериментатором за допомогою 

секундоміра під час перевертання досліджуваним наступного аркуша з розв’язком 

запропонованої задачі і фіксується в окремому протоколі. 

Обробка та аналіз результатів 

 Обробка результатів здійснюється шляхом зіставлення способів розв’язування 

досліджуваним експериментальних задач з можливими способами розв’язку їх. На 

підставі цього зіставлення визначають: характер вироблення установки, особливості її 

фіксації, гнучкість чи ригідність мислення. Додатково можна дати характеристику 

швидкості мислення. Для цього використовують показник швидкості. 



 

 Показник швидкості мислення виводиться як середньоарифметичний час, 

витрачений на розв’язування задач. Середньоарифметичний час розв’язування 

перших 5 задач характеризує швидкість вироблення установки, а 

середньоарифметичний час розв’язування решти 5 задач показує залежність пошуку 

розв’язку від установки. У цьому разі важливо враховувати, розв’язана чи ні задача № 

10. 

 Характер вироблення установки з’ясовується тим, як досліджуваний розв’язував 

перші 5 задач і з якою швидкістю він це робив. Якщо досліджуваний третю, четверту і 

п’яту задачі розв’язував швидко набутим способом, від більшого об’єму віднімав 

менший і без підказування, то вироблення установки вважають оптимальним. Коли ж 

досліджуваному підказували чи він змінював спосіб запису розв’язування задачі, а 

також спостерігалася велика величина показника швидкості мислення при 

розв’язуванні перших 5 задач, то вироблення установки було неоптимальним, 

проходило з ускладненнями. 

Ступінь чутливості досліджуваного до установки перевіряють шляхом аналізу 

розв’язування задач № 6  і № 7. Якщо ці задачі розв’язано установчим способом, 

тобто від більшої величини віднімали меншу, то ступінь чутливості до установки 

високий. 

Коли одну із задач розв’язано способом відповідно до установки, а другу – 

суперечливим установці, то чутливість до установки середня. Наприклад, задачу №6, 

крім способу, що відповідає установці, може бути розв’язано так : 14 – 2 – 2 = 10, а 

задача № 7 взагалі не вимагає розрахунків, бо воду відразу можна налити об’ємом 10 

літрів. 

Якщо обидві задачі розв’язано способом, який не відповідає установці, то можна 

стверджувати, що в досліджуваного слабка чутливість до установки. 

Особливості фіксації установки визначаються за способом розв’язування 

досліджуваним задач № 8 і № 9. Коли обидві задачі під номерами 8 і 9 розв’язано за 

установочним способом, то установка фіксована, а ступінь її фіксації високий. 

Якщо одна із задач розв’язувалася способом установки, а друга іншим способом, то 

ступінь фіксованості установки характеризується як середній. Наприклад, задачу № 8 

можна розв’язати так: 12 – 3 = 9, а задачу № 9 легко розв’язати додаванням, яке за 



 

логікою переливання води за допомогою посудин означає доливання, тобто 12 + 3 = 

15. 

Коли обидві задачі розв’язано не способом установки, то це засвідчує, що немає 

фіксації установки. Однак таке твердження буде правомірним, якщо у досліджуваного 

слабка чутливість до установки. В іншому разі фіксація установки слабка. 

Визначення ригідності та гнучкості мислення проводиться за результатом 

розв’язку задачі № 10. Ця задача має один правильний розв’язок, протилежний 

установці: 7 + 5 = 12. Якщо досліджуваний задачу розв’язав, то його мислення – 

гнучке, незалежно від чутливості чи фіксованості установки, оскільки він зміг 

переорієнтуватися на пошук нового. Якщо останню задачу досліджуваний не 

розв’язав і далі діє шляхом віднімання від більшого меншого, то його мислення 

ригідне. 

Після обробки результатів дослідження важливо правильно проаналізувати 

взаємозв’язки між швидкістю мислення, характером вироблення установки, ступенем 

чутливості до установки, особливостями фіксації та ригідністю або гнучкістю 

мислення. 

Активізуючи умови, в яких виробляється установка досліджуваного, слід звернути 

увагу на їхню сталість, з одного боку, і на кількість повторюваності одного й того ж 

способу розв’язування, з іншого. Це стосується й особливостей фіксації установки. 

У разі виявлення ригідності мислення необхідно продумати рекомендації 

досліджуваним для розвитку його гнучкості. Багато задач розв’язується кількома 

способами. Пошук різноманітних способів розв’язання – це вже ознака творчості. 

Можна налаштувати себе на цей пошук. Добре допомагають у розвитку гнучкості 

тренування зміни уявлення і розв’язування спеціальних творчих завдань. Для 

досліджуваних з повільним протіканням мислительних процесів складаються 

формули настроювання на швидку роботу. Показники швидкості мислення 

поліпшуються з досвідом змагальної взаємодії з іншими людьми. Однак слід мати на 

увазі, що отримані результати швидкості мислення можуть залежати від самопочуття 

досліджуваного під час експерименту і від його зацікавленості дослідженням. 

Після підрахунку загальної кількості правильних відповідей їх кількість сумується 

і за допомогою таблиці підраховується кількість балів, набраних піддослідним. 



 

Оцінка 

в балах 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Сума 

балів за 

правиль

ні 

відповід

і 

143 129 - 

142 

115 - 

128 

101 - 

114 

87 – 

100 

73 - 

86 

59 - 

72 

45 – 

58 

44 

Ключ 

Номер 

завдання 

Номер 

правильної 

відповіді 

Бали за 

відповідь 

Номер 

завдання  

Номер 

правильної 

відповіді 

Бали за 

правильну 

відповідь 

1 5 1 16 1 6 

2 2 3 17 6 6 

3 3 1 18 2 5 

4 2 5 19 4 5 

5 3 3 20 7 7 

6 4 5 21 6 7 

7 6 2 22 4 8 

8 2 3 23 2 6 

9 3 5 24 6 7 

10 6 4 25 6 4 

11 3 6 26 2 7 

12 5 6 27 5 8 

13 2 4 28 4 7 

14 8 7 29 6 8 

15 4 3 30 5 6 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

 



 

Завдання 40.  

Мета дослідження: визначення рівня сформованості рефлексивності мислення. 

Матеріали та обладнання: бланк з 15 анаграмами, папір для записів, протокол 

дослідженння, ручка, секундомір. 

Процедура дослідження 

Це дослідження краще проводити з одним досліджуваним. Перед початком 

дослідження досліджуваному дають бланк з анаграмами: 

1) еноб                                  6) еравши                                              11) окамднри 

2) раяі                                   7) ркдети                                               12) ивнсвоко 

3) упкс                                  8) ашнррі                                              13) отгрвіял 

4) итрг                                  9) едальт                                               14) офмрлуря 

5) укср                                10) акемра                                              15) ахарткре 

Експериментаторові належить потурбуватись про те, щоб зручно розмістити 

досліджуваного за столом, а самому контролювати час розв’язування ним кожної 

анаграми, фіксуючи його в протоколі. 

___________________________________________________________________ 

Протокол дослідження 

Експериментатор__________________________ Дата__________________________ 

Досліджуваний____________________________________________________ 

 

Порядковий № анаграми Час 

1 

2 

3 

... 

15 

Самозвіт досліджуваного про               

                          Розв’язок анаграм  

     ______________________________ 

           

______________________________ 

 

 

Інструкція досліджуваному  

“Вам буде запропоновано анаграми (слова, в яких переставлено букви). Відтворіть 

ці слова, не викидаючи і не додаючи нових букв анаграм. Намагайтесь працювати 



 

швидко: час розв’язування кожної анаграми фіксується. Розв’язування записуй на 

аркуші паперу. Починаємо!” 

Після закінчення досліду експериментатор запитує досліджуваного про те, яким 

шляхом він розв’язував анаграми, чи встановив при цьому послідовність розміщення 

букв і яку саме. Відповідь досліджуваного фіксується в протоколі. 

Обробка та аналіз результатів 

Під час обробки результатів необхідно отримати показник сформованості 

рефлексії, за кожне правильно розв’язане завдання нараховується один бал і ще по 

одному балу набавляють за ті завдання, які було розв’язано із встановленою 

досліджуваним послідовністю перестановки букв анаграм. Правильність розв’язання 

анаграм можна встановити за допомогою таблиці-ключа. Порядок перестановки букв 

позначено відповідною цифрою, яка означає номер букви анаграми. 

Таблиця-ключ до розв’язку анаграм 

№ п/п анаграми Порядок перестановки букв 

1 - 5                           2  1  4  3 

6 – 10                      2  1  4  3  6  5 

11 – 15                  2  1  4  3  6  5  8  7 

 

Коефіцієнт сформованості рефлексії визначають шляхом ділення отриманих 

досліджуваним балів на їхню максимальну кількість. У даному разі вона дорівнює 29. 

Показником часу є середній арифметичний час, затрачений на розв’язання анаграм. 

А показник рангу відповідає номеру найскладнішої із розв’язаних програм.  

Аналізуючи результати дослідження, важливо визначити, в першу чергу, стратегію 

розв’язування дослідженим завдань, з’ясувавши, наскільки змістовно протікав у нього 

процес мислення. Стратегія розв’язування може бути : 

 а) хаотичною, невпорядкованою, при якій розв’язування характеризується 

безсистемним пошуком і висуненням значної кількості задумів, логічно не пов’язаних 

між собою. Висунуті в цьому разі гіпотези не піддаються остаточній перевірці;  

б) формально-алгоритмічною, якій властиве послідовне перебирання можливих 

варіантів розв’язування  з окремими поверненнями до раніше розглянутих, при цьому 



 

домінує продуктивний рух у змістовому плані і явно недостатнє регулювання – у 

смисловому; 

в) змістоадаптивною, коли є логічно пов’язаний рух за семантично вагомими 

ознаками, коли ведучим є рух думки в рівнях, що утворюють смислову сферу, а саме – 

в особистісному та в рефлекторному; 

г) згорнутою, для якої характерна скороченість оціночних дій і злиття їх з 

пошуковими, що дозволяє досить щвидко знаходити правильний розв’язок. 

Рефлексія мислення дозволяє під час розв’язування завдань виробити найбільш 

ефективну стратегію і прискорити мислительну діяльність. У запропонованій 

методиці рефлексивність проявляється в зміні стратегії розв’язування в ході 

виконання завдання. При цьому потрібно звернути увагу на вплив розв’язку 

попередньої анаграми на наступні. 

Важливо врахувати у навчанні роль мислення. Високий рівень розвитку 

властивостей мислення, які входять у структуру навчання, забезпечує легкість і 

швидкість аналізу й узагальнення ознак, суттєвих для вирішення проблеми. Цей 

рівень рефлексивності виконує функції контролю й оцінки людиною власних 

розумових дій, дає можливість виявляти і враховувати свої помилки, оцінювати 

правильність пошуків нових шляхів розв’язування завдань. У дослідженні на цей 

рівень вказує показник рангу не нижчий за 12 – 13. 

Рівень сформованості рефлексивності мислення встановлюють за допомогою 

таблиці, в якій літерою К позначено коефіцієнт сформованості рефлексії.  

 

К Рівень сформованості 

рефлексивності 

мислення 

0 – 0,3 

0,31 – 0, 7 

0, 71 – 1, 0 

Низький 

Середній 

Високий 

 

На основі даних про рівень сформованості рефлексивності мислення, аналізу 

стратегії розв’язування анаграм і показника швидкості розумових процесів складають 

рекомендації досліджуваному про поліпшення його навчальної діяльності, враховуючи 



 

при цьому індивідуальні особливості темпераменту, властивості характеру і навички 

роботи з літерами. 

 Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими 

висновками. 

 

 

Завдання 41.  

Мета дослідження: визначення рівня розвитку аналітичності індуктивного 

мислення в умовах обмеженого часу.  

Матеріали та обладнання: бланк з 15 рядами чисел, складеними за певною 

закономірністю (варіант VІ субтесту шкали Р. Амтхауера), ручка і секундомір. 

Процедура дослідження  

Це дослідження експериментатор може проводити як з одним досліджуваним, так і 

з невеликою групою, за умови, що кожен із досліджуваних отримає індивідуальний 

бланк з надрукованою таблицею рядів чисел. Слід також забезпечити цілковиту 

самостійність роботи.  

До початку дослідження бланки належить розкласти перед учасниками тестування 

на добре освітленому столі текстом донизу, щоб до зачитування інструкції вони їх не 

розглядали і не ознайомлювалися з ними.  

Бланк із надрукованою на ньому таблицею рядів чисел має такий вигляд:  

№ Числові ряди 

1 2 4 6 8 10 12 14 ….. 

2 6 9 12 15 18 21 24 ….. 

3 3 6 12 24 48 96 192 ….. 

4 4 5 8 9 12 13 16 ….. 

5 22 19 17 14 12 9 7 ….. 

6 39 38 36 33 29 24 18 ….. 

7 16 8 4 2 1 1/2 1/4 ….. 

8 1 4 9 16 25 36 49 ….. 

9 21 18 16 15 12 10 9 ….. 

10 3 6 8 16 18 36 38 ….. 



 

11 12 7 10 5 8 3 6 ….. 

12 2 6 9 27 30 90 93 ….. 

13 8 16 9 18 11 22 15 ….. 

14 7 21 18 6 18 15 5 ….. 

15 10 6 9 18 14 17 34 ….. 

Інструкція досліджуваному: «На бланках, які лежать перед Вами, надруковано 

ряди чисел. Спробуйте встановити, за якою закономірністю складено кожен із 15 

запропонованих числових рядів. Згідно з цією закономірністю продовжіть кожен ряд, 

дописавши в ньому ще два числа. На виконання завдання відводиться 7 хв. Не 

затримуйтеся довго на одному ряді. Якщо не можете правильно встановити 

закономірність, переходьте до наступного ряду, а якщо залишиться час - знову 

поверніться до важкого для Вас числового ряду. Чи все Вам зрозуміло? Якщо немає 

запитань, переверніть тестові бланки. Починаємо!»  

Через 7 хв. подається команда: «Стоп! Дописування закінчено!»  

Обробка та аналіз результатів  

Обробка результатів виконується за допомогою ключа-таблиці з правильними 

відповідями. Під час обробки результатів підраховується кількість правильно дописаних 

досліджуваним рядів. Якщо досліджуваний записав у якому-небудь ряді тільки одне 

число, хоча воно і було правильним, числовий ряд вважається недописаним.  

Ключ для обробки результатів завдання «Числові ряди» 

Номер ряду Продовження 

ряду 

Номер ряду Продовження 

ряду 

Номер ряду Продовження 

ряду 

1 16; 18 6 11; 3 11 1; 4 

2 27; 30 7 1/8; 1/16 12 279; 282 

3 384; 768 8 64; 81 13 30; 23 

4 17; 20 9 6; 4 14 15; 12 

5 4; 2 10 76; 78 15 30; 33 

 

Рівень розвитку аналітичності мислення визначається за кількістю правильно 

дописаних рядів чисел.  

Якщо досліджуваний дописав 14 -15 рядів, то його аналітичність мислення дуже 



 

висока або відмінна; якщо 11-13 - аналітичність висока або добра; якщо 8-10 - 

аналітичність середня або задовільна; якщо 6-7 - аналітичність низька або погана; якщо 5 

і нижче, то аналітичність дуже низька або дуже погана.  

Аналітичність є важливою характеристикою мислення. Вона являє собою готовий 

компонент здатності теоретизувати, відшукувати причинно-наслідкові зв'язки між 

явищами, становить основи загальних здібностей і необхідна для успішного оволодіння 

різноманітними видами діяльності.  

Аналітичність активно розвивається в юнацькому віці, її формуванню сприяють 

науки, які вивчаються у вузі: логіка, вища математика та інші. Тому можна зіставити 

результати тестування з успішністю з відповідних дисциплін. Інтерпретуючи результати, 

бажано враховувати особливості темпераменту досліджуваного, а також навички роботи 

з числами.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 42.  

Мета дослідження:  методика використовується для дослідження особливостей 

мислення щодо диференціації суттєвих ознак предметів та явищ від другорядних. За 

характером виділених ознак можна судити про домінування абстрактного чи 

конкретного типу мислення.  

Матеріали для обладнання: бланк з текстом, ручка, секундомір.  

Інструкція досліджуваному: «У кожному рядку тексту Ви бачите одне слово, яке 

стоїть перед дужками, а решта слів у дужках. Усі слова, що знаходяться в дужках, мають 

відношення до того, яке стоїть перед дужками. Потрібно вибрати лише два слова, які 

знаходяться в найсуттєвішому зв'язку зі словом перед дужками».  

Текст: 

1. Сад (рослини, садівник, собака, огорожа, земля).  

2. Річка (берег, риба, риболов, течія, вода).  

3. Місто (автомобіль, будинки, натовп, вулиця, велосипед).  

4. Сарай (сіновал, кінь, дах, худоба, стіни).  

5. Куб (кути, креслення, сторони, камінь, фігура).  

6. Ділення (клас, ділене, олівець, дільник, папір).  



 

7. Каблучка (діаметр, діамант, проба, округлість, золото).  

8. Читання (очі, книга, текст, окуляри, слово).  

9. Газета (<<Київські новини», подія, кросворд, папір, редактор).  

10. Гра (карти, гравці, фішки, покарання, правила).  

11. Війна (літак, гармати, баталії, зброя, солдати).  

12. Книга (малюнки, розповіді, папір, заголовок, тексти).  

13. Спів (дзвін, мистецтво, голос, аплодисменти, мелодія).  

14. Землетрус (пожежа, смерть, коливання ґрунту, шум, повінь).  

15. Бібліотека (столи, книги, читальний зал, гардероб, читачі).  

16. Ліс (грунт, гриби, полювання, дерева, вовк).  

17. Спорт (медаль, оркестр, змагання, перемога, стадіон).  

18. Лікарня (приміщення, уколи, лікар, градусник, хворі).  

19. Кохання (троянди, почуття, людина, побачення, весілля).  

20. Патріотизм (місто, друзі, Батьківщина, сім'я, людина).  

Ключ до методики: 1. Рослини, земля. 2. Берег, течія, (вода); 3. Будинки, вулиця; 4. Дах, 

стіни. 5. Кути, сторони. 6. Дільник, ділене. 7. Діаметр, округлість. 8. Очі, текст. 9. Папір, 

редактор. 10. Гравці, правила. 11. Баталії (зброя), солдати. 12. Папір, тексти. 13. Голос, 

мелодія. 14. Коливання ґрунту, шум. 15. Книги, читачі. 16. Грунт, дерева. 17. Змагання, 

перемога. 18. Лікар, хворі.  

19. Почуття, людина. 20. Батьківщина, людина.  

Інтерпретація: наявність переважно помилкових суджень свідчить про домінування 

конкретно-ситуативного стилю мислення над абстрактно-логічним. Якщо ж 

досліджуваний дає спочатку помилкові відповіді, а потім їх виправляє, то це можна  

інтерпретувати як поспіх та імпульсивність.  

Оцінка в балах  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

Кількість правильних 

відповідей  

2

0  

1

9  

1

8  
17  

1

6  
15  

1

4  

1

3  

1

2  

  

 Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими 

висновками. 

 

 



 

 Завдання 43.  

 Мета дослідження: визначення рівня розвитку невербального інтелекту. 

 Матеріали та обладнання: стимульний матеріал до методики Равена. 

Процедура дослідження 

 Методика спрямована на вивчення логічного мислення. Це одна з найбільш 

прогностичних методик для дослідження невербального інтелекту. Може 

використовуватись з іншими психодіагностичними методиками і застосовуватись  як 

індивідуально, так і в групі. 

 Інструкція досліджуваному: вам пропонуються малюнки з фігурами, пов’язаними 

між собою певною залежністю. Одного фрагменту фігури не вистачає, а внизу він 

пропонується серед шести інших фігур. Ваше завдання встановити закономірність, що 

пов’язує між собою фігури на малюнку і на опитувальному листку вказати номер фігури, 

якої не достає, із запропонованих варіантів. Виконувати завдання потрібно в 

максимальному темпі, час, виділений на дане дослідження, не повинен перевищувати 30 

хвилин. Бланк відповідей являє собою аркуш з прізвищем досліджуваного та номерами 

завдань, біля яких він відзначає номер вибраного малюнка.  

Обробка та аналіз результатів 

Після підрахунку загальної кількості правильних відповідей, їх кількість сумується 

і за допомогою таблиці підраховується кількість балів, набраних досліджуваним. 

 

Оцінка  

в балах 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Сума балів за 

правильні  

відповіді 

14

3 

129-

142 

115-

128 

101-

114 

87-

100 

73-

86 

59-

72 

45-

58 

44 

Ключ 

Номер 

завдання 

Номер 

правильн

ої 

відповіді 

Бали за 

відповідь 

Номер 

завданн

я 

Номер 

правильної 

відповіді 

Бали за 

відповід

ь 

1 5 1 16 1 6 



 

2 2 3 17 6 6 

3 3 1 18 2 5 

4 2 5 19 4 5 

5 3 3 20 7 7 

6 4 5 21 6 7 

7 6 2 22 4 8 

8 2 3 23 2 6 

9 3 5 24 6 7 

10 6 4 25 6 4 

11 3 6 26 2 7 

12 5 6 27 5 8 

13 2 4 28 4 7 

14 8 7 29 6 8 

15 4 3 30 5 6 

 

 Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими 

висновками. 

 

Завдання 44.  

Мета дослідження: визначення ступеня ригідності мовлення.  

Матеріали та обладнання: кольорові однотипні малюнки із зображенням 

пейзажів, розмір кожного з яких не менший за 20 х 25 см, аркуші паперу і ручка.  

Процедура дослідження  

Дослідження можна проводити як з одним досліджуваним індивідуально, так і з 

групою. Якщо дослідження проводиться з групою, бажано, щоб кожен з досліджуваних 

отримав малюнок, а не розглядав спільний для всіх. Їм пропонують написати твір з 

опорою на сюжет малюнка, але мета дослідження не повідомляється.  

Інструкція досліджуваному: «Перед Вами малюнок із зображеним на ньому 

пейзажем. Напишіть твір, використавши сюжет цього малюнка.»  

Час написання твору не обмежується, а робота припиняється, коли він налічує не 

менше 300 слів. 



 

Обробка та аналіз результатів  

Мета обробки результатів - вирахування величини ригідності писемного мовлення 

для кожної сотні слів тексту. Для цього у творі вертикальною лінією відділяють кожну 

сотню слів. Потім у кожній з них викреслюють або підкреслюють всі слова, що 

повторюються, однакові за звучанням і написанням, які мають спільний корінь. 

Наприклад, словами із спільним коренем будуть: зелень, зелений, зеленкуватий. Для 

кожної сотні слів твору окремо підраховують кількість повторених слів. Усі службові 

слова також вважаються окремими словами, і всі повторення їх підраховуються.  

Показник ригідності писемного мовлення може бути вираженим як в абсолютній 

величині, тобто у кількості повторів, так і у відносній - як коефіцієнт КР. КР= 
п

П
, 

де П - кількість повторених у сотні слів;  

п - загальна кількість слів, у даному разі 100.  

Тенденція повторювати слова під час написання твору в кожній сотні не однакова. 

Для інтерпретації індивідуальних показників пропонується таблиця визначення ступенів 

ригідності писемного мовлення.  

№ п/п сотні 

слів у реченні 

Ступінь ригідності 

Велика Середня Мала Лабільність 

Кількість повторень 

Перша сотня 10 і більше 8-9 4-7 0-3 

Друга сотня 12 і більше 10-11 7-9 0-6 

Третя сотня 14 і більше 12-13 9-11 0-8 

 

Аналізуючи результати, бажано встановити причини ригідності. Ними можуть 

бути: малий словниковий запас, погане самопочуття досліджуваного, невисокий інтелект 

та ін. Навпаки, люди з лабільним мовленням часто мають добре виражені лінгвістичні та 

загальні гуманітарні здібності. Більшість таких осіб захоплюються літературою і 

філологією. Бажаючим вдосконалювати себе важливо потурбуватися про профілактику 

ригідності мовлення. 3 цією метою можна працювати із словником синонімів, 

замінюючи у своїх текстах виступів, у творах слова-повторення синонімами. 

Аналогічним чином можна розвивати й усне мовлення. Добре допомагає при цьому 

слухання магнітофонного запису виступів і бесід з подальшим аналізом їх.  



 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 45.  

Мета дослідження: визначення темпу усного мовлення за тестом для читання.  

Матеріали та обладнання: тест для читання, складений з букв та цифр; 

секундомір. 

Процедура дослідження  

Це дослідження експериментатор проводить з одним досліджуваним, якого слід 

зручно розмістити за добре освітленим столом. Досліджуваному пропонується 

стандартний тест для читання, надрукований на невеликому бланку. Тест має такий 

вигляд:  

а і 2б я 478 ТСМ 214 Ъ! ію? = 734819 носон ромор воров іушчцфх 000 756 коток рортрр 

ІІ + 3 = 12 15 : 5 = 24 : 7 = 23 м + а = ма ма + ма = тама ма ма = па па каша + ша = ка.  

Інструкція досліджуваному: «3а моєю командою «Починаємо!» якомога швидше 

прочитайте голосно все, що написано в рядках на цьому бланку. Старайтеся читати без 

помилок. Чи все вам зрозуміло? Якщо так, то я фіксую час. Починаємо!» 

Експериментатор зобов'язаний фіксувати за допомогою секундоміра як час, 

витрачений досліджуваним на читання всього тексту, так і можливі помилки. 

Обробка  та аналіз результатів  

Результатами цього тестування будуть час, за який прочитано весь набір букв, 

цифр, знаків, та кількість допущених при цьому досліджуваним помилок.  

Результати тестування інтерпретуються за допомогою шкали оцінки темпу усної 

мовної діяльності.  

Час читання Темп читання Примітки 

40 с і менше Високий За допущенні під час читання 

помилки ранг темпу читання 

зменшується шляхом пониження на 

один рядок вниз 

Від 40 до 45 с Вище середнього 

Від 46 до 55 с Середній 

Від 56 до 60 с Низький 

Під час інтерпретації результатів важливо врахувати, якому виду діяльності 

надається перевага, а також тип темпераменту досліджуваного. У філологів темп мовної 



 

діяльності переважно високий. Окрім цього, на швидкість читання тесту впливає 

самовідчуття і налаштованість на тестування. У більшості людей високий темп читання 

корелює з холеричним або із сангвінічним типом темпераменту, а середній чи низький - 

із флегматичним -і меланхолічним.  

Темп читання можна прискорити частим читанням вголос та розвитком уваги. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

Література: 4, 7, 12, 16, 23, 24,30. 

 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЯВИ. 

ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРЧОЇ УЯВИ. 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УЯВИ. 

 

Процес створення людиною на основі її попереднього досвіду образів обєктів, яких 

вона безпосередньо не сприймає і не сприймала, називається уява. 

Створення нових образів значно поширює пізнання людиною об’єктивної дійсності. 

Уява породжується потребами життя людини і передусім потребою змінити ті чи інші 

предмети і явища зовнішнього світу. 

Уява виникла і розвинулась в процесі праці людей. Велику роль у її виникненні та 

розвитку уяви відіграла мова. 

Процес створення образів об’єктів, яких ми самі безпосередньо не сприймали, може 

мати мимовільний і довільний характер. Відповідно до цього говорять про мимовільну і 

довільну уяву. 

Залежно від характеру діяльності людини її уяву поділяють на творчу і 

репродуктивну або відтворюючу, від змісту діяльності, в якій бере участь уява – на 

художню, наукову, технічну та ін. 

До важливих властивостей уяви належить її сила або яскравість, продуктивність та 

оригінальність. 

Перетворення образів уявлень здійснюється в будь – якій репрезентативній системі 

психіки способами аглютинації, акцентування, типізації, схематизації та іншими. Таким 

чином, уява – це не просто різновид психічного відображення, а психологічне 

конструювання властивостей предметів, явищ, відносин. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Чим відрізняється уява від фантазії? 

2. Як уява впливає на фізіологічні та органічні процеси людини? 

3. Які ви знаєте види уяви? 

4. Чим різняться уява відтворююча й творча? 

5. Наведіть приклади вправ для розвитку уяви. 

6. Проаналізуйте основні прийоми уяви. 
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7. Що таке інсайт? Як він виникає? 

8. Чи можна навчати творчості? 

9. Порівняйте поняття “творчий тренінг” і “навчання”. 

10. Чим уява відрізняється від образного мислення? 

 

Завдання 46.  

Мета дослідження:  виявити рівень розвитку уяви.  

Матеріал та обладнання: аркуш для записів, ручка, секундомір.  

Інструкція досліджуваному: «Вам потрібно вигадати розповідь про кого-небудь, 

чи про що-небудь, витративши на це лише 1 хвилину, а потім переказати її протягом 2 

хвилин. Це може бути не розповідь, а, наприклад, будь-яка історія чи казка».  

Процедура дослідження та оцінка результатів  

Розвиток уяви за даною методикою оцінюється за наступними параметрами:  

1. Час, витрачений на вигадування.  

2. Нетрадиційність, оригінальність сюжету розповіді.  

3. Різноманітність образів, що використовуються в розповіді.  

4. Опрацьованість і деталізація образів.  

5. Виразність і емоційність образів.  

За кожним із параметрів розповідь може отримати від О до  

2 балів.  

За першим параметром розповідь отримує 2 бали у випадку, якщо вдалося 

вигадати розповідь протягом не більше 30 секунд; 1 бал - коли на вигадування пішло від 

30 секунд до 1 хв.; О балів - якщо за хвилину так і не вдалося нічого вигадати.  

За параметром «різноманітності образів» - О балів у випадку, якщо від початку до 

кінця говориться про одного героя з «бідними» характеристиками і при цьому сюжет не 

змінюється; 1 бал - коли в розповіді зустрічається 2-3 різних персонажі, всі вони 

характеризуються з різних сторін; 2 бали - коли характеризується 4 і більше персонажів з 

різних сторін.  

Оцінка опрацьованості і деталізації образів в розповіді проводиться наступним 

чином. Якщо персонажі називаються і ніяк при цьому додатково не характеризуються, то 

розповідь отримує О балів. Якщо, окрім назви, вказуються іще одна або дві ознаки, то 

розповідь отримує 1 бал. Якщо образи характеризуються трьома і більше ознаками, то 
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розповідь отримує 2 бали.  

Оцінка виразності й емоційності. Якщо розповідь не викликає ніяких вражень і не 

супроводжується емоціями, то вона оцінюється в О балів. Якщо у самого оповідача 

емоції слабо виражені, а слухачі не реагують емоційно, то така розповідь отримує 1 бал, 

Якщо і сама розповідь, і передача змісту супроводжується яскраво вираженими 

емоціями, при цьому слухачі під враженнями і заражені емоціями оповідача, то така 

розповідь отримує 2 бали.  

Рівні розвитку уяви:  

1 О балів - дуже високий рівень. 8-9 балів - високий.  

4- 7 балів - середній.  

2-3 бали - низький.  

0-1 бал - дуже низький.  

б) емоційно-вольова сфера людини 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 47.  

Мета дослідження: визначення рівня складності уяви, ступеня фіксованості 

уявлень, гнучкості або ригідності уяви, ступеня її стереотипності чи оригінальності. 

Матеріали та обладнання: три аркуші паперу розміром 10   16 см без клітинок чи 

ліній ( папір нелінійований ), олівець і секундомір. На першому аркуші посередині 

зображено контур кола діаметром 2, 5 см ; на другому аркуші, також посередині, 

зображено контур рівностороннього трикутника з довжиною сторони 2, 5 см ; на 

третьому – контур квадрата з довжиною сторони 2, 5 см. 

Процедура дослідження  

Даний дослід проводять як з однією особою, так і з групою. Краще, щоб група була 

невеликою, до 15 чоловік. У другому разі експериментаторові треба пильнувати, щоб 

ніхто до кінця тестування не розмовляв і не показував своїх малюнків іншим. 

Тестування проводиться за три етапи. На першому етапі досліджуваному дають 

аркуш із зображеним на ньому контуром кола, на другому – трикутника і на третьому – 

квадрата. Кожному етапу дослідження передує зачитування інструкції. 

Інструкція досліджуваному 
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 “Використовуючи зображений на цьому аркуші паперу контур геометричної фігури, 

зробіть малюнок. Якість малювання значення не має. Спосіб використання контуру 

застосовуйте на свій розсуд. За сигналом “Стоп!” малювання припиніть!” 

Час малювання, який має дорівнювати одній хвилині, на кожному етапі 

експериментатор визначає за допомогою секундоміра. 

Після закінчення тестування досліджуваного просять зробити самозвіт, для чого 

запитують: “Чи сподобалося Вам завдання ? Які почуття виникли у Вас під час його 

виконання ?” 

Обробка та аналіз результатів  

Обробка результатів і визначення рівнів розвитку уяви, ступеня фіксованості 

уявлень, гнучкості чи ригідності, а також оригінальності або стереотипності проводяться 

шляхом зіставлення змісту й аналізу всіх трьох малюнків. 

Визначення рівня складності уяви 

Складність уяви констатується за найбільш складним із трьох малюнків. Можна 

користуватися шкалою, яка дає можливість встановлювати п’ять рівнів складності. 

Перший рівень: контур геометричної фігури використовується як основна деталь 

малюнка, сам малюнок простий, без доповнень, і є однією фігурою. 

 Другий рівень: контур використано як основну деталь, але сам малюнок має 

додаткові частини. 

 Третій рівень: контур використано як основну деталь, а малюнок має певний 

сюжет, при цьому може бути введено додаткові деталі. 

 Четвертий рівень: контур геометричної фігури залишається і далі основною 

деталлю, проте малюнок - це вже складний сюжет з доповненням фігурок та деталей. 

 П’ятий рівень: малюнок має складний сюжет, в якому контур геометричної 

фігури використано як одну з деталей. 

Визначення гнучкості уяви і ступеня фіксованості образів уявлень 

Гнучкість уяви залежить від фіксованості уявлень. Ступінь фіксованості образів 

визначають за кількістю малюнків, які мають один і той же сюжет. 

Уява буде гнучкою, коли фіксованість образів в уявленні не відбивається в 

малюнках, тобто всі малюнки виконано на різні сюжети  і вони охоплюють як 

внутрішню, так і зовнішню частини контуру геометричної фігури.  
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Фіксованість уявлень слабка і гнучкість уяви середня. Якщо два малюнки мають 

один і той самий сюжет. 

Сильна фіксованість образів в уявленні та негнучкість чи ригідність уяви 

характеризуються за малюнками з одним і тим самим сюжетом. Якщо всі малюнки 

мають одинаковий сюжет, незалежно від рівня їхньої складності, - це ригідна уява. 

Ригідність уяви може спостерігатися і тоді, коли немає або є слабкою фіксація 

образів в уявленні, але иалюнки виконано виключно всередині контурів гоеметричних 

фігур. У цьому разі увага досліджуваного фіксуються на внутрішньому просторі 

контуру. 

Визначення ступеня стереотипності уяви 

Стереотипність визначається за змістом малюнків. Якщо зміст малюнків типовий, то 

уява вважається, як і сам малюнок, стереотипною, якщо ж зміст не типовий, 

оригінальний – то творчою 

До типових малюнків належать малюнки з такими сюжетами : 

-з контуром кола : сонце, квітка, людина, обличчя людини, голова зайця, 

циферблат або годинник, колесо, глобус, снігова баба ; 

- з контуром трикутника : трикутник і призма, будинок і дах, людина з головою – 

трикутником чи з таким же тулубом, лист, дорожній знак ; 

- з контуром квадрата : людина з квадратною головою чи з таким же тулубом, 

робот, телевізор, дім, вікно, акваріум, серветка, лист. 

Ступінь стереотипності можна диференціювати за рівнями. 

 Високий рівень стереотипності констатується тоді, коли всі малюнки мають 

типовий сюжет. 

Малюнок вважається оригінальним, а уява творчою, коли немає стереотипності, 

коли всі малюнки виконано на нетипові сюжети. 

Отримані результати важливо співвіднести з тим, наскільки досліджуваний був 

захоплений процесом дослідження та з його установками. З цією метою використовують 

дані самозвіту. 

У першу чергу потрібно звернути увагу на тих, хто має ригідність уяви. Вона може 

бути наслідком пережитих стресів та афектів. Дуже часто, хоча і не завжди, люди, котрі 

всі малюнки розміщують тільки всередині контурів геометричних фігур, мають деякі 

психічні захворювання. Ці малюнки не обговорюють у групі. Викладач – психолог бере 
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таких осіб на облік і пропонує їм звернутися до психологічної служби вузу для 

спеціального психодіагностичного дослідження. При цьому треба скористатися яким – 

небудь приводом, щоб не травмувати психіку студента передбачуваним діагнозом. 

Особи з п’ятим рівнем складності уяви, з якісним виконанням малюнків і в яких 

немає стереотипності, здебільшого здатні до художньої діяльності ( графіка, живопис, 

скульптура тощо ). Ті, що мають нахили до технічних наук, до креслення чи до логіки і 

філософії, можуть зображати певні абстракції або геометричні фігури.  

На відміну від них, особи з гуманітарною спрямованістю люблять сюжети, 

пов’язані з різноманітною діяльністю, малюють людей, їхні обличчя чи антропоморфні 

предмети. 

Під час обговорення результатів тестування та складання рекомендацій треба 

встановити умови, які сприяють переборенню стереотипності, розвитку творчості, і 

визначити завдання для тренування гнучкості процесу уяви. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 48.  

Мета дослідження : оцінка особливостей творчої уяви. 

Матеріали та обладнання: бланк із трьома надрукованими словами, наприклад : 

капелюх, дорога, дощ ; стандартні аркуші паперу, ручка, секундомір. 

Процедура дослідження 

Даний дослід можна проводити як з однією людиною, так і з групою до 11 осіб, але 

всім досліджуваним потрібно зручно сидіти, а умови їхньої праці мають забезпечити 

строгу самостійність виконання завдання. Перед початком досліду кожен учасник 

отримує бланк з надрукованими на ньому трьома словами. Бланки можна роздати в 

конвертах або покласти на стіл перед досліджуваними зворотнім боком, щоб до 

інструктажу вони не читали надрукованих на них слів. При тестуванні групи видаються 

однакові бланки кожному для можливого спрощення подальшого аналізу і порівняння. У 

процесі дослідження пропонується протягом 10 хвилин скласти з трьох слів якомога 

більшу кількість речень. 

Інструкція досліджуваному. 
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“Прочитайте слова, написані на бланку, і складіть з них якомога більшу кількість 

речень, причому в кожне речення мають входити всі три слова. Складені речення 

записуйте на аркуші паперу. На виконання завдання Вам дається 10 хвилин. Якщо все 

зрозуміло, тоді почнемо!” 

У процесі дослідження експериментатор фіксує час і після закінчення 10 хвилин 

подає команду : „ Стоп! Роботу закінчити!” 

Обробка та аналіз результатів 

Показниками творчості в даному досліді є :  

- величина балів за оригінальне та найбільш дотепне речення; 

- сума балів за всі речення, придумані за 10 хвилин. 

Ці показники встановлюються за допомогою шкали оцінки творчості. 

 

 Шкала оцінки творчості  

Пункт Характеристика складеного речення Оцінка речення в 

балах 

А У реченні використано всі три слова в дотепній 

оригінальній комбінації 

6 балів 

Б У реченні використано всі три слова без 

особливої дотепності, але в оригінальній 

комбінації 

5 балів 

В  У реченні використано всі три слова у звичайній 

комбінації 

4 бали 

Г Задані три слова використано в менш 

необхідній, але в логічно допустимій комбінації 

3 бали 

Д Правильно використано лише два слова, а 3- тє 

використано з натяжкою через чисто словесний 

зв’язок 

2, 5 бала 

Е Правильно використано тільки два слова, а 

третє штучно введено в речення  

1 бал 

 

Є Досліджуваний правильно зрозумів завдання, 

але він формально поєднує всі три слова або 

0, 5 бала 
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використовує їх із спотвореннями 

Ж Речення являє собою беззмістовне поєднання 

всіх трьох слів 

0 балів 

 

Якщо досліджуваний придумав дуже схожі одне на одне речення з повторенням 

теми, то друге та всі наступні речення цього типу оцінюються половиною початкового 

балу. 

Під час підрахунку дані зручно заносити в таблицю результатів. 

Якісна характеристика творчості, яка визначається за кількістю балів, отриманих за 

дотепне та оригінальне речення, відповідає максимальній оцінці якого-небудь із 

складених досліджуваним речень. Ця оцінка не перевищує 6 і вказує на розвинуту 

творчість чи на оригінальність. Якщо  оцінка даного показника становить 5 або 4 бали, то 

прояв творчості становить лише 2 або 1, то це низький показник творчості або намір 

досліджуваного діяти аналогічно, що поставить експериментатора перед дилемою. 

№ речення Оцінка речення в балах 

1 

2 

3 

... і т. д. 

Сума балів 

 

 

 

Другий показник - це сума балів. Він дає сенс для аналізу й інтерпретації 

результатів тільки тоді, коли порівнюється робота кількох осіб, що можливо при 

довірливих стосунках у групі. У кого більша сума балів, у того і більша продуктивність 

творчої діяльності. 

Творча уява передбачає створення образу, предмета, ознаки, які не мають аналогів. 

У даному разі - це створення речень без заданого зразка. Студенти-філологи і студенти 

природничих факультетів відрізняються досвідом роботи з лінгвістичним матеріалом, і 

це теж треба враховувати. Окрім того, одержаний показник творчості засвідчує 
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суб’єктивну новизну результатів, якщо вони нові чи оригінальні для самого 

досліджуваного. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 49.  

Мета дослідження: визначення рівня продуктивності уяви. 

Матеріали та обладнання: набір чорно-білих фотографій тесту Роршаха 

розміром 9 × 12см, папір і ручка. 

Процедура дослідження 

Даний дослід можна проводити як з групою (5 – 7 осіб), так і з однією особою. 

Досліджуваному послідовно показують фотографії з набору тесту Роршаха і пропонують 

дати якомога більше тлумачень зображеного. Час і кількість тлумачень кожної картинки-

фотографії не обмежуються. Процедура тлумачення закінчується після того, коли 

досліджуваний уже не може більше побачити і сказати щось нове, починає 

повторюватися або ж сам відмовляється від наполегливих прохань експериментатора 

побачити ще щось подібне на що-небудь. 

Інструкція досліджуваному 

“Погляньте на цю картинку і скажіть, що тут зображено? На що це схоже, що це 

могло б бути? Картину Ви можете розглядати з різних боків, змінюючи її положення”. 

Якщо той, кого досліджують, робить спроби відшукати “правильну” відповідь, то 

йому слід сказати, що відповіді можуть бути різними, а важливим є його власне бачення 

зображеного як у цілому, так і в деталях. У ході досліду експериментатор фіксує всі 

асоціації досліджуваного та час інтерпретації кожної картинки-фотографії в протоколі 

вільної форми. 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів – отримання індексу продуктивності як кількісної 

характеристики і показника активності уяви. З цією метою підраховується загальна 

кількість асоціацій, котрі виникли в досліджуваного під час тлумачення всіх картинок-

фотографій, і ділиться на число показаних. Картинку № 5 з набору бажано вилучити, 

тому що число асоціацій за нею в досліджуваних, як правило, менше статистично 

значимого. 
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Коефіцієнт продуктивності можна виразити такою формулою: 

П = Е/n      

де П – коефіцієнт продуктивності уяви; 

     Е – сума асоціацій за картинками набору; 

     n – кількість фотографій з набору, які досліджуваний описував у даному досліді. 

Аналіз результатів 

Рівень продуктивності уяви визначають за допомогою шкали, наведеної в таблиці. 

П Рівень продуктивності уяви 

0 – 2 

3 – 9 

10 – 12 

13 та більше 

 

Низький 

Середній 

Високий 

Дуже високий 

 

Продуктивність уяви характеризує активність асоціативного процесу уявлення, що 

являє собою зв’язок зовнішнього стимулюючого матеріалу і психологічних образів 

пам’яті, змінених уявою під час пошуку відповідей на запитання: “На що це схоже? Що б 

це могло бути?” 

Під час аналізу результатів слід звернути увагу на те, в якій мірі досліджуваний 

був зацікавлений дослідженням. Іноді, внаслідок небажання тестуватися чи тому, що 

картинки реципієнтові “не сподобалися”, рівень продуктивності уяви знижується. 

Окрім показників продуктивності уяви, в разі потреби використовують такі 

формальні характеристики, як переважання деталей зображеного чи опис картинок-

фотографій у цілому. Ці особливості пов’язані з розвитком мислення і станом 

особистістої сфери. “Бачення” людських постатей чи, навпаки, предметів відображає 

спрямованість сприймання суб’єкта. Фантастичні уявлення на зразок відьом, пекла, 

кентаврів тощо можна розглядати як схильність до міфологічного, паралогічного 

мислення та уяви. 

В осіб з дуже високим рівнем продуктивності уяви і з оригінальністю тлумачення 

картинок-фотографій можливі здібності чи нахили до живопису та художньої творчості. 

Особливу увагу психолог-викладач має звернути на відповіді досліджуваних, котрі 
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майже в усіх картинках-фотографіях бачили образи, що відповідають білим просторам, 

дуже часто називали асоціації з димом, хмарою тощо, а також на тих, хто виявився 

“несинтетичним” і всюди реагував на дрібні деталі зображення. У цьому разі студентам-

досліджуваним треба організувати спеціальну психодіагностику і, можливо, надати 

психологічну допомогу. 

Форма звітності: самостійно сформульовані висновки з врахуванням того, 

наскільки досліджуваний був захоплений процесом дослідження. 

  

Завдання 50.  

Мета дослідження: визначення рівня складності уяви, ступеня фіксованості 

уявлень, гнучкості або ригідності уяви, ступеня її стереотипності чи оригінальності. 

Матеріали та обладнання: три аркуші паперу розміром 10 х 16 см без клітинок 

чи ліній (папір нелінійований), олівець і секундомір. На першому аркуші посередині 

зображено контур кола діаметром 2,5 см; на другому аркуші, також посередині, 

зображено контур рівностороннього трикутника з довжиною сторони 2,5 см; на третьому 

- контур квадрата з довжиною сторони 2,5 см.  

Процедура дослідження  

Даний дослід проводять як з однією особою, так і з групою. Краще, щоб група була 

невеликою, до 15 чоловік. У другому разі експериментаторові треба пильнувати, щоб 

ніхто до кінця тестування не розмовляв і не показував своїх малюнків іншим. 

Тестування проводиться за три етапи. На першому етапі досліджуваному дають 

аркуш із зображеним на ньому контуром кола, на другому - трикутника і на третьому - 

квадрата. Кожному етапу дослідження передує зачитування інструкції. 

Інструкція досліджуваному: «Використовуючи зображений на цьому аркуші 

контур геометричної фігури, зробіть малюнок. Якість малювання значення не має. 

Спосіб використання контуру застосовуйте на свій розсуд. 3а сигналом «Стоп!» 

малювання припиніть».  

Час малювання, який має дорівнювати одній хвилині, на кожному етапі 

експериментатор визначає за допомогою секундоміра.  

Після закінчення тестування досліджуваного просять зробити самозвіт, для чого 

запитують: «Чи сподобалося Вам завдання? Які почуття виникли у Вас під час його 

виконання?»  
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Обробка та аналіз результатів  

Обробка результатів і визначення рівнів розвитку уяви, ступеня фіксованості 

уявлень, гнучкості чи ригідності, а також оригінальності або стереотипності проводяться 

шляхом зіставлення змісту й аналізу всіх трьох малюнків.  

Визначення рівня складності уяви  

Складність уяви констатується за найбільш складним із трьох малюнків. Можна 

користуватися шкалою, яка дає можливість встановлювати п'ять рівнів складності.  

Перший рівень: контур геометричної фігури використовується як основна деталь 

малюнка, сам малюнок простий, без доповнень, і є однією фігурою.  

Другий рівень: контур використано як основну деталь, але сам малюнок має 

додаткові частини.  

Третій рівень: контур використано як основну деталь, а малюнок має певний 

сюжет, при цьому може бути введено додаткові деталі.  

Четвертий рівень: контур геометричної фігури залишається і далі основною 

деталлю, проте малюнок - це вже складний сюжет з доповненням фігурок та деталей.  

П'ятий рівень: малюнок має складний сюжет, в якому контур геометричної 

фігури використано як одну з деталей.  

Визначення гнучкості уяви і ступеня фіксованості образів уявлень  

Гнучкість уяви залежить від фіксованості уявлень. Ступінь фіксованості образів 

визначають за кількістю малюнків, які мають один і той же сюжет.  

Уява буде гнучкою, коли фіксованість образів в уявленні не відбивається в 

малюнках, тобто всі малюнки виконано на різні сюжети і вони охоплюють як 

внутрішню, так і зовнішню частини контуру геометричної фігури.  

Фіксованість уявлень слабка і гнучкість уяви середня, якщо два малюнки мають 

один і той самий сюжет.  

Сильна фіксованість образів в уявленні та негнучкість чи ригідність уяви 

характеризуються за малюнками з одним і тим самим сюжетом. Якщо всі малюнки 

мають однаковий сюжет, незалежно від рівня їхньої складності, - це ригідна уява. 

Ригідність уяви може спостерігатися і тоді, коли немає або є слабкою фіксація 

образів в уявленні, але малюнки виконано виключно всередині контурів геометричних 

фігур. У цьому разі увага досліджуваного фіксується на внутрішньому просторі контуру.  

Визначення ступеня стереотипності уяви  
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Стереотипність вивначається за змістом малюнків. Якщо зміст малюнків типовий, 

то уява вважається, як і сам малюнок, стереотипною, якщо ж зміст не типовий, 

оригінальний - то творчою.  

До типових малюнків належать малюнки з такими сюжетами:  

- з контором кола: сонце, квітка, людина, обличчя людини, голова зайця, 

циферблат або годинник, колесо, глобус, снігова баба;  

- з контуром трикутпика: трикутник і призма, будинок і дах, піраміда, людина з 

головою-трикутником чи з таким же тулубом, лист, дорожній знак;  

- з контуром квадрата: людина з квадратною головою чи з таким же тулубом, 

робот, телевізор, дім, вікно, акваріум, серветка, лист.  

Ступінь стереотипності можна диференціювати за рівнями.  

Високий ступінь стереотипності констатується тоді, коли всі малюнки мають 

типовий сюжет.  

Малюнок вважається оригінальним, а уява творчою, коли немає стереотипності, 

коли всі малюнки виконано на нетипові сюжети.  

Отримані результати важливо співвіднести з тим наскільки досліджуваний був 

захоплений процесом дослідження та з його установками. 3 цією метою використовують 

дані самозвіту.  

У першу чергу потрібно звернути увагу на тих, хто має ригідність уяви. Вона може 

бути наслідком пережитих cтресів та афектів. Дуже часто, хоча і не завжди, люди, котрі 

всі малюнки розміщують тільки всередині контурів геометричних фігур, мають деякі 

психічні захворювання. Ці малюнки не обговорюють у групі. Викладач-психолог бере 

таких осіб на облік і пропонує їм звернутися до психологічної служби вузу для 

спеціального психодіагностичного дослідження. При цьому треба скористатися яким-

небудь приводом, щоб не травмувати психіку студента передбачуваним діагнозом.  

Особи з п'ятим рівнем складності уяви, з якісним виконанням малюнків і в яких 

немає стереотипності, здебільшого здатні до художньої діяльності (графіка, живопис, 

скульптура тощо). Ті, що мають нахили до технічних наук, до креслення чи до логіки і 

філософії, можуть зображати певні абстракції або геометричні фігури. На відміну від 

них, особи з гуманітарною спрямованістю люблять сюжети, пов'язані з різноманітною 

діяльністю, малюють людей, їхні обличчя чи антропоморфні предмети.  

Під час обговорення результатів тестування та складання рекомендацій треба 
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встановити умови, які сприяють переборенню стереотипності, розвитку творчості, і 

визначити завдання для тренування гнучкості процесу уяви. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

Література:4, 10, 13,16,31, 35, 36. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕМПАТІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ. 

ДІАГНОСТИКА НАСТРОЮ. 

Різноманітні переживання людини, в яких виражається її ставлення до того, що 

діється навколо неї, до інших людей і до самої себе, називається емоціями і почуттями. 

В житті людини емоції і почуття завжди виступають в нерозривній єдності з 

пізнавальними процесами. Вони завжди викликаються тим, що ми відчуваємо, 

сприймаємо, уявляємо, про що думаємо. 

Разом з тим емоції, почуття і відрізняються від пізнавальних процесів. Одні й тіж 

об’єкти народжують різні емоції не тільки у різних людей, а й в однієї і тієї ж людини в 

різні моменти її життя або залишаються для неї байдужими. 

 Почуття є своєрідним відображенням об’єктивної дійсності в голові людини. 

Своєрідність їх полягає в тому, що і як у них відображається. В почуттях відображаються 

відношення певних об’єктів до життя людини як природної і суспільної істоти, до її 

потреб і прагнень та відношення самої людини до них.  

В залежності від особливостей цілестворення і зв’язків з пізнавальними процесами 

виділяються такі форми психічних переживань: ідеосинкразія, емоції, афекти, настрої, 

стреси, пристрасті, фрустрації, вищі почуття. 

Емоційні процеси безпосередньо пов’язані з енергетичною особливістю організму. 

Переживання змінюють діяльність органів дихання і травлення. серцево –судинної 

системи, залоз внутрішньої секреції, мускулатури та ін. 

Емоції мають кількісні та якісні характеристики: інтенсивність, тривалість, знак і 

модальність. 

Почуття як одна із основних форм переживань відрізняються відносною стійкістю. 

Почуття пов’язані не лише з потребами, а й із знаннями людини і визначають 

спрямованість особистості. Окрему групу складають вищі почуття, що формуються в 

процесі антогенезу і соціалізації особистості. До них належать: моральні, інтелектуальні, 

практичні та естетичні почуття. 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

1. Проаналізуйте психологічні та фізіологічні механізми емоцій. 

2. Поясніть виразні рухи як зовнішню форму існування емоцій. 
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3. Назвіть компоненти та умови виникнення емоційного процесу. 

4. Виділіть рівні та форми вияву афективної сфери психіки. Розкрийте загальні 

властивості емоцій і почуттів. 

 5.З чим пов’язане використання категорії “стан” у психологічній науці? У чому 

суть естетичних почуттів? 

 6. Охарактеризуйте рівні вивчення психічного стану.  

7. Чому в стані тривоги найвиразніше виявляється зв’язок емоційних станів і 

властивостей особистості? 

 8. Яку роль відіграють в емоціях органічні відчуття? 

9. Що означають переживання? У чому виявляються суб’єктивність та інтимність 

переживань? 

10. Проаналізуйте природу виникнення емоцій з точки зору інформаційної теорії 

емоцій. 

 

Завдання 51.  

Мета дослідження: визначення рівня емпатійних тенденцій. 

Матеріали та обладнання: модифікований тест-опитувальник емпатійних 

тенденцій, розроблений А. Мехрабієном і Н. Епштейном, бланк для відповідей та ручка. 

Процедура дослідження 

Дослідження за допомогою тесту–опитувальника емпатійних тенденцій можна 

проводити в груповому варіанті чи пропонуючи віповідати на нього одному 

досліджуваному. 

Кожному учаснику дослідження видається тест–опитувальник, який містить 33 

твердження, котрі відображають ті чи інші ситуації, що можуть викликати співчуття, 

співпереживання під час спілкування та взаємодії з людьми, з продуктами їхньої 

діяльності, з живою та неживою природою. Крім цього, кожен отримує бланк для 

відповідей з нумерацією відповідних опитувальнику тверджень і варіанти можливих 

відповідей „Так” і „ Ні”. Бланки для відповідей бажано не підписувати, а певним чином 

пронумерувати, щоб потім визначити респондента, збільшивши при цьому його довіру. 

Інструкція досліджуваному 

“Тест містить 33 твердження. Прочитайте і дайте відповіді, пригадуючи чи 

передбачаючи, які почуття в подібних ситуаціях виникали чи могли б виникнути 
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особисто у Вас. Якщо Ваші переживання, думки, реакції відповідають запропонованим у 

твердженні, то в бланку відповідей навпроти відповідного номера, що збігається з 

номером твердження, підкресліть відповідь „Так”, а якщо вони інші, тобто не 

відповідають твердженню, то підкресліть відповідь „Ні”. Пам’ятайте: в опитувальнику 

немає „гарних” чи „поганих” відповідей. Не намагайтеся своїми відповідями створити 

приємне враження. Свою думку висловлюйте вільно і відверто, тільки в такому разі Ви 

отримаєте достовірні дані про свої психологічні особливості. Краще давати ту відповідь, 

яка першою спаде на думку. Кожне наступне твердження читайте після того, як дасте 

відповідь на попередні, старайтеся також не залишати наведені питання –твердження без 

відповіді. Якщо у Вас виникнуть які –небудь запитання, пов’язані із заповненням бланку, 

задайте їх експериментаторові перед тим, як почнете роботу над тестом –

опитувальником. Якщо все зрозуміло, починайте давати відповіді”. 

Тест - опитувальник 

1. Мені стає прикро, коли я бачу, що незнайома людина почувається серед людей 

самотньо. 

2. Люди перебільшують здатність тварин розуміти і переживати. 

3. Мені неприємно, коли люди не вміють стримуватися і відкрито проявляють свої 

почуття. 

4. Мене дратує в нещасних людях те, що вони самі себе жаліють. 

5. Коли хто –небудь поруч зі мною нервує, я також починаю нервувати. 

6. Я вважаю, що плакати від щастя нерозумно. 

7. Я беру близько до серця проблеми своїх друзів. 

8. Часом пісні про любов викликають у мене сильні переживання. 

9. Я дуже хвилююся, коли доводиться повідомляти людям неприємні для них 

звістки. 

10. На мій настрій дуже впливають люди, які оточують мене. 

11. Я вважаю іноземців „холодними” і „байдужими”. 

12. Я хотів би знайти професію, пов’язану із спілкуванням з людьми. 

13. Я не засмучуюся, коли мої друзі роблять необдумані вчинки. 

14. Мені дуже подобається спостерігати, як люди приймають подарунки. 

15. На мою думку, люди похилого віку недоброзичливі. 

16. Коли я бачу людину, яка плаче, то дуже засмучуюсь. 
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17. Слухаючи деякі пісні, я почуваюся часом щасливою людиною. 

18. Коли я читаю книжку (роман, повість тощо), то так переживаю, ніби все, про що 

читаю, відбувається насправді. 

19. Коли я бачу, що з кимось погано поводяться, то завжди серджуся або переживаю, 

буваю невдоволеним. 

20. Я  можу не хвилюватися, навіть якщо всі навколо хвилюються. 

21. Якщо мій товариш або моя подруга починають обговорювати зі мною проблеми, 

я намагаюся перевести розмову на іншу тему. 

22. Мені неприємно, якщо люди схлипують і плачуть, коли дивляться кінострічку. 

23. Чужий сміх мене не заражає. 

24. Коли я приймаю рішення, почуття інших людей на нього, як правило, не 

впливають. 

25. Я втрачаю душевний спокій, якщо оточуючі чимось пригнічені. 

26. Я хвилююся, якщо бачу людей, які легко засмучуються через дрібниці. 

27. Я дуже засмучуюся, коли бачу страждання тварини. 

28. Безглуздо переживати те, що відбувається в кіно або про що читаєш у книжці. 

29. Я дуже засмучуюся, коли бачу безпорадних людей похилого віку. 

30. Чужі сльози викликають у мене роздратування, а не співчуття. 

31. Я дуже переживаю, коли дивлюся фільм. 

32. Я можу залишатися байдужим (байдужою), коли інші хвилюються. 

33. Малі діти плачуть без причин. 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів: одержання індексу емпатійності (або емпатичних 

тенденцій) досліджуваного. 

Щоб отримати індекс емпатійності, потрібно підрахувати кількість відповідей, що 

збігаються з таким ключем: 

 

Так 1, 5, 7, 8, 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 
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Таким чином, індекс емпатійності (Іе) є сумою, отриманою за запитаннями –

твердженнями, що передбачають відповідь „Так”, і – за запитаннями –твердженнями, 

якими передбачено відповідь „Ні”. Для визначення рівня емпатичних тенденцій 

пропонується таблиця інтерпретації індекса Іе із врахуванням віку та статі респондентів. 

 

Стать 

 

Рівні емпатичних тенденцій 

Високий Середній Низький 

Юнаки 33 – 25 24 – 17 16 – 8 

Дівчата 33 – 29 28 – 22 21 – 1 

 

Якщо рівень емпатійності виявився меншим запропонованого для інтерпретації в 

таблиці, то досліджуваного потрібно попросити ще раз відповісти на запитання тесту, 

знову пояснивши умови його виконання. При повторному тестуванні важливо 

поспостерігати за реакцією того. хто відповідає, щоб переконатися в адекватності 

тестової діагностики. У разі повторення результату рівень емпатичних тенденцій 

вважають дуже низьким. 

Емоційна чутливість на хвилювання інших, яка в психології називається емпатією, 

належить до моральних почуттів. Емпатія у формі співчуття або переживання, чи то 

співрадість чи співсмуток, пов’язана з умінням людини „проникати” в чуттєвий світ 

інших. У різноманітних життєвих ситуаціях емоційна чутливість залежить від 

адекватності сприймання переживань людей і емоцій тварин, а також від уявлення про 

причини, які їх викликали. Така чутливість стає спонукальною силою, спрямованою на 

допомогу іншим. Тому під час аналізу результатів дослідження потрібно враховувати 

вплив соціокультурних традицій. Дуже часто юнаки в якійсь мірі приховують свої 

переживання і не завжди схильні їх рефлексувати. Тому в таблиці для інтерпретації Іе 

рівні емпатичних тенденцій у юнаків і дівчат відрізняються. 

Розвиток емоційної чутливості залежить від багатьох факторів, серед яких: ступінь 

актуалізації потреб у добробуті інших людей, вміння правильно сприймати невербальну 

інформацію про стан людини або тварини за позою, мімікою, жестами, інтонацією 

голосу тощо, а також – від життєвого досвіду, від характеру виховання в сім’ї та школі. 
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Найбільш вірогідно, що емоційна чутливість визначається спрямованістю 

особистості, яка виражається емпатичними тенденціями. 

У разі низького рівня емпатичних тенденцій важливо проаналізувати вже наведені 

фактори і продумати заходи, які дозволяють „розкріпачити” і розвинути емоційну 

чутливість, потрібну в педагогічній діяльності майбутнього вчителя. 

Треба звернути увагу й на тих осіб, котрі мають високий рівень емпатичних 

тенденцій, тобто із коефіцієнтом 30 - 33, простежити особливості стосунків з ними друзів 

по навчанню. Справа в тому, що емоційно чутливих людей можуть експлуатувати 

егоїстично виховані особи, котрі користуються їхньою добротою, створюючи цим самим 

основу для реалізації власної мети. 

Особливо часто це спостерігається в конкурентних взаємодіях. Для емоційно 

чутливих людей важливо вміти відстояти себе в умовах зіткнення з індивідуалізмом, з 

корисливістю інших людей. Потрібна програма вироблення прийомів емоційного 

захисту і диференційоване ставлення до суперників та до співробітників. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 52.  

Мета дослідження: перевірити загальні закони виникнення позитивних афектів. 

Матеріали та обладнання: будь –як порізаний малюнок, виконаний на цупкому 

папері; багато інших деталей малюнків, які не мають відношення до основного. 

Процедура дослідження 

 Учасниками даного дослідження є двоє людей. Група студентів є пасивними 

спостерігачами, які після проведення дослідження візьмуть участь в обговоренні 

Інструкція досліджуваному 

“Складіть малюнок із окремих його частин” (однієї частинки не вистачає проте 

багато зайвих). За умовами експерименту через кожні 2 хв. перемішуються всі частинки. 

Досліджуваний за сигналом знову починає складати спочатку. Через 10 – 15 спроб 

експериментатор непомітно кладе той фрагмент, якого невистачає і дає досліджуваному 

можливість виконати завдання. 

Обробка та аналіз результатів 

В протокол заносять дані, які відтворюють хід дослідження. 
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Номер експерименту Поведінка 

досліджуваного 

Зауваження  

   

  

Група студентів, які спостерігали за роботою досліджуваного, обговорюють 

загальні закони виникнення позитивних афектів і порівнюють з отриманими даними і 

емоційне напруження, що виникає як правило стримується, позитивні афекти можуть 

виникати з незначного приводу і бути неадекватними ситуації. 

 Афекти – це короткочасні яскраві, бурхливі емоційні спалахи. Наприклад, не 

озлобленість, а гнів, не посмішка, а тріумф. Афктивний стан характеризується значними 

змінами свідомості, порушенням контролю за діями та вчинками. У розвитку афекту 

виділяють стадії, які змінюють одна одну. На початку афективного стану людина не 

може думати про предмет свого почуття і про те, що пов’язано з ним, і відвоікається від 

всього стороннього, навіть практично важливого. Сльози і плач, сміх і викрики, 

характерні  жести і міміка обиччя створюють звичайну картину наростаючого афекту. На 

цій стадії важливо блокувати наростання афекту, гальмувати його розвиток. 

Загальновідомий засіб: якщо хочете стримати сильні емоції, спробуйте полічити про себе 

хоч би до десяти. 

 На більш глибоких стадіях афекту, якщо він вже наступив, людина втрачає котроль 

над собою. Вона здійснює вже безвідповідальні дії. Після афективного спалаху настає 

знесилення, байдуже ставлення до всього, нерухомість, сонливість. Слід зауважити, що 

будь-які почуття можуть в деяких випадках переживатися в афективній формі. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

Завдання 53.  

Мета дослідження: діагностика настрою як емоційного стану особистості. 

Матеріали та обладнання: шкала кольорового діапазону настроїв, набір із 8 

кольорів, запропонований А. М. Лутошкіним, до якого входять: червоний, оранжевий, 

жовтий, зелений, блакитний, фіолетовий, чорний та білий. Цей комплект складають із 

кольорового паперу у формі квадратів розміром 3 × 3 см. 

Процедура дослідження 
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Дослід проводять за методикою “кольоропису” як з однією особою, так із групою до 

16 – 20 осіб. У разі групового інструктування кожного учасника має бути забезпечено 

набором кольорів, з якого потрібно вибрати той, що відповідає настрою. 

Для визначення емоційного стану за допомогою кольору тим, хто бере участь у 

дослідженні, пропонується шкала кольорового діапазону настроїв і пояснюється принцип 

її використання. 

Шкала кольорового діапазону настроїв: 

Червоний                                                - захоплений 

Оранжевий                                             - радісний 

Жовтий                                                   - приємний 

Зелений                                                   - спокійний, врівноважений 

Блакитний                                              - сумний    

Фіолетовий                                            - тривожний 

Чорний                                                   - вкрай незадовільний   

Білий                                                      - важко сказати  

Інструкція досліджуваному 

“Подивіться на шкалу кольорового діапазону настроїв. Орієнтуючись на позначення 

кольорів цієї шкали, виберіть зі свого кольорового набору той колір, що відповідає 

Вашому настрою сьогодні.” 

Діагностика настроїв може бути одноразовою, і тоді досить одного дня досліду. Але 

може бути поставлено завдання дослідити динаміку настроїв за деякий відрізок часу, тоді 

досліди повторюються щодня протягом тижня, місяця або триваліше. 

Завдання дослідника та його помічника – фіксувати настрій, визначений 

досліджуваним у кольороматриці за допомогою кольорових олівців чи фломастерів. 

Оперативна кольороматриця настроїв учасників дослідження має такий вигляд. 

Оперативна кольороматриця настроїв 

№ 

п\п 

П., і., по б., 

Учасника 

Дослідження 

Дата дослідження ( число і місяць) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

1. Анд -ков В. 

А. 
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2. Бон -ко В.М.           

3. Ков - в О. Г.           

4. Нік –а Л. Е.           

... ....           

 

Настрій кожного учасника фіксується в клітинці на перехресті його номера або 

прізвища з днем, що відповідає даті дослідження. Окрім фіксації  в кольороматриці 

результатів самодіагностики настроїв учасників, дослідникові важливо вести щоденник 

спостережень. У щоденнику записують, відповідає чи не відповідає самодіагностований 

настрій реальному, а також основні події дня, які могли вплинути на настрій, якщо 

вивчається їхня динаміка в групи студентів. Наприклад, майбутній екзамен, результати 

контрольних робіт, святкові дні та ін. 

Обробка та аналіз результатів 

Результати потрібно обробляти в тому разі, коли досліджується одночасно група 

учасників або коли проводиться багаторазове самодіагностування настроїв учасників. 

Мета обробки результатів: підрахунок індивідуальних та групових показників 

настроїв. 

Для отримання індивідуальних показників настроїв підраховують частоту, з якою 

трапляється кожний колір, представлений у шкалі кольорового діапазону настроїв. 

Щоб порівняти настрої всіх учасників дослідження, складають підсумкову 

кольороматрицю настроїв. 

У кольороматриці літерами або за допомогою замальовки відповідної кількості 

клітинок кольором, що означає настрій, фіксують кількість днів, коли був той чи інший 

настрій. При цьому починають із захопленого, потім із радісного, далі –із приємного і т. 

д. 

Підсумкова кольороматриця настроїв 

 

№ 

п\п 

П., і., по б. 

Учасника 

Дослідження 

Кількість днів 

1 

 

2 

 

3 4 5 6 7 8 9 і 

т.д. 

1. Анд –ков В. А. Ч Ч Ч О О О Ж Ж З  

2. Бон – ко В. М. Ч Ч О О Ж З Б Б Ф  
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3. Ков – в О.Г. Ч О О О Ж Ж Ж З З  

4. Нік – а Л. Е.  Ч О О Ж Ж Ж Ж З Б  

... і т.д.           

 

Аналіз даних оперативної кольороматриці настрою можна проводити і щоденно, і в 

кінці кожного тижня, а також у кінці кожного місяця. 

Щоденний аналіз даних кольороматриці співвідноситься з реальними життєвими 

подіями досліджуваного. Такий аналіз допомагає людині розібратися в причинах своїх 

хвилювань, є гарним засобом емоційного самоконтролю. При цьому важливо встановити 

ступінь адекватності емоційного реагування індивіда залежно від подій його життя. 

Загальна оцінка емоційного стану відповідає настрою, що переважає за весь період 

дослідження, таким може бути тиждень, місяць і т. п. Ця оцінка передбачає можливість 

відхилень від норми в переживаннях, в емоційних станах досліджуваного. До таких 

відхилень належать: 

- дуже затяжний стан суму, тривоги, незадоволеності; 

-  невідповідність емоційних станів життєвим ситуаціям; 

- надмірна, хронічна емоційна збудженість ( у формі радісно-піднесеного 

настрою); 

- різка полярність у тональності емоційних станів; 

- тривала одноманітність емоційних станів. 

У процесі аналізу важливо врахувати, що деякі хронічні захворювання людини, 

наприклад, гастрит, холецистит, хвороби серця тощо, дуже впливають на емоційний стан 

особистості, змінюючи життєвий тонус, активність і характер реакцій. 

 До факторів, які дуже впливають на настрій людини, належить емоційно –

психологічний клімат у родині, в навчальній групі та стосунки з друзями та коханими. 

Форма звітності: самостійно сформульовані висновки після проведення всіх 

необхідних дій та завдань лабораторної роботи зі врахуванням окремих вказівок. 

 

Завдання 54.  

Мета дослідження: оцінка рівня реактивної та особистісної тривожності.  

Матеріали та обладнання: бланк із надрукованими на обох сторінках шкалами 
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самооцінки та з інструкціями, розробленими Ч. Д. Спілбергом та Ю.Л. Ханіним, ручка 

або олівець.  

Процедура дослідження  

Дослідження рівня тривожності в даний момент, тобто реактивної тривожності й 

особистісної, як стійкої характеристики людини, можна проводити методом самооцінки 

індивідуально і в групі. Дослідник роздає кожному учасникові бланк зі шкалами 

самооцінки і пропонує відповісти згідно з інструкціями на надруковані на обох сторінках 

бланка запитання. Він також нагадує, що відповідати потрібно самостійно, і в ході 

роботи пильнує за виконанням вимог. Якщо в когось виникають запитання, то можна ще 

раз звернути увагу на інструкцію і вказати, що на кожне запитання можливі 4 варіанти 

відповідей, які відрізняються за ступенем інтенсивності прояву вказаного в запитанні 

стану.  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими 

висновками. 

Бланк для відповідей  

РТ - лицева сторінка бланка  

________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім' я та по батькові___________________________________ Дата _______ 

Інструкція:  

Прочитайте уважно кожне з наведених нижче речень і закресліть відповідну цифру 

праворуч залежно від того, яке у Вас самопочуття в цей момент. Над запитаннями довго 

не задумуйтеся, тому що правильних або неправильних відповідей немає. 

  Ні, це не 

так 

Можли

во, так 

Прави

льно 

Зовсім 

непра 

вильно 

1. Я спокійний. 1 2 3 4 

2. Мені ніщо не загрожує. 1 2 3 4 

3. Я напружений. 1 2 3 4 

4. Я відчуваю жаль. 1 2 3 4 

5. Я почуваюся вільно. 1 2 3 4 

6. Я прикро вражений. 1 2 3 4 
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7. Мене хвилюють можливі невдачі. 1 2 3 4 

8. Я відчуваю, що відпочив. 1 2 3 4 

9. Я стривожений. 1 2 3 4 

10. Я відчуваю внутрішнє задоволення. 1 2 3 4 

11. Я впевнений у собі. 1 2 3 4 

12. Я нервую. 1 2 3 4 

13. Я не знаходжу собі місця. 1 2 3 4 

14. Я збентежений. 1 2 3 4 

15. Я не відчуваю скутості, напруженості. 1 2 3 4 

16. Я задоволений. 1 2 3 4 

17. Я стурбований. 1 2 3 4 

18. Я дуже збуджений і мені ніяково. 1 2 3 4 

19. Мені радісно. 1 2 3 4 

20. Мені приємно. 1 2 3 4 

 

ЛТ - зворотна сторінка бланка  

Інструкція:  

Прочитайте уважно кожне з наведених далі речень і закресліть відповідну цифру 

праворуч залежно від того, як Ви почуваєтеся частіше. Над запитаннями довго не 

задумуйтеся, тому що правильних або неправильних відповідей немає. 

  Майже 

ніколи 

Інколи  Часто  Майже 

завжди 

21. Я відчуваю задоволення. 1 2 3 4 

22. Я швидко стомлююся. 1 2 3 4 

23. Я легко можу заплакати. 1 2 3 4 

24. Я хотів би бути таким же щасливим, як і 

інші. 

1 2 3 4 

25. Нерідко я програю тому, що не швидко 

приймаю рішення. 

1 2 3 4 

26. Звичайно я відчуваю себе бадьорим. 1 2 3 4 

27. Я спокійний, холоднокровний, зібраний. 1 2 3 4 
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28. Очікувані труднощі дуже тривожать 

мене. 

1 2 3 4 

29 Я дуже переживаю через дрібниці. 1 2 3 4 

30. Я цілком щасливий. 1 2 3 4 

31. Я беру все близько до серця. 1 2 3 4 

32. Мені не вистачає впевненості в собі. 1 2 3 4 

33. Звичайно я відчуваю себе безпечно. 1 2 3 4 

34. Я намагаюсь уникати критичних 

ситуацій. 

1 2 3 4 

35 У мене буває хандра. 1 2 3 4 

36. Я задоволений. 1 2 3 4 

37. Всілякі дрібниці відволікають і 

хвилюють мене. 

1 2 3 4 

38. Я дуже переживаю свої розчарування, 

що потім довго не можу про них забути. 

1 2 3 4 

39. Я врівноважена людина. 1 2 3 4 

40. Мене охоплює сильний неспокій, коли я 

думаю про свої справи. 

1 2 3 4 

Обробка та аналіз результатів  

Завданням обробки результатів є отримання показника реактивної й особистісної 

тривожності. Показник реактивної тривожності (РТ) підраховують за формулою  

РТ = ∑1 - ∑2 + 35, 

де ∑1 - сума закреслених цифр за пунктами шкали: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18;  

а ∑2- сума решти закреслених цифр на лицьовому боці бланка, тобто пунктів: 1, 2, 5, 8, 

10, 11, 15, 16, 19, 20.  

Показник особистісної тривожності (ОТ) визначається аа формулою  

ОТ = ∑3 - ∑4+ 35, 

дє ∑3 - сума закреслених цифр на бланку за пунктами шкали: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 

34, 35, 37, 38, 40; 

а ∑4- сума решти закреслених цифр на зворотному боці бланка, тобто цифр за пунктами: 

21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.  

Реактивна чи ситуативна тривожність характеризується напруженістю, неспокоєм, 
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нервозністю. Якщо вона велика, то в людини порушується увага, а інколи і тонка 

координація рухів.  

Особистісна тривожність - це стійкий стан. Вона характеризує схильність людини 

сприймати значну кількість ситуацій як загрозливі, реагувати на них станом тривоги. 

Дуже висока особистісна тривожність безпосередньо пов'язана з наявністю 

невропатичного конфлікту, з емоційними та нервовими зривами, із психосоматичними 

захворюваннями. Тому повідомляти результати цього досліду при сторонніх заборонено, 

а сам досліджуваний має дізнатися про рівень тривожності в коректній формі. При цьому 

важливо в розмові з ним підкреслити, що тривожність не є першопочатково негативною 

рисою. Певний рівень тривожності - природна і обов'язкова особливість активної 

особистості. При цьому є оптимальний для кожної людини рівень «корисної тривоги». 

Оцінити рівень тривожності за допомогою показників реактивної й особистісної 

тривожності можна таким чином:  

- до 30 - низька тривожність;  

- 31-45 - помірна тривожність;  

- 46 та більше - висока тривожність.  

Тривожність у студентів - досить поширене явище. Значні відхилення від рівня 

помірної тривожності можуть вказувати на те, що в людини виникає тривожність у 

ситуаціях оцінки її компетентності. Тоді слід переглянути значимість даної ситуації і 

знайти для себе обгрунтування, яке зменшує її суб'єктивну значимість. Крім цього, слід 

перенести свою увагу і зробити акцент на осмисленні діяльності. Одним із напрямків у 

складанні рекомендацій для даного випадку можуть стати: пошук вправ для 

саморегуляції, створення психологічної підтримки для формування почуття впевненості 

в успіху.  

На відміну від високої тривожності, низька вимагає уваги до мотивів діяльності та 

підвищення почуття відповідальності. Рідко тривожність у показниках тесту може 

приховувати за собою захисний психологічний механізм витіснення реальної 

тривожності чи бажання «показати себе з кращого боку».  

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

Література: 4, 13, 16,17, 23,24, 30.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ІМПУЛЬСИВНОСТІ. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКУСУ СУБ’ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ. 

Воля - це людська здатність, яка проявляється в самодетермінації і в саморегуляції 

людиною своєї діяльності та різноманітних психічних процесів. Вона здійснюється через 

мимовільну і усвідомлену форму мотивації. Психологічним механізмом мимовільної зміни 

спонукання є зміна змісту дії.Тому за вольовим зусиллям стоїть особлива активність, яка 

відбувається у внутрішньому плані свідомості, коли мобілізуються всі можливості 

людини. 

Вона реалізується у формі спонукальної та гальмуючої активності психіки. Завдяки 

вольовій регуляції пізнавальні психічні процеси переходять у розряд мимовільних і стають 

можливими зусилля, що дозволяють людині здійснювати цілеспрямовану діяльність. 

Дії, які контролюються і регулюються волею, бувають простими й складними. 

Залежно від того, наскільки індивід розуміє значення своєї вольової активності і чи 

приписує відповідальність зовнішнім обставинам або, навпаки, своїм зусиллям і 

здібностям, визначають його локус контролю. 

За критеріями діяльності виділяють вольові якості, до яких належать наполегливість, 

рішучість, енергійність, впертість тощо. 

 

Питання для перевірки готовності до лабораторного заняття 

 1. Які вихідні ознаки вольової поведінки? 

 2. Розкрийте структуру вольового акту.  

3. Які вольові властивості особистості виявляються на стадії прийняття рішення у 

вольовому акті?  

 4. У чому суть емоційно-вольової регуляції?  

 5. Що таке воля? 

 6. Як пов’язані між собою воля та пізнавальна діяльність, воля та емоційна сфера 

особистості? 

 7. Як розвивати вольову поведінку школярів? 

 8. Проаналізуйте етапи складної вольової дії. 
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 9. Дайте психологічну характеристику боротьби мотивів. 

 

Завдання 56. 

Мета дослідження: виявлення рівня імпульсивності. 

Матеріали та обладнання: тест-опитувальник В.А. Лосенкова (складається з 20 

запитань, для кожного з яких додано чотирибальну шкалу відповідей), ручка. 

Процедура дослідження 

Дослідження може проводитися з одним досліджуваним чи з невеликою групою. 

Досліджуваному пропонують текст опитувальника з чотирибальною шкалою відповідей на 

кожне запитання. Якщо працює група, дослідникові треба пильнувати за дотриманням 

строгого індивідуального виконання тесту. 

Інструкція досліджуваному 

“Запропонований Вам тест-опитувальник містить 20 запитань. До кожного із 

запитань додано шкалу відповідей. Уважно прочитайте кожне запитання і обведіть колом 

номер вибраної Вами відповіді. У тесті немає “гарних” і “поганих” відповідей. 

Намагайтеся почуватися вільно і відповідати щиро. Перевагу надавайте тій відповіді, яка 

перша спадає вам на думку. 

Опитувальник 

1. Якщо Ви беретеся за яку-небудь справу, то чи завжди доводите її до кінця? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть, так. 

3. Мабуть, ні. 

4. Ні, не завжди. 

11. Ви завжди спокійно реагуєте на різкі чи невдалі зауваження на свою адресу? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть, так. 

3. Мабуть, ні. 

4. Звичайно, ні. 

111. Ви завжди виконуєте свої обіцянки? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть, так. 

3. Мабуть, ні. 
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4. Звичайно, ні. 

IV. Ви часто говорите і дієте дією хвилинного настрою? 

1. Дуже часто. 

2. Досить часто. 

3. Досить рідко. 

4. Майже ніколи. 

V. Чи Ви добре володієте собою в критичних, напружених ситуаціях? 

1. Так, завжди володію. 

2. Мабуть, завжди. 

3. Мабуть, ні. 

4. Ні, не володію. 

VI. Чи часто у Вас без видимих або достатньо вагомих на те причин змінюється 

настрій? 

1. Таке зустрічається дуже часто. 

2. Буває час від часу. 

3. Таке трапляється рідко. 

4. Такого взагалі не буває. 

VII. Чи часто Вам доводиться робити щось наспіх, коли час обмежений? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть, так. 

3. Мабуть, ні.  

4. Звичайно, ні. 

VIII. Чи змогли б Ви назвати себе цілеспрямованою людиною?  

1. Так, звичайно. 

2. Мабуть, так. 

3. Швидше всього, ні. 

4. Ні. 

IX. Чи дотримуєтесь Ви у словах і вчинках прислів’я „ Сім разів відміряй, один раз 

відріж”? 

1. Так, завжди. 

2. Часто. 

3. Рідко. 



 167 

4. Ні, майже ніколи. 

X. Ви нарочито байдужі до тих, хто несправедливо бубнить і зачіпає Вас, наприклад, 

в автобусі чи трамваї? 

1. Так, я реагую майже завжди. 

2. Так, я реагую досить часто. 

3. Я рідко так реагую. 

4. Я ніколи так не реагую. 

XI. Ви сумніваєтесь у своїх силах і здібностях? 

1. Так, часто. 

2. Інколи. 

 3. Рідко. 

4. Майже ніколи. 

XII. Чи легко Ви захоплюєтеся новою справою, до якої потім можете швидко 

охолонути? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть, так. 

3. Мабуть, ні. 

4. Звичайно, ні. 

XIII. Ви вмієте стримувати себе, коли хтось із начальства незаслужено Вам дорікає? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть. Так. 

3. Мабуть, ні. 

4. Звичайно, ні. 

XIV. Вам здається, що Ви ще не знайшли себе? 

1. Згоден, саме так воно і є. 

2. Швидше всього, це так. 

3. З цим я навряд чи погоджуюся. 

4. Я з цим, звичайно, не згоден. 

XV. Чи може під впливом яких –небудь нових обставин Ваша думка про самого 

себе не раз змінюватися? 

1. Саме так. 

2. Досить ймовірно. 
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3. Малоймовірно. 

4. Майже неможливо? 

XVI. Звичайно, вас важко вивести із себе? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть, так. 

3. Мабуть, ні. 

4. Звичайно. Ні. 

XVII. Чи виникають у Вас бажання, які з багатьох причин нездійсненні?  

1. Такі бажання виникають у мене часто. 

2. Такі бажання виникають у мене рідко. 

3. У мене рідко виникають такі бажання. 

4. Заздалегідь нездійсненних бажань у мене не виникає. 

XVIII. Чи помічаєте Ви, обговорюючи з кимось важливі життєві проблеми, що 

Ваші погляди ще не визначилися? 

1. Так, часто помічаю. 

2. Іноді помічаю. 

3. Помічаю, досить рідко. 

4. Ні, ніколи не помічаю. 

XIX. Чи трапляється таке, що якась справа Вам так набридає, що, не закінчивши її, 

Ви беретеся за нову? 

1. Так, часто трапляється. 

2. Іноді так буває. 

3. Так буває досить рідко. 

4. Таке майже ніколи не трапляється. 

XX. Ви досить неврівноважена людина? 

1. Звичайно, так. 

2. Мабуть, так. 

3. Мабуть, ні. 

4. Звичайно, так. 

Обробка та аналіз результатів 

У процесі обробки результатів підраховують величину показника імпульсивності Пі. 

Він є сумою балів, набраною за всіма шкалами тесту-опитувальника. 
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У даному тесті-опитувальнику чотирибальна шкала відповідей. 

Для запитань 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер шкали відповідає кількості балів, тобто 

1, 2, 3 або 4. 

Для запитань 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 бали рахуються за шкалою у 

зворотньому порядку, тобто шкалі 1 відповідає 4 бали, шкалі 2 -3 бали, а шкалі 4 -1 бал. 

Імпульсивність – це риса, протилежна вольовим якостям цілеспрямованості і 

наполегливості. Чим більша величина показника імпульсивності Пі, тим більше 

імпульсивності. 

Рівень імпульсивності може бути охарактеризовано як високий, середній і низький. 

Якщо величина Пі лежить у межах 66 – 80, то імпульсивність високого рівня, тобто 

виражена сильно; якщо величина Пі від 35 до 65, то рівень імпульсивності середній, тобто 

вона помірна, а якщо 34 і менше – імпульсивність низького рівня. Імпульсивні люди часто 

мають невизначені життєві плани; в них немає інтересів і вони захоплюються  то одним, 

то іншим. 

Люди з низьким рівнем імпульсивності, навпаки, цілеспрямовані, мають чіткі 

ціннісні орієнтації, проявляють наполегливість у досягненні поставленої мети, 

намагаються довести розпочате до кінця. Якщо імпульсивність висока, то треба скласти 

програму самовиховання, спрямовану на зниження її і на збільшення цілеспрямованості. 

При цьому потрібно враховувати особливості локусу суб’єктивного контролю. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 56.  

Мета дослідження: визначення локусу суб’єктивного контролю. 

Матеріали та обладнання: тест-опитувальник, розроблений Є. Ф. Бажіним та ін. 

на основі шкали локусу контролю Дж. Роттера, бланк для відповідей, ручка. 

Процедура дослідження 

Методика дослідження дозволяє порівняно швидко й ефективно визначити рівень 

сформованості суб’єктивного контролю як в однієї, так, водночас, і в кількох осіб. 

Кожного досліджуваного належить забезпечити індивідуальним текстом опитувальника і 

бланком для відповідей з нумерацією тверджень, яка відповідає тексту опитувальника. 

Інструкція досліджуваному 
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“Запропонований Вам опитувальник має 44 твердження. Прочитайте їх і дайте 

відповідь, чи згодні Ви з даним твердженням, чи ні. Якщо згодні, то в бланку для 

відповідей перед відповідним номером поставте знак (+), якщо ні – знак (―). Пам’ятайте, 

що в тесті немає “правильних” і “неправильних” відповідей. Свою думку висловлюйте 

відверто. Надавайте перевагу тій відповіді, яка перша спала Вам на думку.” 

Опитувальник 

1. Просування по службових сходинках більше залежить від успішного збігу 

обставин, ніж від здібностей людини. 

2. Більшість розлучень виникає тому, що люди не захотіли пристосовуватись один до 

одного. 

3. Хвороба – справа випадку: якщо маєш захворіти, то вже нічим не зарадиш. 

4. Люди стають самотніми тому, що самі не виявляють інтересу і дружнього 

ставлення до оточуючих. 

5. Здійснення моїх бажань часто залежить від удачі. 

6. Даремно докладати зусиль для того, щоб завойовувати симпатії інших людей. 

7. Зовнішні обставини (батьки, добробут) впливають на сімейне щастя не менше, ніж 

стосунки подружжя. 

8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що відбувається зі мною. 

9. Як правило, керівництво виявляється більш ефективним, коли повністю 

контролюються дії підлеглих, а не покладають на їхню самостійність. 

10. Мої оцінки в школі часто залежать від випадкових обставин (наприклад, від 

настрою вчителя), а не від моїх власних зусиль. 

11. Коли я планую, то, здебільшого, вірю, що зможу здійснити свої плани. 

12. Те, що багатьом людям здається успіхом чи удачею, насправді є результатом 

тривалих цілеспрямованих зусиль. 

13. Думаю, що правильний спосіб життя може більше допомогти здоров’ю, ніж лікарі 

та ліки. 

14. Якщо люди не підходять один одному, то, як би вони не намагались налагодити 

сімейне життя, вони все одно не зможуть цього робити. 

15. Те добре, що я роблю, звичайно буває гідно оцінено іншими. 

16. Діти виростають такими, якими їх виховують батьки. 

17. Думаю, що випадок чи доля не відіграють великої ролі в моєму житті. 
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18. Я намагаюсь не планувати наперед, тому що багато залежить від того, як 

складуться обставини. 

19. Мої оцінки в школі залежали переважно від моїх зусиль і від ступеня підготовки. 

20. У сімейних конфліктах я частіше відчуваю вину за собою, ніж за протилежною 

стороною. 

21. Життя більшості людей залежить від збігу обставин. 

22. Я надаю перевагу такому керівництву, при якому можна самостійно визначати, що 

і як робити. 

23. Думаю, що мій спосіб життя ні в якій мірі не є причиною моїх хвороб. 

24. Як правило, саме невдалий збіг обставин заважає людям добитися успіху в своїх 

справах. 

25. Врешті-решт, за погане керівництво установою відповідають самі люди, які в ній 

працюють. 

26. Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити в стосунках, що склалися в сім’ї. 

27. Якщо я дуже захочу, то зможу привернути до себе будь-кого. 

28. На підростаюче покоління впливає так багато всіляких обставин, що зусилля 

батьків у вихованні часто виявляються нерезультативними. 

29. Те, що зі мною трапляється, ― це справа моїх власних рук. 

30. Важко буває зрозуміти, чому керівники діють так, а не інакше. 

31. Людина, яка не змогла досягти успіху у своїй роботі, швидше всього, не доклала 

достатньо зусиль для цього. 

32. Найчастіше я можу домогтися від членів моєї сім’ї того, що я захочу. 

33. У неприємностях і невдачах, які траплялися в моєму житті, більше були винні інші 

люди, ніж я. 

34. Дитину завжди можна вберегти від простуди, якщо за нею доглядати і правильно її 

одягати. 

35. У складних обставинах я вважаю за краще зачекати, поки проблема розв’яжеться 

сама по собі. 

36. Успіх – це результат наполегливої праці, і він мало залежить від випадку чи від 

удачі. 

37. Я відчуваю, що від мене більше, ніж від інших, залежить щастя моєї сім’ї. 
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38. Мені завжди було важко зрозуміти, чому я подобаюсь одним людям і не 

подобаюсь іншим. 

39. Я завжди надаю перевагу прийняттю рішень і самостійним діям, а не сподіваюся 

на допомогу інших людей чи на долю. 

40. На жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними, незважаючи на всі її 

намагання. 

41. У сімейному житті бувають такі ситуації. які неможливо змінити навіть з 

найбільшим бажанням. 

42. Здібні люди, які не зуміли реалізувати свої можливості, мають звинувачувати в 

цьому тільки самих себе. 

43. Багато моїх успіхів були можливі тільки завдяки допомозі інших людей. 

44. Більшість невдач у моєму житті були від невміння, від незнання або від лінощів і 

мало залежали від удачі чи невдачі. 

Обробка та аналіз результатів 

Мета обробки результатів: отримання показника локусу суб’єктивного контролю, 

тобто показника загальної інтернальності Іо. Це – сума збігань відповідей 

досліджуваного з відповідями, які наведено в ключі. 

Ключ 

Відповідь Номери запитань 

+(згоден) 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 

39, 42, 44 

 

- 

(не згоден) 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 

41, 43 

Локус контролю –це характеристика вольової сфери людини, яка відображає її нахил 

приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам або власним 

здібностям і зусиллям. Приписування відповідальності за результати своє діяльності 

зовнішнім силам називається екстернальним, або зовнішнім, локусом контролю, а 

приписування відповідальності власним здібностям і зусиллям –інтернальним, або 

внутрішнім, локусом контролю. 
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Таким чином, можливі два полярних типи особистостей залежно від локалізації 

контролю: екстернальний та інтернальний. Будь-якій людині властива певна позиція на 

континіумі від екстернального до інтернального типу. 

 

О                                                                      

44 

 

Отриманий у процесі обробки результатів показник локусу контролю (Іо) 

розшифровується так: 

 

Величина Іо Локус контролю 

0 – 21 -Екстернальний 

22 – 44 -Інтернальний 

 

 

У цілому, чим більша величина інтернальності, тим менша екстернальність. 

Локус контролю, характерний для людини, є універсальним стосовно будь-яких 

типів подій і ситуацій, з якими їй доводиться стикатися. Один і той же тип контролю 

проявляється як у разі  невдач, так і в разі досягнень, причому це спостерігається в 

різноманітних сферах життєдіяльності суб’єкта. 

Для певного рівня локусу контролю користуються такими межами шкали 

інтернальності: 

 

Показник інтернальності (Іо) Рівень локусу контролю 

0 –11 Низький рівень інтернальності 

12 – 32 Середній рівень інтернальності 

33 – 44 Високий рівень інтернальності 

 

При низькому рівні інтернальності люди майже не бачать зв’язку між своїми 

діями і важливими для них подіями життя. Вони не вважають себе здатними 

контролювати розвиток таких подій і вважають, що більшість їх є результатом випадку 
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чи вчинків інших людей. Тому „екстернали” емоційно нестійкі, схильні до 

неформального спілкування і поведінки, слабкокомунікабельні, у них поганий 

самоконтроль і висока напруженість. 

Високий рівень інтернальності відповідає високому рівню суб’єктивного 

контролю над будь-якими значущими випадками. Люди, які мають такий локус 

контролю, вважають, що більшість важливих подій в їхньому житті – результат їхніх 

власних дій, що вони можуть ними керувати і відчувають відповідальність і за ці події, і 

за те, як складається їхнє життя в цілому. „Інтернали” з високими показниками 

суб’єктивного контролю мають емоційну стабільність, вони вперті, рішучі, відрізняються 

комунікабельністю, значним самоконтролем і стриманістю. 

Середній рівень інтернальності властивий для більшості людей. Особливості 

їхнього суб’єктивного контролю можуть дещо змінюватися залежно від того, чи здається 

людині ситуація складною або простою, приємною або неприємною тощо. Хоча їхня 

поведінка і психологічне почуття відповідальності за неї залежать від конкретних 

соціальних ситуацій, усе ж можна і в них встановити перевагу того чи іншого локусу 

контролю. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Завдання 57.  

Мета дослідження: показати наявність вольової регуляції в довільних видах 

сприймання та уваги. 

Матеріали та обладнання: зображення лабіринту. 

Процедура дослідження 

Дослід проводиться колективно, із застосуванням  плаката  на дошці або 

індивідуально в парах. Інструкція досліджуваному: „Візуально на протязі 3 хв. знайдіть 

шлях до центра лабіринту”. 

Після закінчення виділеного часу, кожний студент записує результат (знайдений 

вхід). Перевірку здійснюють колективним „подорожуванням” по лабіринту. 

Обробка та аналіз результатів.  

Якщо дослід проводять по парах, то один із досліджуваних слідкує за часом, інший 

шукає шлях. 
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Аналізуючи дослід, запам’ятати наступне. Прослідковування шляху в лабіринті 

здійснювалось за допомогою візуального сприймання.Одночасно актуалізувалась увага. 

Сприймання та увага були довільними, оскільки існувало завдання, певна ціль. Вольова 

регуляція здійснювалась в декількох напрямках: утримання в полі зору секцій лабіринту, 

які послідовно сприймаються, відкидання тупікового варіанту, повернення до стартової 

межі, нова спроба. Істотним ускладненням було обмеження часу, його ліміт заставляв 

прискорювати виконання завдання. Це і є прояв вольової регуляції. 

Форма звітності: протокол досліджень із самостійно сформульованими висновками. 

 

 

Література: 4, 13, 16, 24,31. 
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