
Практичне завдання № 1 

Тема: Визначення потреби у спілкуванні. 

Мета дослідження:  виявити рівень потреб у спілкуванні.  

Матеріали та обладнання: методика «Визначення потреби у спілкуванні» (за Орловим); питальник афіліації: 

шкала 1. – «Оцінка сили прагнення до людського товариства», шкала 2. – «Оцінка ступеня страху бути 

знехтуваним». 
Дата: 

Група: 

Експериментатор: 

Досліджуваний: 

Викладач: Хавула Р.М. 

Інструкція: дайте відповіді «так» або «ні» на твердження: 

1 .Я одержую задоволення, беручи участь у різних 

святах. 

2.Я можу вгамувати свої бажання, якщо вони 

суперечать бажанням моїх  товаришів.  

3. Мені подобається висловлювати комусь симпатію. 

4. Я більше зосереджений на тому, щоб   впливати, 

ніж мати друзів. 

5.Я відчуваю, що у мене чомусь більше прав стосовно 

своїх друзів, ніж обов'язків.  

6.Коли я дізнаюся про успіхи свого друга, у мене 

чомусь погіршується настрій.  

7. Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у 

чомусь допомагати. 

8. Мої турботи зникають, коли я перебуваю серед 

друзів на роботі. 

9. Мої друзі мені дуже набридли. 

10. Коли я роблю неприємну роботу, присутність 

людей мене дуже дратує. 

11. Притиснутий до стіни, я говорю лише ту частину 

правди, яка, на мою думку, не зашкодить моїм друзям 

і знайомим. 

12.  У скрутній ситуації я більше думаю не стільки 

про себе, скільки про близьку мені людину. 

13.  Неприємності в друзів викликають у мене стан, 

близький до хвороби. 

14.  Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо це 

додасть  мені значних труднощів. 

15. З поваги до друга я можу погодитися з його 

думкою, навіть якщо він немає рації. 

16. Мені більше подобаються пригодницькі 

оповідання, ніж про кохання. 

17. Сцени насильства в кіно навіюють мені відразу. 

18. Коли я сам, то відчуваю тривогу і напруженість 

більше, ніж коли перебуваю серед людей. 

19. Я вважаю, що головною радістю в житті є 

спілкування. 

20. Мені шкода покинутих собак та кішок. 

21. Я вважаю, що краще мати менше друзів, але 

близьких. 

22. Я люблю бувати серед людей. 

23. Я довго переживаю після сварки з близькими.  

24. У мене більше близьких людей, ніж у багатьох 

інших. 

 25. У мене більше прагнення до досягнень, ніж до 

дружби.  

26.  У судженнях про інших людей я здебільшого 

довіряю власній інтуїції й уяві, ніж судженням про 

них з боку інших людей. 

27. Я надаю більшого значення матеріальному 

добробуту і престижу, ніж радості спілкування з 

приємними мені людьми. 

28.Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.  

29. Стосовно мене люди часто були невдячними. 

30. Я люблю оповідання про безкорисливе кохання і 

дружбу. 

31. Заради друга я можу піти на жертву. 

32. У дитинстві я входив до компанії, яка завжди 

трималася разом. 

33. Якби я був журналістом, то писав би про силу 

дружби. 

Обробка результатів. 

Досліджуваний отримує по 1 балу, 

якщо  відповів «так» на твердження 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,  20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33 і 

«ні» - на 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29. 

Сума балів свідчить про рівень ПС: до 22 балів  – низький; 23-25 – нижче середнього; 26 – 27 – середній; 28-

29 – вище середнього; 30-33 – високий. 

Питальник афіліації 
Афіліація (від англ. affiliation - з'єднання, зв'язок) - потреба (мотивація) в спілкуванні, в емоційних контактах, дружбі, любові. 

А. виявляється в прагненні мати друзів, взаємодіяти з тими, що оточують, надавати допомогу, підтримку і приймати її від них. А. 

формується у відносинах з батьками і однолітками і залежить від стилю виховання. Вона посилюється в ситуаціях, що породжують 

стрес, тривогу і невпевненість в собі. Спілкування з ін. людьми допомагає в таких ситуаціях пом'якшити негативні емоційні 

переживання. Блокування А. породжує відчуття самоти, безсилля і викликає стан фрустрації. (Д. А. Леонтьев.) 

Афіліацію визначають як потребу людини у встановленні, зберіганні та зміцненні добрих стосунків з іншими. Особа, яка має 
високий рівень сформованості відповідної потреби, не тільки постійно прагне спілкуватися з людьми і відчуває від цього емоційне 

задоволення, саме в людських стосунках вона вбачає один із головних смислів життя. 

Інструкція. Ознайомтесь з пропонованими судженнями і висловіть ступінь нашої згоди з кожним з них, використовуючи такі 

оцінки: +3 – повністю погоджуюсь; +2 – погоджуюсь; +1 – скоріше погоджуюсь, аніж навпаки; 0 – ні те, ні інше; – 1 – скоріше не 

погоджуюсь, ніж погоджуюсь; –2 – не погоджуюсь; –3  –  цілковито не погоджуюсь. Для роботи пропонуються дві шкали, які 

з'ясовують дві мотиваційні тенденції: прагнення до людського товариства і страх бути знехтуваним. 



Шкала 1. Оцінка сили прагнення до людського товариства 

1. Я легко сходжуся з людьми. 

2. Коли я засмучений, я вважаю за краще бути серед людей, ніж залишатися самому. 

3. Якби мені довелося обирати, то я віддав би перевагу, щоб мене вважали здібним і кмітливим, ніж 

дружелюбним і товариським. 

4. Я менше відчуваю потребу в близьких друзях, ніж більшість людей.  

5. Я часто й охоче розмовляю з людьми про свої переживання. 

6. Від гарного фільму або книги я отримую більше задоволення, ніж від доброї компанії.  

7. Мені подобається мати якомога більше друзів. 

8. Я віддав би перевагу відпочинку подалі від людей, ніж на гамірливому курорті.  

9. Я вважаю, що більшість людей славу й пошану цінують більше, ніж дружбу. 

10. Я віддаю перевагу самостійній роботі над колективною. 

11. Надмірна відвертість з друзями може зашкодити. 

 12. Коли я зустрічаю на вулиці знайомого, я завжди намагаюся перекинутись 

із ним кількома словами, а не просто пройти привітавшись.  

13. Незалежності й свободі від особистих прихильностей я віддаю перевагу над міцними дружніми 

зв'язками. 

14. Я відвідую компанії і вечірки, тому що це гарний спосіб знайти друзів.  

15. Якщо мені треба прийняти важливе рішення, то я скоріше пораджуся з друзями, ніж стану 

обмірковувати його наодинці. 

16. Я не довіряю надто відвертому вияву почуттів.  

17. У мене багато близьких друзів. 

    18. Коли я перебуваю серед незнайомих людей, мені зовсім байдуже, чи подобаюсь я їм. 

19. Індивідуальні ігри й розваги я полюбляю більше, ніж гуртові. 

20. Емоційно відкриті люди подобаються мені більше, ніж зосереджені і серйозні. 

21. Я радше оберу цікаву книгу або піду в кіно, ніж проведу час на вечірці.  

22. Подорожуючи, я більше полюбляю спілкуватися з людьми, ніж просто милуватися краєвидами і 

одинаком відвідувати визначні місцеві пам'ятки. 

23. Мені легше розв'язати важку проблему, коли я обмірковую її сам, ніж тоді, коли я обговорюю її з 

друзями. 

24. Я вважаю, що в складних життєвих ситуаціях слід розраховувати на власні сили, а не сподіватися на 

допомогу друзів. 

25. Навіть у компанії друзів важко повністю відмежуватися від турбот і термінових справ. 

26. Опинившись на новому місці, я швидко заводжу нових знайомих. 

27. Вечір, проведений за улюбленим заняттям, подобається мені більше, ніж спілкування з людьми. 

28. Я уникаю надто близьких стосунків з людьми, щоб не втратити особисту свободу.  

29. Коли в мене поганий настрій, я скоріше намагаюсь не показувати навколишнім свої почуття, ніж 

прагну поділитися ними з ким-небудь. 

30. Я люблю бувати в товаристві і завжди радий провести час у гарній компанії. 

 

Шкала 2. Оцінка ступеня страху бути знехтуваним 

1. Я почуваю себе ніяково, коли треба йти в малознайоме товариство. 

2. Якщо вечірка мені не подобається, я все одно не йду з неї першим. 

3. Мене б надто вразило, якби мій близький друг став заперечувати мені в присутності сторонніх людей.  

4. Я намагаюся менше спілкуватися з людьми з критичним складом розуму.   

5. Найчастіше я легко сходжуся з малознайомими людьми. 

6. Я не відмовлюсь піти в гості через те, що там будуть люди, які мене недолюблюють. 

7. Коли двоє моїх друзів сперечаються, я вважаю за краще не втручатися в їхню суперечку, навіть якщо з 

кимось із них незгодний. 

8. Якщо я попрошу когось піти зі мною, а він мені відмовить, то я не зважуся просити його вдруге.  

9. Я обережний у висловлюваннях моїх думок, поки не знатиму людини. 

10. Якщо під час розмови я чогось не зрозумів, то краще промовчу, ніж перерву того, хто розповідає, і 

попрошу його повторити сказане. 

11. Я відверто критикую людей і очікую від них того самого. 

12. Мені важко казати людям «ні». 

13. Я можу отримати задоволення від вечірки навіть тоді, коли бачу, що не вдягнений відповідно до 

нагоди. 

14. Я болісно сприймаю критику на свою адресу. 



15. Якщо я комусь не подобаюсь, то намагаюся уникати цієї людини. 

16. Я не соромлюсь звертатися до людей по допомогу. 

17. Я рідко заперечую людям через страх образити їх. 

18. Мені часто здається, що незнайомі люди дивляться на мене критично. 

19. Щоразу, коли мені треба йти в незнайоме товариство, я намагаюся взяти з собою друга. 

20. Я часто кажу те, що думаю, навіть якщо це неприємно співрозмовнику. 

21. Я легко освоююсь у новому колективі. 

22. Часом у мене виникає почуття, що я нікому не потрібен. 

23. Я довго переживаю, якщо стороння людина несхвально висловиться на мою адресу. 

24. Я ніколи не відчуваю себе самотнім у компанії. 

25. Мене надто легко вразити, навіть якщо збоку це непомітно. 

26. Після зустрічі з новою людиною мене, як правило, мало хвилює, чи правильно я себе поводив. 

27. Коли мені потрібно з чимось звернутися до офіційної особи, я майже завжди чекаю, що мені 

відмовлять. 

28. Коли треба попросити продавця показати річ, що мені сподобалась, я відчуваю себе ніяково. 

29. Якщо я не задоволений тим, як поводиться мій знайомий, я зазвичай прямо кажу йому про це. 

30. Якщо в транспорті я сиджу, мені здається, що люди дивляться на мене з осудом. 

31. Потрапивши в незнайому компанію, я радше вступаю в бесіду, ніж залишаюся осторонь. 

32. Я соромлюся просити, щоб мені повернули книгу або якусь іншу позичену в мене річ. 

Опрацювання результатів. 
За кожною шкалою окремо обраховують суму отриманих балів. Для цього використовують ключ і перевідні оцінні шкали. 

Суму балів за кожною шкалою визначають за такою процедурою. Судженням, які в «ключі» помічено знаком «+», приписують 

бали відповідно до наступної перевідної шкали: 

Оцінка                  -3     -2       -1       0       +1      +2     +3 

Кількість балів     1       2        3      4          5        6       7 

Судженням, які помічено знаком «-», бали приписують таким чином: 

Оцінка                  -3     -2       -1       0       +1      +2     +3 

Кількість балів     7       6        5       4         3        2        1 

 
Окремо встановлюють кількісні показники рівнів розвитку мотивів «прагнення до людей» і «страх бути знехтуваним». Для 

загальної оцінки використовують таку диференціацію показників: 

від  32 до 80  балів — низький рівень розвитку мотиву;  

від 81  до 176  балів — середній рівень розвитку мотиву; 

 від  177  до 224  балів — високий рівень розвитку мотиву. 
Типові співвідношення двох мотивів: 
1) високий рівень розвитку мотиву «прагнення до людей» супроводжується високим рівнем мотиву «страх бути знехтуваним». Особа, якій 

властиве таке співвідношення обох мотивів, має сильний внутрішній конфлікт між прагненням до людей і униканням, яке з'являється щоразу, 
коли їй доводиться зустрічатися з малознайомими людьми; 

2) високий рівень розвитку мотиву «прагнення до людей» супроводжується низьким рівнем розвитку мотиву «страх бути знехтуваним». Така 
людина активно шукає контактів і спілкування з людьми, відчуваючи від цього переважно позитивні емоції; 

3) високий рівень розвитку мотиву «страх бути знехтуваним» співіснує поряд із низьким рівнем мотиву «прагнення до людей». Така людина 

активно уникає контактів з іншими, шукає самотності; 
4) низький рівень обох мотивів. Така людина, існуючи серед інших, спілкуючись з ними, не відчуває від цього ані позитивних, ані негативних 

емоцій, однаково почуває себе як серед людей, так і без них. 
Для педагогічної діяльності найсприятливішим є таке співвідношення, коли прагнення до людей розвинуте сильно, а страх отримати 

невизнання середньо. 
У разі слабкого розвитку другої мотиваційної тенденції людина може втратити контроль над ступенем втручання в життя інших, стати занадто 
нав'язливою, нетактовною. 

Форма звіту: Опис проведених вправ, мета, обладнання, методика проведення, обговорення (аналіз 

проведеної психотехніки), написання  та аналіз висновків. 

 


	Питальник афіліації

