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Тест 1. Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості
(Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – С. 13-14.)

Призначення
Методика сприяє виявленню особистих, професійних і соціальнопсихологічних орієнтацій та переваг і може бути корисною як при виборі тієї
чи іншої роботи, так і при оцінці працівника в процесі найму й атестації
кадрів.
Інструкція
Нижче пропонується 16 параметрів. Оцініть для себе значущість
кожного з них у балах за шкалою:
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Опитувальник
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Параметр

Оцінка в балах

Захоплююча робота, яка приносить вам задоволення
Робота з високою зарплатнею
Вдале одруження або заміжжя
Знайомство з новими людьми, соціальні заходи
Залучення в громадську діяльність
Ваша релігія
Спортивні вправи
Інтелектуальний розвиток
Кар'єра
Красиві машини, одяг, будинок тощо
Проведення часу в колі сім'ї
Декілька близьких друзів
Робота на добровільних засадах
Медитація, роздуми, молитви тощо
Здорова збалансована дієта
Читання освітньої літератури, перегляд освітніх
передач, самовдосконалення тощо.
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Обробка та інтерпретація результатів
Розподіліть бали згідно з розділами таблиці (цифри в розділах – номери
відповідних параметрів).
Таблиця 1
Соціальні цінності особистості
Професійні

Фінансові

Родинні

Соціальні

Суспільні

Духовні

Фізичні

Інтелектуальні

1 - _______

2 - ______

3 - _____

4 - _____

5 - ______ 6 - _____ 7 - _____ 8 - _______

9 - _______ 10 - _____ 11 - _____ 12 - _____ 13 - _____ 14 - ____ 15 - _____ 16 - _______
Разом
Разом
Разом
Разом
Разом
Разом
Разом
Разом
балів: _____ балів:____ балів:____ балів:____ балів:____ балів:___ балів:___ балів: _______

Чим вищою є підсумкова кількість балів у кожному розділі, тим більшу
цінність має для вас даний напрямок. При цьому чим ближчими один до
одного є значення в усіх восьми розділах, тим більш різнобічною людиною
ви є.
Висновки:
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Тест 3. Діагностика соціальної емпатії
((Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – С. 21-23.)
Призначення
Методика націлена на визначення рівня емпатійних
особистості з урахуванням віку та статі респондента.

тенденцій

Інструкція
Тест містить 33 твердження. Прочитайте їх, і в процесі читання дайте
відповідь, згадуючи або припускаючи, які почуття в подібній ситуації
виникали або могли б виникнути особисто у вас. Якщо ваші переживання,
думки, реакції відповідають тим, що запропоновані у твердженні, то в бланку
відповідей проти відповідного номера, що збігається з номером твердження,
підкресліть відповідь «так», а якщо вони відрізняються, тобто не
відповідають твердженням, то підкресліть відповідь «ні».
Пам'ятайте, що в тесті немає хороших чи поганих відповідей. Не
старайтесь своїми відповідями справити сприятливе враження. Свою думку
висловлюйте вільно і щиро, тільки в цьому випадку ви отримаєте справжнє
уявлення про свої психологічні особливості. Краще давати ту відповідь, яка
першою спала вам на думку. Кожне наступне твердження читайте після того,
як дасте відповідь на попереднє, намагайтеся також не залишати жодного
твердження без відповіді.
Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, пов'язані із проходженням
тесту, поставте їх викладачу, перш ніж почнете роботу з тестом.
Тест
1. Мене засмучує, коли я бачу, що незнайома людина почуває себе серед
людей самотньо.
2. Люди перебільшують здатність тварин розуміти і переживати.
3. Мені неприємно, коли люди не вміють стримуватися і відкрито
виявляють свої почуття.
4. Мене дратує в нещасних людях те, що вони самі себе жаліють.
5. Коли хтось поруч зі мною нервує, я теж починаю нервувати.
6. Я вважаю, що плакати від щастя нерозумно.
7. Я беру близько до серця проблеми моїх друзів.
8. Часом пісні про кохання викликають у мене сильні переживання.
9. Я сильно хвилююся, якщо доводиться повідомляти людям неприємні
для них звістки.
10.На мій настрій сильно впливають оточуючі люди.
11.Я вважаю іноземців холодними й байдужими.
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12.Мені хотілося б отримати професію, пов'язану із спілкуванням з
людьми.
13.Я не засмучуюсь, коли мої друзі вчиняють нерозважно.
14.Мені дуже подобається спостерігати, як люди приймають подарунки.
15.На мою думку, самотні літні люди недоброзичливі.
16.Коли я бачу людину, яка плаче, то і сам (сама) засмучуюсь.
17.Слухаючи деякі пісні, я часом відчуваю себе щасливою людиною.
18.Читаючи книгу (роман, повість тощо), я так переживаю, начебто все,
про що читаю, відбувається насправді.
19.Коли я бачу, що з кимось погано поводяться, то завжди серджуся або
переживаю, гніваюся.
20.Я можу не хвилюватися, навіть якщо всі навколо хвилюються.
21.Якщо мій друг або подруга починають обговорювати зі мною мої
проблеми, я намагаюся перевести розмову на іншу тему.
22.Мені неприємно, коли люди зітхають і плачуть, дивлячись кінофільм.
23.Чужий сміх мене не заражає.
24.Коли я приймаю рішення, почуття інших людей щодо нього, як
правило, не впливають.
25.Я втрачаю душевний спокій, якщо оточуючі чимось пригнічені.
26.Я переживаю, коли бачу людей, що легко засмучуються через
дрібницю.
27.Я дуже засмучуюсь, коли бачу страждання тварин.
28.Нерозумно переживати те, що відбувається в кіно або про що читаєш у
книзі.
29.Я дуже засмучуюсь, коли бачу безпорадних старих людей.
30.Чужі сльози викликають у мене роздратування, а не співчуття.
31.Я дуже переживаю, коли дивлюся фільми.
32.Я можу залишатися байдужим (байдужою) до будь-якого хвилювання
навколо.
33.Маленькі діти плачуть без причин.
Обробка та інтерпретація результатів тесту
Мета обробки результатів – отримання індексу емпатійності (або
емпатичних тенденцій) випробуваного.
Щоб отримати індекс емпатійності, потрібно підрахувати кількість
відповідей, що збігаються з наступним ключем:
Відповідь «Так»: 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31
Відповідь «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 збігів відповідей і питаньтверджень, що передбачають відповідь «так», і з питань-тверджень, що
передбачають відповідь «ні».
Для визначення рівня емпатійних тенденцій пропонується таблиця
інтерпретації індексу Іе з урахуванням віку та статі респондента.
Стать

Рівні емпатичних тенденцій
Високий

Середній

Низький

Юнаки

33-25

24-17

16-8

Дівчата

33-29

28-22

21-12

Аналіз результатів
Емоційну чуйність до переживань інших в психології називають
емпатією і відносять до вищих моральних почуттів. Емпатія у формі
співчуття чи співпереживання (незалежно від того, радість це чи смуток)
пов'язана з умінням людини «проникати» у світ почуттів інших людей. У
різноманітних життєвих ситуаціях емоційний відгук залежить від
адекватності сприймання переживань людей і емоцій тварин, а також від
уявлення про причини, які їх викликали. Така чуйність стає рушійною силою,
яка спрямована на надання допомоги.
Висновки:
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Тест 3. Діагностика парціальних позицій інтернальностіекстернальності особистості (Є.Ф. Бажин, Є.А. Голинкіна, А.М. Еткінд)
((Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – С. 14-18.)

Призначення
Методика спрямована на дослідження локусу контролю особистості.
Однією з важливих інтегральних характеристик самосвідомості, що
викликають почуття відповідальності, готовність до активності і
переживання «Я», є якість особистості, що отримала назву «локус контролю».
Існують два крайніх типу локусу контролю – інтернальний та екстернальний.
У першому випадку людина переконана, що події, які з нею відбуваються,
залежать від її особистісних якостей і є закономірним результатом її власної
діяльності. У другому випадку людина переконана, що її успіхи і невдачі є
результатом зовнішніх сил (везіння, випадковості, тиску оточення, інших
людей тощо). Будь-який індивід займає певну позицію на континуумі, що
задається цими полярними типами локусу контролю.
Інструкція
Будь ласка, дайте відповідь на кожне твердження опитувальника,
користуючись однією з градацій 7-бальної шкали:
–3 –2
(повністю не згоден)

–1

0

+1

+2

+3
(повністю згоден)

Опитувальник
1. Просування по службі більше залежить від вдалого збігу обставин, ніж
від здібностей і зусиль людини.
2. Більшість розлучень відбувається тому, що люди не захотіли
пристосуватися один до одного.
3. Хвороба - справа випадку. Якщо вже судилося захворіти, то нічого не
поробиш.
4. Люди опиняються самотніми через те, що самі не виявляють інтересу і
дружелюбності до оточуючих.
5. Здійснення моїх бажань залежить від везіння.
6. Марно докладати зусилля для того, щоб завоювати симпатію інших
людей.
7. Зовнішні обставини - батьки і добробут - впливають на сімейне щастя
не менше, ніж стосунки подружжя.
8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що відбувається зі мною.
9. Зазвичай, керівництво виявляється більш ефективним, коли повністю
контролює дії підлеглих, а не покладається на їх самостійність.
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10.Мої оцінки в школі частіше залежали від випадкових обставин
(наприклад, від настрою вчителя), ніж від моїх власних зусиль.
11.Коли я будую плани, то я, загалом, вірю, що зможу здійснити їх.
12.Те, що багатьом людям здається удачею чи везінням, насправді є
результатом довгих цілеспрямованих зусиль.
13.Думаю, що правильний спосіб життя може більше допомогти здоров'ю,
ніж лікарі і ліки.
14.Якщо люди не підходять один одному, то як би не старалися,
налагодити сімейне життя вони все одне не зможуть.
15.Мої добрі справи, переважно гідно оцінюються іншими.
16.Діти виростають такими, якими їх виховують батьки.
17.Думаю, що випадок чи доля не відіграють важливої ролі в моєму житті.
18.Я намагаюся не планувати далеко вперед, тому що багато залежить від
того, як складуться обставини.
19.Мої оцінки в школі більше залежали від моїх зусиль і ступеня
підготовленості.
20.У сімейних конфліктах я частіше відчуваю провину 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 жодною мірою не є причиною моїх
хвороб.
24.Як правило, саме невдалий збіг обставин заважає людям добитися
успіху у своїй справі.
25.Зрештою, за погане управління організацією відповідальні самі люди,
які в ній працюють.
26.Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити в сформованих
відносинах в сім'ї.
27.Якщо я дуже захочу, то зможу привернути до себе майже кожного.
28.На підростаюче покоління впливає так багато різних обставин, що
зусилля батьків щодо їх виховання часто виявляються марними.
29.Те, що зі мною трапляється, – це справа моїх власних рук.
30.Важко буває зрозуміти, чому керівники чинять саме так, а не інакше.
31.Людина, яка не змогла добитися успіху в своїй роботі, швидше за усе
не доклала достатньо зусиль.
32.Найчастіше я можу домогтися від членів моєї сім'ї того, чого я хочу.
33.В неприємностях і невдачах, які були в моєму житті, частіше були
винні інші люди, ніж я сам.
34.Дитину завжди можна вберегти від простуди, якщо за нею стежити і
правильно її одягати.
35.У складних обставинах я вважаю за краще почекати, поки проблеми
вирішаться самі собою.
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36.Успіх є результатом наполегливої праці і мало залежить від
випадковості чи везіння.
37.Я відчуваю, що від мене більше, ніж від кого б то не було, залежить
щастя моєї сім'ї.
38.Мені завжди було важко зрозуміти, чому я подобаюсь одним людям і
не подобаюсь іншим.
39.Я завжди віддаю перевагу приймати рішення і діяти самостійно, а не
сподіватися на допомогу інших людей чи на долю.
40.На жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними,
незважаючи на всі старання.
41.У сімейному житті бувають такі ситуації, які неможливо вирішити
навіть при дуже сильному бажанні.
42.Здібні люди, які не змогли реалізувати свої можливості, мають
звинувачувати в цьому лише себе.
43.Багато моїх успіхів були можливі тільки завдяки допомозі інших
людей.
44.Більшість невдач у моєму житті відбулися від невміння, незнання або
ліні і мало залежали від везіння чи невезіння.
Обробка та інтерпретація результатів
Обробку заповнених анкет слід проводити за наведеними нижче
ключами, підсумовуючи відповіді на пункти в рядках «+» зі знаком «плюс»
та відповіді на пункти в рядках «–» зі знаком «мінус».
Ключі
1. Ключ до шкали загальної інтернальності (Із)
«+» 2; 4; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 25; 27; 29; 31; 32; 34; 36; 37; 39; 42; 44
«–» 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 18; 21; 23; 24; 26; 28; 30; 33; 35; 38; 40; 41; 43
2. Ключ до шкали інтернальності
у галузі досягнень (Ід)

3. Ключ до шкали інтернальності
у галузі невдач (Ін)

«+» 12; 15; 27; 32; 36; 37
«–» 1; 5; 6; 14; 26; 43

«+»
«–»

4. Ключ до шкали інтернальності
у сімейних відносинах (Іс)

5. Ключ до шкали інтернальності
у виробничих відносинах (Ів)

«+» 2; 16; 20; 32; 37
«–» 7; 14; 26; 28; 41

«+»
«–»

2; 4; 20; 31; 42; 44
7; 24; 33; 38; 40; 41

19; 22; 25; 42
1; 9; 10; 30
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6. Ключ до шкали інтернальності
у галузі міжособистісних
відносин (Ім)

7. Ключ до шкали інтернальності
у відношенні до здоров’я та
хвороби (Ізд)

«+» 4; 27
«–» 6; 28

«+»
«–»

13; 34

Переведення у стени
Після отримання сирих балів за шкалами, необхідно перевести їх у 10бальну систему стандартних оцінок – стенів. У цій системі середня за
нормативною вибіркою приймається за 5,5 стена, а половина стандартного
відхилення дорівнює 1 стену. Таким чином, показники нормального
розподілу можуть бути переведені у стандартні оцінки, що не залежать від
розмірності.
1.Шкала загальної інтернальності (Із)
1
2
3
4
5

Від
Від
Від
Від
Від

-132
-13
-2
10
22

До
До
До
До
До

-14
-3
9
21
32

6
7
8
9
10

Від
Від
Від
Від
Від

33
45
57
69
80

До
До
До
До
До

44
56
68
79
132

До
До
До
До
До

9
14
18
22
36

До
До
До
До
До

11
15
19
23
36

2.Шкала інтернальності у галузі досягнень (Ід)
1
2
3
4
5

Від
Від
Від
Від
Від

-36
-10
-6
-2
2

До
До
До
До
До

-11
-7
-3
1
5

6
7
8
9
10

Від
Від
Від
Від
Від

6
10
15
19
23

3.Шкала інтернальності у галузі невдач (Ін)
1
2
3
4
5

Від
Від
Від
Від
Від

-36
-7
-3
1
5

До
До
До
До
До

-8
-4
0
4
7

6
7
8
9
10

Від
Від
Від
Від
Від

8
12
16
20
24
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4.Шкала інтернальності у сімейних відносинах (Іс)
1
2
3
4
5

Від
Від
Від
Від
Від

-30
-11
-7
-4
0

До
До
До
До
До

-12
-8
-5
-1
3

6
7
8
9
10

Від
Від
Від
Від
Від

4
7
11
14
18

До
До
До
До
До

6
10
13
17
30

5.Шкала інтернальності у виробничих відносинах (Ів)
1
2
3
4
5

Від
Від
Від
Від
Від

-30
-4
0
4
8

До
До
До
До
До

-5
-1
3
7
11

6
7
8
9
10

Від
Від
Від
Від
Від

12
16
20
24
28

До
До
До
До
До

15
19
23
27
30

6.Шкала інтернальності у галузі міжособистісних відносин (Ім)
1
2
3
4
5

Від
Від
Від
Від
Від

-12
-6
-4
-2
0

До
До
До
До
До

-7
-5
-3
-1
1

6
7
8
9
10

Від
Від
Від
Від
Від

2
5
7
9
11

До
До
До
До
До

4
6
8
10
12

7.Шкала інтернальності у відношенні до здоров’я та хвороби (Ізд)
1
2
3
4
5

Від
Від
Від
Від
Від

-12
-5
-3
-1
1

До
До
До
До
До

-6
-4
-2
0
2

6
7
8
9
10

Від
Від
Від
Від
Від

3
5
7
9
11

До
До
До
До
До

4
6
8
10
12

Побудова профілю УСК
На профілі УСК пряма лінія, що проходить через 5,5 стена, відповідає
нормі. Відхилення вгору за окремими шкалами свідчить про інтернальний
тип контролю над відповідними ситуаціями, відхилення вниз – про
екстернальний тип контролю. Таким чином, може бути оцінений як
загальний тип контролю, так і співвідношення показників за окремими
шкалами між собою.
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Стени
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Норма

Із

Ід

Ін

Іс

Ів

Ім

Ізд

Шкали

Загальна інтернальність (Із). Високий показник за цією шкалою
відповідає високому рівню суб'єктивного контролю над емоційно
позитивними подіями і ситуаціями. Такі люди вважають, що більшість
важливих подій у їхньому житті було результатом їх власних дій, що вони
можуть ними керувати і, отже, відчувають власну відповідальність за ці події
і за те, як складається їхнє життя в цілому. Низький показник за цією шкалою
відповідає низькому рівню суб'єктивного контролю. Такі випробувані не
бачать зв'язку між своїми діями і значущими для них подіями життя, не
вважають себе здатними контролювати їх розвиток і вважають, що більшість
подій є результатом випадку або дій інших людей.
Інтернальність досягнень (Ід). Високі показники за цією шкалою
відповідають високому рівню суб'єктивного контролю над емоційно
позитивними подіями і ситуаціями. Такі люди вважають, що вони домоглися
самі всього хорошого, що було і є в їх житті, і що вони здатні з успіхом
досягати свої цілі й у майбутньому. Низькі показники за цією шкалою
свідчать про те, що людина приписує свої успіхи, досягнення і радості
зовнішнім обставинам – везінню, щасливій долі або допомозі інших людей.
Інтернальність невдач (Ін). Високі показники за цією шкалою говорять
про розвинене почуття суб'єктивного контролю по відношенню до
негативних подій і ситуацій, що проявляється у схильності звинувачувати
самого себе у різноманітних невдачах, неприємностях та стражданнях.
Низькі показники свідчать про те, що випробуваний схильний приписувати
відповідальність за подібні події іншим людям або вважати їх результатом
невезіння.
Інтернальність у сімейних відносинах (Іс). Високі показники означають,
що людина вважає себе відповідальною за події сімейного життя. Низький
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показник вказує на те, що суб'єкт вважає не себе, а своїх партнерів причиною
значущих ситуацій, що виникають у його родині.
Інтернальність виробничих відносин (Ів). Високий показник свідчить про
те, що людина вважає свої дії важливим фактором в організації власної
виробничої діяльності, в складних відносинах в колективі, у своєму
просуванні тощо. Низький показник вказує на те, що випробуваний схильний
приписувати більш важливе значення зовнішнім обставинам – керівництву,
товаришам по роботі, везінню-невезінню.
Інтернальність міжособистісних відносин (Ім). Високий показник
свідчить про те, що людина вважає себе здатною контролювати свої
неформальні відносини з іншими людьми, викликати до себе повагу і
симпатію. Низький показник, навпаки, вказує на те, що вона не вважає себе
здатною активно формувати своє коло спілкування і схильна вважати свої
відносини результатом дії своїх партнерів.
Інтернальність щодо здоров'я-хвороби (Ізд) Високі показники свідчать
про те, що випробуваний вважає себе багато в чому відповідальним за своє
здоров'я: якщо він хворий, то звинувачує в цьому самого себе і вважає, що
одужання багато в чому залежить від його дій. Людина з низьким
показником вважає здоров'я і хворобу результатом випадку і сподівається на
те, що одужання прийде в результаті дій інших людей, насамперед лікарів.
Висновки:
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Тест 4. Діагностика установки особистості «альтруїзм-егоізм»
(Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – С. 23-24.)

Призначення
Методика
націлена
на
вивчення
соціально-психологічного
настановлення особистості, сприяє виявленню альтруїзму.
Інструкція
Уважно прочитайте питання і дайте відповідь на них «так» або «ні»,
виходячи з тенденції поведінки в даній ситуації яка є наявною у вас.
Тест
Вам часто говорять, що ви більше думаєте про інших, ніж про себе?
Вам легше просити за інших, ніж за себе?
Вам важко відмовити людям, коли вони вас про що-небудь просять?
Ви часто намагаєтеся надати людям послугу, якщо у них трапилася
біда чи неприємності?
5. Для себе ви робите що-небудь з великим задоволенням, ніж для інших?
6. Ви прагнете зробити якомога більше для інших людей?
7. Ви переконані, що найбільша цінність у житті - жити для інших людей?
8. Вам важко змусити себе зробити щось для інших?
9. Ваша відмінна риса - безкорисливість?
10.Ви переконані, що турбота про інших часто йде на шкоду собі?
11.Ви засуджуєте людей, які не вміють подбати про себе?
12.Ви часто просите людей зробити що-небудь з корисливих мотивів?
13.Ваша відмінна риса - прагнення допомогти іншим людям?
14.Ви вважаєте, що спочатку людина повинна думати про себе, а потім
вже про інших?
15.Ви зазвичай багато часу приділяєте своєї особи?
16.Ви переконані, що не потрібно для інших сильно напружуватися?
17.Для себе у вас зазвичай не вистачає ні сил, ні часу?
18.Вільний час ви використовуєте тільки для своїх захоплень?
19.Ви можете назвати себе егоїстом?
20.Ви здатні докласти максимальних зусиль лише за гарну винагороду?
1.
2.
3.
4.

Обробка і інтерпретація результатів тесту
Щоб отримати результат, потрібно поставити по 1 балу за кожну з
відповідей, що збігається з наступним ключем:
Відповідь «Так»: 1; 4; 6; 7; 9; 13; 17
Відповідь «Ні»: 5; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
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Потім підраховується загальна сума балів.
Чим набрана сума балів більше 10, тим більшою мірою у суб'єкта
виражений альтруїзм, бажання допомогти людям. І навпаки, чим сума балів
менше 10, тим більше у суб'єкта виражена егоїстична тенденція.
Висновки:
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Тест 5. Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особистості
(Д. Рассел, М. Фергюссон)
((Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – С. 24-25.)

Призначення
Методика призначена для визначення ступеня соціальної ізольованості
особистості.
Інструкція
Вам пропонується ряд тверджень. Розгляньте послідовно кожне і
оцініть з погляду частоти їх прояву у вашому житті за допомогою чотирьох
варіантів відповідей: «часто» (3 бали), «іноді» (2 бали), «рідко» (1 бал),
«ніколи» (0 балів ). Обраний варіант відзначте відповідною цифрою.
Опитувальник
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Твердження

Оцінка в балах

Я нещасливий, займаючись стількома речами один
Мені нема з ким поговорити
Для мене нестерпно бути таким самотнім
Мені не вистачає спілкування
Я відчуваю, що ніхто справді не розуміє мене
Я часто ловлю себе на очікуванні, що люди
зателефонують або напишуть мені
Немає нікого, до кого я міг би звернутися
Я зараз більше ні з ким не близький
Ті, хто мене оточує, не поділяють мої інтереси та ідеї
Я відчуваю себе покинутим
Я не здатний розкріпачуватися і спілкуватися з тими,
хто мене оточує
Я відчуваю себе абсолютно самотнім
Мої соціальні відносини і зв'язки поверхневі
Я вмираю від туги за компанією
Насправді ніхто як слід не знає мене
Я відчуваю себе ізольованим від інших
Я нещасний від того, що всіма відкинутий
Мені важко заводити друзів
Я відчуваю себе виключеним і ізольованим іншими
Люди навколо мене, але не зі мною
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Обробка результатів
Підраховується набрана за всі відповіді сума балів. Максимально
можливий показник соціальної ізольованості - 60 балів.
Інтерпретація
Високого ступеня соціальної ізольованості відповідають 41-60 балів,
середній - від 21 до 40 балів, низькою - від 0 до 20 балів.
Висновки:
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Тест 6. Оцінка комунікативних і організаторських схильностей у процесі
спілкування (КОС-1)
(Социальная психология. Программа и методические рекомендации. –
Уфа : Изд-во БГПУ, 2004. – С. 82-86.)

Призначення
Визначити комунікативні та організаторські здібності, що проявляються
в процесі спілкування.
Інструкція
Вам потрібно відповісти на всі запропоновані питання. Вільно
висловлюйте свою думку з кожного питання і відповідайте так: якщо Ваша
відповідь на питання позитивна (Ви згодні), то у відповідній клітині
відповідей поставте плюс, якщо ж ваша відповідь негативна (Ви не згодні) поставте знак мінус. Слідкуйте, щоб номер запитання і номер клітинки, до
якої Ви записуєте свою відповідь, збігалися. Майте на увазі, що питання
носять загальний характер і не можуть містити всіх необхідних подробиць.
Тому уявіть собі типові ситуації і не замислюйтесь над деталями. Не слід
витрачати багато часу на обдумування, відповідайте швидко. Можливо, на
деякі питання Вам буде важко відповісти. Тоді постарайтеся дати ту
відповідь, який Ви вважаєте кращою. При відповіді на будь-яке з цих питань
звертайте увагу на його перші слова. Ваша відповідь має бути точно
узгодженою з ними. Відповідаючи на питання, не потрібно прагнути зробити
свідомо приємне враження. Важливим є не конкретна відповідь, а сумарний
бал по серії відповідей.
Опитувальник
№

Запитання

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?
Чи довго Вас турбує почуття образи, заподіяне Вам кимось із
Ваших товаришів.
Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?

3
4
5
6

Відповідь

Чи є у Вас прагнення до встановлення нових знайомств з
різними людьми?
Чи подобається Вам займатися громадською роботою?
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Чи вірно, що Вам приємніше і простіше проводити час з
книгами або за якими-небудь іншими заняттями, ніж з
людьми?
Якщо виникли перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи
легко Ви відступаєте від них?
Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно
старші Вас за віком?
Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми
товаришами різні ігри та розваги?
Чи важко Ви включаєтеся в нову для Вас компанію?
Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно
було б виконати сьогодні?
Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з
незнайомими людьми?
Чи прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли
відповідно з Вашою думкою?
Чи важко Вам освоїтися у новому колективі?
Чи вірно. що у Вас не буває конфліктів з товаришами через
невиконання ними своїх обов'язків, зобов'язань?
Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з
новою людиною?
Чи часто у вирішенні важливих справ Ви приймаєте
ініціативу на себе?
Чи дратують Вас оточуючі люди і чи хочеться Вам побути
одному?
Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій
для Вас обстановці?
Чи подобається Вам постійно знаходитися серед людей?
Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається
закінчити розпочату справу?
Чи відчуваєте Ви почуття утруднення, незручності, якщо
доводиться проявити ініціативу, щоб познайомитися з новою
людиною?
Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з
товаришами?
Чи любите Ви брати участь у колективних іграх?
Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які
зачіпають інтереси Ваших товаришів?
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27
28
29
30

Чи правда, що Ви відчуваєте себе не впевнено серед
малознайомих вам людей?
Чи вірно, що Ви рідко прагнете до доказу своєї правоти?
Чи вважаєте Ви, що Вам не доставляє особливих зусиль
внести пожвавлення у малознайому компанію?
Чи приймаєте Ви участь у громадській роботі у школі?

36

Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою
кількістю людей?
Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або
рішення, якщо воно не було відразу прийняте Вашими
товаришами?
Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в
незнайому компанію?
Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для
своїх товаришів?
Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить упевненим і
спокійним, коли доводиться говорити що-небудь великій
групі людей?
Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?

37

Чи вірно, що у Вас багато друзів?

38

Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?

39

Чи часто Ви соромитесь, почуваєте незручність при
спілкуванні з малознайомими людьми?
Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в
оточенні великої групи своїх товаришів?

31
32

33
34
35

40

Обробка результатів
1. Порівняйте відповіді з наведеним нижче дешифратором і підрахуйте
кількість збігів окремо за комунікативними і організаторським схильностями.
Комунікативні
схильності
Організаторські
схильності

«+»
«–»
«+»
«–»

1
3
2
4

5
7
6
8

9
11
10
12

13
15
14
16

17
19
18
20

21
23
22
24

25
27
26
28

29
31
30
32

33
35
34
36

37
39
38
40
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2. Обчислить оцінювальні коефіцієнти комунікативних (Кк) і
організаторських (Ко) здібностей як відношення кількості відповідей що
співпадають по комунікативним схильностям (Кх) та організаторським
схильностям (Ох) до максимально можливого числа збігів (20), за
формулами:
Кк = Кх/20;

Ко = Ох/20.

Для якісної оцінки результатів
коефіцієнти з оцінками наведених шкал.

необхідно

порівняти

отримані

Шкала оцінок комунікативних і організаторських схильностей
Кк

Ко

Оцінка шкали

0.10 - 0.45

0.20 - 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

При аналізі отриманих результатів необхідно враховувати наступні
параметри:
1. Ті, хто отримали оцінку 1, характеризуються низьким рівнем прояву
комунікативних і організаторських схильностей.
2. У тих, що отримали оцінку 2, комунікативні та організаторські
схильності притаманні на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до
спілкування, почувають себе скуто в новій компанії, колективі, вважають за
краще проводити час наодинці з собою, обмежують свої знайомства,
відчувають труднощі у встановленні контактів з людьми а, коли виступають
перед аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не відстоюють
свою думку, важко переживають образи, прояв ініціативи в суспільній
діяльності вкрай занижений, у багатьох справах вони вважають за краще
уникати прийняття самостійних рішень.
3. Для тих, що отримали оцінку 3, є характерним середній рівень прояву
комунікативних та організаторських схильностей. Вони прагнуть до
контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють свою
думку, планують свою роботу, однак потенціал їх схильностей не
відрізняється високою стійкістю. Ця група досліджуваних потребує
подальшої серйозної та планомірної виховної роботи по формуванню та
розвитку комунікативних та організаторських схильностей.
23

4. Ті, що отримали оцінку 4, відносяться до групи з високим рівнем
прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони не губляться у
новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити
коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають
близьким, друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням
беруть участь в організації громадських заходах, здатні прийняти самостійне
рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять не з примусу, а згідно з
внутрішніми прагненням.
5. Ті, що отримали вищу оцінку – 5, володіють дуже високим рівнем
прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони відчувають
потребу в комунікативній і організаторській діяльності й активно прагнуть до
неї, швидко орієнтуються у важких ситуаціях, невимушено поводять себе у
новому колективі, ініціативні, воліють у важливій справі або в складній
ситуації приймати самостійні рішення, відстоюють свою думку і
домагаються, щоб вона була прийнята товаришами, можуть внести
пожвавлення в незнайому компанію, люблять організовувати різні ігри,
заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають такі
справи, які б задовольняли їх потребу в комунікативній і організаторській
діяльності.
Висновки:
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Тест 7. Соціометрічне дослідження в групі
(Психологія: Навч. посіб. / О.В.Винославська, О.А.Бреусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред.
О.В.Винославської. – К.: ТОВ «Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 307-312.)

Призначення
Одним з найбільш поширених методів вивчення міжособистісних
відносин у вже сформованих групах і колективах є соціометрична методика.
Ця методика передбачає вибір партнера для спільних дій (як ділових, так і
особистих) шляхом відповіді на певне запитання, яке називають критерієм
вибору.
Інструкція
Процедура опитування полягає у заповненні анкети кожним членом
групи.

Зразок анкети для проведення соціометричного дослідження
в академічній групі
Шановний студент!
З метою вдосконалення навчально-виховного процесу керівництву
факультету (кафедри) хотілося б уточнити, як складаються відносини між
студентами у вашій академічній групі. Ваші відповіді на запропоновані
нижче запитання допоможуть нам отримати необхідну інформацію.
Пам’ятайте, що Ваші відповіді залишатимуться в таємниці і будуть
використані при плануванні навчально-виховної роботи.
1. Назвіть трьох найактивніших студентів вашої групи (якщо відносите
до них і себе, не соромтесь, напишіть своє прізвище)
__________________________________________________________________

2. Іноді в процесі роботи виникають питання, з якими Вам не хотілося б
звертатись до викладача. До кого зі студентів групи Ви б звернулись (їх може
бути більше ніж один)?______________________________________________
3. До кого б Ви не звернулись?___________________________________
4. Якби довелось удвох виконувати громадське доручення, кого б Ви
вибрали своїм партнером?____________________________________________
5. Кого б Ви не вибрали ні в якому разі?____________________________
6. Хто б Вас вибрав для цього доручення?__________________________
7. Припустимо, необхідно створити групу з п’яти осіб, яка б гідно та
різнобічно представляла колектив. Хто мав би увійти до цієї групи (можна
назвати і себе)______________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Кого з обраних п’яти осіб можна призначити керівником цієї
групи?____________________________________________________________
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На основі аналізу отриманих відповідей, можна отримати уявлення про
позицію кожного студента у міжособистісних відносинах, його популярність
– непопулярність, взаємність відносин і спілкування, склад мікрогруп, що
існують в академічній групі. При аналізі результатів соціометричного
дослідження використовують два взаємодоповнюючі графічні способи: 1)
матриці вибору; 2) соціограми. Їх кількість відповідає числу критеріїв
вибору, що використовуються у дослідженні.
Матриця вибору – це таблиця, в якій по вертикалі під відповідними
номерами записують прізвища всіх студентів академічної групи, що
вивчається (за алфавітом), по горизонталі – лише їх номери. На відповідних
перетинах цифри 1, 2, 3 позначають тих, кого вибрав кожен учасник
дослідження у першу, другу і третю чергу. Серед студентів є і такі, що
обрали один одного, тобто їх вибір виявився взаємним.
Матриця виборів
№
п/п

Хто
обирає

Кого обирають
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Усього виборів
З них взаємні

У соціальній психології використовують спеціальні терміни, що
вказують на стан особистості в міжособистісних відносинах.
«Зірка» – член групи (колективу), що отримує найбільшу кількість
виборів. Як правило «зірок» у групі – 1-2.
«Бажаний» – член групи (колективу), що отримує половину або трохи
менше кількості виборів, що віддані найпопулярнішому.
«Відтиснутий» – член групи (колективу), що отримує 1-2 вибори.
«Ізольований» член групи (колективу), який не отримав жодного вибору.
«Відкинутий» – той, кого називають при відповіді на запитання: «З ким
би Ви не хотіли працювати, відпочивати?» (див. запитання анкети 3 та 5).
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Вивчання груп і колективів показує, що «бажаних» та «відтиснутих» у
них більшість.
Таким чином, кожен член групи (колективу) займає певну позицію, яка
не завжди є однаковою у ділових та особистих стосунках. Наприклад, один
студент у ділових стосунках має статус «відтиснутого», в особистих –
«бажаного»; інший – в особистих – «зірка», а в ділових – «бажаний». Але
може бути і збіг статусу: «бажаний» у ділових і особистих стосунках.
Важливим феноменом у міжособистісних стосунках є соціальнопсихологічна рефлексія – здатність індивіда сприймати і оцінювати свої
взаємовідносини з іншими членами групи (див. запитання анкети 1, 6, 7).
Дослідженнями встановлено, що домагання і оцінка студентів іншими
членами групи, які є складовими рефлексії, не завжди гармонійно
співвідносяться. Так, збіг самооцінки з оцінкою іншими вказує на те, що
домагання відповідають реальній позиції в групі. Розбіжність домагань з
реальною позицією в групі свідчить про те, що домагання завищені або
занижені.
Соціально-психологічна
рефлексія
вимірюється
рефлексивним
коефіцієнтом усвідомлення (РКУ):

РКУ 

B
100% ,
B
1

де

В – число, що дорівнює кількості виборів партнера, яке
підтвердилось;
В1 – число, що дорівнює кількості очікуваних виборів.
Результати ставлень випробуваних один до одного при відповіді за будьяким критерієм можна також відобразити на соціограмі (рис. 1), тобто у
вигляді схеми, яка більш наочно, ніж матриця вибору, демонструє структуру
міжособистісних відносин в експериментальній групі.
Для передачі змісту взаємодій членів групи використовують наступну
символіку:
А

В

А обирає В

А

В

А відштовхує В
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А

В

або

Взаємний вибір
В

А
А А
А

Ізольований член
В

А обирає В, але В не обирає А

Юнак

А

А

Дівчина

Кількість
виборів

Члени групи

Рис. 1. Соціограма
Як видно з матриці вибору та соціограми, соціометричний метод є
досить оперативним. За невеликих витрат часу з його допомогою може бути
достатньо чітко представлена картина внутрішньо групових емоціональних
прив’язаностей. У подальшому вона має бути наповнена більш глибоким
змістом за допомогою інших методів та методик.
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Висновки:
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Тест 8. Оцінні стереотипи сприймання і розуміння людьми
один одного
(Социальная психология. Программа и методические рекомендации. –
Уфа : Изд-во БГПУ, 2004. – С. 45-47.)

Призначення
Ознайомитися з методом оцінної біполярізації та оволодіти вміннями
дослідницької роботи з вимірювання оцінних стереотипів сприймання і
розуміння людьми один одного у спільній роботі та спілкуванні.
Інструкція
Якість оцінюється кількісно за десятибальною шкалою:
1

2

3

4

5

6

Якість абсолютно непритаманна
оцінюваному

7

8

9

10

Якість притаманна оцінюваному
вищою мірою

Використовуйте при оцінюванні будь-які оцінки від 1 до 10. Проміжні
відповіді від 4 до 7 вважаються середніми. Оцінки записуйте у протокол
дослідження, зразок якого наводиться нижче.
Протокол дослідження з переліком оцінних шкал
№
П Н С
Позитивні
Негативні
п/п
якості
Якості
1 Доброзичливість
Недоброзичливість
2 Комунікабельність
Замкнутість
3 Врівноваженість
Запальність
4 З почуттям гумору
Нудний
5 Чесність
Брехливість
Разом (О)
6 Дисциплінованість
Недисциплінованість
7 Активність
Пасивність
8 Досвідчений фахівець
Недосвідченість
9 Працьовитість
Ледачість
10 Сумлінність
Несумлінність
Разом (Д)
Загальна сума оцінок (О+Д)
Оцінку в протокол дослідження необхідно виставляти за 10-бальною
системою за якості, які вміщені у лівій частині протоколу. Полярні якості у
правій частині наведені для контрасту.
Далі потрібно виконати три завдання.
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1. Уявіть собі, що вам належить виконувати лабораторні роботи.
Виберіть з числа знайомих вам студентів найбільш прийнятного в якості
напарника по спільній роботі й оцініть його якості в стовпчику «П».
2. З числа знайомих вам студентів виберіть найбільш неприйнятного в
якості напарника і оцініть його в стовпчику «Н».
3. У стовпчику «С» дайте оцінку самому собі Після виконання
протоколу підрахуйте суми балів по стовпчиках і обчислить індекси оцінної
біполярізації співробітників і самого себе:
АСOзаг (загальне);
АСОділ (ділове);
АСОособ (особистісне).
Тепер розрахуйте чотири індекси оцінної біполярізації співробітників:
1. За особистісними якостями (якості 1-5 в протоколі):
АСОособ = По – Но
2. За діловими якостями (якості 6-10):
АСОділ. = Пд – Нд
3. Сумарний індекс:
АСOзаг = Пзаг – Нзаг
4. Індекс оцінної біполярізації самого себе:
ОСС = Пзаг – Сзаг
Чим вищий індекс оцінної біполярізації (тобто чим більше різниця між
сумою оцінок прийнятного і неприйнятного співробітників), тим більш
критичні та категоричні оцінні судження індивіда про інших людей, тим
більш консервативними й емоційними є його оцінні стереотипи, тим більше
може бути його схильність до прояву авторитарних методів керівництва і
домінантності в спілкуванні з іншими людьми. Відмінності у величині
АСОособ. і АСОділ. можуть свідчити про перевагу для випробуваного ділової
або міжособистісної ситуації спілкування. Так, якщо у випробуваного
АСОособ. дорівнює 6 балам, а АСОділ. – 25 балам, то це значить, що в ситуації
спільної роботи або загальної справи він більш схильний виявити підвищену
критичність і категоричність в оцінних судженнях при сприйманні партнера,
ніж в ситуації міжособистісного спілкування. Можна припустити, що такий
випробуваний сильніше орієнтований на справу, ніж на міжособистісні
відносини.
Інтерпретація індексу припускає, що чим вище величина ОСС, тим
нижчою є самооцінка індивіда при сприйнятті самого себе в якості партнера
із спілкування і співробітника із спільної діяльності порівняно з обраним
еталоном прийнятного співробітника. Величини ОСС, що близькі до нуля,
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свідчать про адекватність самооцінки, а величини зі знаком мінус – про
завищену самооцінку. Отже, образ прийнятного співробітника може служити
для людини своєрідним «соціальним дзеркалом», дивлячись в яке він
отримує можливість удосконалювати самооцінку і самоконтроль.
Висновки:
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Тест 9. Сприймання індивідом групи
(Социальная психология. Программа и методические рекомендации. –
Уфа : Изд-во БГПУ, 2004. – С. 47-51.)

Призначення
Міжособистісне сприймання в групі залежить від багатьох факторів.
Найбільш дослідженими з них є: соціальні установки, минулий досвід,
особливості самовиховання, характер міжособистісних відносин, ступінь
інформованості один про одного, ситуаційний контекст, в якому протікає
процес міжособистісної перцепції, тощо. В якості одного з основних факторів
міжособистісного сприймання виступає відношення до об'єкта сприймання.
Проте, на міжособистісне сприймання можуть впливати не тільки
міжособистісні відносини, але й ставлення індивіда до групи, в контексті якої
здійснюється процес міжособистісної перцепції. Сприймання індивідом
групи є своєрідним фоном, на якому протікає міжособистісне сприймання.
Отже, дослідження сприймання індивідом групи є важливим моментом у
дослідженні міжособистісного сприймання, оскільки пов'язує між собою два
різних види соціально-перцептивних процесів.
Методика дозволяє виявити три можливих «типи» сприймання
індивідом групи. При цьому показником типу сприймання виступає роль
групи в індивідуальній діяльності того, хто сприймає.
Інструкція
На підставі трьох «типів» сприймання індивідом групи була створена
спеціальна анкета, спрямована на визначення домінування того чи іншого
типу сприймання групи індивідом, якого опитують. Анкета складається з 14ти пунктів-суджень, що містять по три альтернативні вибори. У кожному
пункті анкети альтернативи розташовані у випадковому порядку. Кожна
альтернатива відповідає певному типу сприймання індивідом групи. У
кожному пункті анкети випробувані повинні вибрати альтернативу, яка
найбільш їм підходить, відповідно до запропонованої інструкції. До анкети
додається спеціальний бланк відповідей.
На кожен пункт анкети можливі 3 відповіді, позначені літерами А, Б і В.
З відповідей на кожен пункт оберіть ту, яка найбільш точно виражає вашу
точку зору. Пам'ятайте, що «поганих» і «хороших» відповідей у цій анкеті
немає. Літеру вашої відповіді занесіть (обведіть кружечком) у бланк для
відповідей проти відповідного номера запитання. На кожне запитання може
бути обрана тільки одна відповідь.
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Анкета
1. Кращими партнерами в групі я вважаю тих, хто:
а) знає більше, ніж я;
б) прагне вирішити всі питання спільно;
в) не відволікає увагу викладача.
2. Кращими викладачами є ті, які:
а) мають індивідуальний підхід;
б) створюють умови для допомоги з боку інших;
в) створюють у колективі атмосферу, в якій ніхто не боїться
висловитися.
3. Я радий, коли мої друзі:
а) знають більше, ніж я, і можуть мені допомогти;
б) вміють самостійно, не заважаючи іншим, домагатися успіхів;
в) допомагають іншим, коли випаде нагода.
4. Найбільше мені не подобається, коли в групі:
а) нікому допомагати;
б) мені заважають при виконанні завдання;
в) інші слабше підготовлені, ніж я.
5. Мені здається, що я здатний на максимальне, коли:
а) я можу отримати допомогу і підтримку з боку інших;
б) мої зусилля винагороджують;
в) є можливість проявити ініціативу, корисну для всіх.
6. Мені подобаються колективи, в яких:
а) кожен зацікавлений у поліпшенні результатів всіх;
б) кожен зайнятий своєю справою і не заважає іншим;
в) кожна людина може використовувати інших для вирішення своїх
завдань.
7. Учні оцінюють як найгірших таких викладачів, які:
а) створюють дух суперництва між учнями;
б) не приділяють їм достатньої уваги;
в) не створюють умови для того, щоб група допомогла їм.
8. Найбільше задоволення в житті дає:
а) можливість роботи, коли тобі ніхто не заважає;
б) можливість отримання нової інформації від інших людей;
в) можливість зробити корисне іншим людям.
9. Основна мета школи повинна полягати:
а) у вихованні людей з розвиненим почуттям обов'язку перед іншими;
б) у підготовці пристосованих до самостійного життя людей;
в) у підготовці людей, які вміють отримувати користь від спілкування в
іншими людьми.
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10. Якщо перед групою стоїть якась проблема, то я:
а) вважаю за краще, щоб інші вирішили цю проблему;
б) вважаю за краще працювати самостійно, не покладаючись на інших;
в) прагну зробити свій внесок у спільне вирішення проблеми.
11. Я вчився би краще, якби викладач:
а) мав до мене індивідуальний підхід;
б) створював умови для отримання мною допомоги з боку інших;
в) заохочував ініціативу учнів, спрямовану на досягнення загального
успіху.
12. Немає нічого гіршого за випадок, коли:
а) ти не в змозі самостійно досягти успіху;
б) відчуваєш себе непотрібним у групі;
в) тобі не допомагають оточуючі.
13. Найбільше я ціную:
а) особистий успіх, в якому є частка заслуги моїх друзів;
б) загальний успіх, в якому є й моя заслуга;
в) успіх, досягнутий ціною власних зусиль;
14. Я хотів би:
а) працювати в колективі, в якому застосовуються основні прийоми і
методи спільної роботи;
б) працювати індивідуально з викладачем;
в) працювати з провідними в даній сфері людьми.
Обробка результатів
На підставі відповідей опитуваних за допомогою «ключа» здійснюється
підрахунок балів по кожному типу сприймання індивідом групи. Кожній
обраній відповіді приписують 1 бал. Бали, обрані опитуваними по всіх 14-ти
пунктах анкети, сумують для кожного типу сприймання окремо. При цьому
загальна сума балів за усіма трьома типами сприймання для кожного
опитуваного має неодмінно дорівнювати 14.
Ключ для обробки анкети
Індивідуалістичний тип сприймання індивідом групи
№ запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Відповідь

В

А

Б

Б

Б

Б

Б

А

Б

Б

А

А

В

Б

Колективістський тип сприймання індивідом групи
№ запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Відповідь

Б

В

В

А

В

А

А

В

А

В

В

Б

Б

А
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Прагматичний тип сприймання індивідом групи
№ запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Відповідь

А

Б

А

В

А

В

В

Б

В

А

Б

В

А

В

Три типи сприймання
1. Індивід сприймає групу як перешкоду власній діяльності або
ставиться до неї нейтрально. Група не представляє собою самостійної
цінності для індивіда. Це проявляється в ухиленні від спільних форм
діяльності, у перевазі індивідуальної роботи, в обмеженні контактів. Цей тип
сприймання індивідом групи називають «індивідуалістичним».
2. Індивід сприймає групу як самостійну цінність. На перший план для
індивіда виступають проблеми групи та окремих її членів, спостерігається
зацікавленість як в успіхах кожного члена групи, так і групи в цілому,
прагнення внести свій внесок у групову діяльність. Має місце потреба в
колективних формах роботи. Цей тип сприймання індивідом своєї роботи
називають «колективістським».
3. Індивід сприймає групу як засіб, що сприяє досягненню тих чи інших
індивідуальних цілей. При цьому група сприймається і оцінюється з точки
зору її «корисності» для індивіда. Віддається перевага більш компетентним
членам групи, здатним надати допомогу, взяти на себе вирішення складної
проблеми чи послужити джерелом необхідної інформації. Даний тип
сприймання індивідом групи називають «прагматичним».
Висновки:
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Тест 10. Семантичний диференціал
(Социальная психология. Программа и методические рекомендации. –
Уфа : Изд-во БГПУ, 2004. – С. 51-52.)

Призначення
Визначається емоційно-особистісне ставлення випробуваного до іншої
людині, яка є членом тієї ж соціальної групи.
Інструкція
Виберіть двох осіб з вашої соціальної групи, яких ви добре знаєте і до
яких відчуваєте різне, позитивне і негативне ставлення. Послідовно оцініть їх
обох з допомогою наступних кількох протилежних пар емоційно-оцінних
прикметників, обираючи в кожній з пар місце, яке займає дана людина, і
зазначаючи в ньому «хрестиком» своє емоційне ставлення до неї.
Якщо ваше ставлення до людини позитивне, то хрестик ставиться
праворуч від середньої, нульової лінії; а якщо ваше ставлення до людини
негативне, то хрестик ставиться зліва. В обох випадках сила відношення
виражається, відповідно, вибором потрібного позитивного чи негативного
бала від 0 (найслабше емоційне ставлення) до 3 (найглибше емоційне
ставлення).
Таблиця з парами
наведена нижче:
Негативні
якості

–3

–2

протилежних

–1

0

емоційно-оцінних

прикметників

+1

Позитивні
якості

+2

+3

Поганий

Добрий

Неприємний

Приємний

Непривабливий

Привабливий

Непотрібний

Потрібний

Небажаний

Бажаний

Неважливий

Важливий

Незначний

Значний

Несуттєвий

Суттєвий

Грубий

М'який
37

Обробка результатів:
Оцінки, отримані по кожній парі протилежних емоційно-оцінних
прикметників, переводять у бали відповідно до шкали у верхній частині
таблиці. Якщо позначка випробуваного розташовується між двома пунктами
шкали, то береться проміжне, дробове число балів. Далі обчислюється
середня оцінка за усіма десятьма шкалами семантичного диференціалу. Вона
й є кількісною характеристикою загального емоційного ставлення
випробуваного до людини що оцінюється.
Ставлення вважається позитивним, якщо середня оцінка також є
позитивною.
Ставлення розглядається як негативне, якщо відповідно середня оцінка є
негативною.
Сила емоційного ставлення, відповідно, відображається в абсолютній
величині отриманої середньої оцінки.
Висновки:
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Тест 11. Визначення стилю поведінки у конфліктній ситуації
(Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва : [навч. посіб.] / Пачковский Ю. Ф. –
К. : Каравела, 2006. – С. 288-293.)

Призначення
Визначення власного стилю поведінки у конфліктній ситуації за
допомогою теста-опитувальника К. Томаса.
Інструкція
Вважається, що у конфліктній ситуації людина обирає п'ять основних
стратегій: боротьбу (суперництво), співпрацю, компроміс, уникнення,
пристосування.
Стиль боротьби (суперництво) проявляється в тому, що людина прагне
поставити власні інтереси вище за інтереси інших людей і взаємин з ними.
Тут часто діє принцип «мета виправдовує засоби». При такій поведінці
людина постійно намагається максимально врахувати і задовольнити власні
інтереси і мінімально – інтереси опонента. Є ефективним за умов, коли
людина має авторитет, реальну владу і взаємодіє з партнерами, схильними до
конформної поведінки, податливості.
Стиль уникнення (відхід від конфлікту) – людина, яка використовує цей
стиль, не співпрацює з іншими, щоб вирішити проблеми. Як правило, тут
домінує ухилення від вирішення конфлікту, а відповідальність за вирішення
тих чи інших проблемних питань перекладається на партнера. Тут має місце
мінімальне врахування як власних інтересів, так і інтересів протилежної
сторони. Основними причинами такої поведінки в конфлікті можуть бути
наступні чинники:
а) усвідомлення відсутності необхідних ресурсів для отримання
«перемоги» над протилежною стороною;
б) намагання виграти час для «перегрупування сил» і наступної
перемоги;
в) індивідуально-психологічні особливості учасників конфлікту
(несхильність до жорстких форм поведінки, лагідний характер, низький
рівень домагань тощо).
Стиль компромісу (згідливість) – тип поведінки, який забезпечує
часткове задоволення у конфлікті як власних інтересів, так і інтересів
протилежної сторони. Компроміс – це пошук третього варіанту рішення,
зручного і прийнятного для обох партнерів. Люди, схильні до компромісу, як
правило, міркують так: «Поганий мир кращий за добру сварку», «Краще
синиця у руці, ніж журавель у небі».
Стиль поступливості (пристосування) – тип поведінки, орієнтований на
мінімальне врахування в конфлікті власних інтересів і максимальне
задоволення інтересів протилежної сторони. Цей стиль є доцільним у
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ситуаціях, коли відсутні власні інтереси, коли людина знає, що помиляється,
коли вона впевнена, що інші види поведінки дадуть ще гірший результат.
Стиль співробітництва (колаборація) – тип поведінки, який забезпечує
максимальне задоволення в конфлікті як власних інтересів, так і інтересів
протилежної сторони.
Тест «Ваш стиль поведінки у конфліктній ситуації»
Інструкція досліджуваному: «Опитувальник складається з подвійних
тверджень: А і Б. Уважно прочитайте кожне висловлювання і виберіть те, яке
більшою мірою відповідає вашій поведінці в конфліктній ситуації».
Опитувальник
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за
вирішення суперечливого питання
Б. Аніж дискутувати з приводу того, з чим я не згодний, я намагаюся
звернути увагу на те, з чим ми обидва не погоджуємося
А. Я прагну знайти компромісне рішення
Б. Я намагаюся владнати справу з урахуванням інтересів всіх сторін
А. Я, зазвичай, вперто намагаюся досягти свого
Б. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради іншої людини
А. Я намагаюсь знайти компромісне рішення
Б. Я намагаюся не зачепити почуття іншої людини
А. Влагоджуючи спірну ситуацію, я намагаюся знайти підтримку
Б. Я намагаюся робити все, щоб уникнути непотрібного напруження
А. Я намагаюся уникнути неприємностей для себе
Б. Я намагаюся досягти свого
А. Я прагну відкласти вирішення суперечливого питання, щоб з часом
вирішити його остаточно
Б. Я вважаю за можливе трохи поступитися, щоб згодом досягти успіху
А. Я, зазвичай, намагаюся настирливо досягти свого
Б. Перш за все, я намагаюся визначити, у чому суть спірних питань
А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через суперечку, яка
виникла
Б. Я докладаю багато зусиль, щоб досягти свого
А. Я впевнено прагну досягти свого
Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення
А. Перш за все я прагну чітко визначити те, в чому суть спірних питань
Б. Я намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки
А. Часто я уникаю позицій, які можуть викликати суперечки
Б. Я даю можливість іншим у чомусь залишитися при своїй думці, якщо
вони йдуть назустріч
А. Я пропоную середню позицію
Б. Я наполягаю, щоб все було зроблено по-моєму
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14. А. Висловлюючи свою точку зору, я цікавлюся думкою інших про неї
Б. Я намагаюсь довести логіку і перевагу моїх поглядів
15. А. Я намагаюсь заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки
Б. Я намагаюсь зробити все необхідне, щоб уникнути напруження
16. А. Я намагаюсь не зачіпати почуття інших
Б. Я часто намагаюсь переконати інших у перевазі моїх позицій
17. А. Зазвичай, я наполегливо прагну досягнути свого
Б. Я намагаюся зробити все, аби уникнути непотрібної напруженості
18. А. Якщо це робить іншого щасливим, я даю йому можливість наполягти
на своєму
Б. Я дозволяю іншому залишатися при своїй думці, якщо він іде мені
назустріч
19. А. Перш за все я намагаюсь визначити, в чому суть усіх спірних питань
Б. Я намагаюсь відкласти спірні питання з тим, щоб з часом вирішити їх
20. А. Я намагаюсь негайно перебороти наші розбіжності
Б. Я намагаюсь знайти найкраще поєднання втрат і користі для нас обох
21. А. Під час переговорів, я намагаюся бути уважним до іншого
Б. Завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми
22. А. Я намагаюсь знайти компроміс між своєю і чужою позиціями
Б. Я відстоюю свою позицію
23. А. Зазвичай, я турбуюся про те, щоб задовольнити бажання кожного
Б. Іноді я даю можливість іншим взяти на себе відповідальність за
вирішення суперечливого питання
24. А. Якщо позиція іншого видається йому важливою, я намагаюся піти
назустріч його бажанням
Б. Я намагаюся переконати іншого прийти до компромісу
25. А. Я намагаюсь переконати іншого в правильності моїх міркувань
Б. Під час переговорів я намагаюся бути уважним до чужих аргументів
26. А. Я пропоную середню позицію
Б. Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас
27. А. Я прагну уникнути суперечок
Б. Якщо це принесе іншій людині щастя, я дам їй можливість відстояти
свою позицію
28. А. Я наполегливо прагну домогтися свого
Б. Улагоджуючи ситуацію, я прагну знайти підтримку іншого
29. А. Я пропоную середню позицію
Б. Думаю, що не завжди слід хвилюватися, якщо виникають розбіжності
30. А. Я намагаюсь не зачіпати почуття іншого
Б. Я завжди займаю таку позицію у суперечці, яка дає можливість обом
домогтися успіху
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Ключ до опитувальника
№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Боротьба
Співпраця
Компроміс
(Суперництво) (Колаборація) (Згідливість)

Б

Уникнення
(Відхід від
конфлікту)

Поступливість
(Пристосування)

А

Б

А

А

Б
Б

А
А
Б
Б
А
Б
А

Б
А
А

Б
А
Б
А

Б
Б

Б
Б
А

А

А
Б

Б
А

Б
Б
А
А
Б

Б

А
Б

Б
А
А

А

Б
Б

А
Б

А
Б

А
А

А

А
А

Б

Б
А
Б

Б
А
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Обробка та інтерпретація результатів
Отримані в результаті дослідження дані зіставляються з ключем, який
подається у таблиці. За твердження, що збігається з ключем, нарахуйте собі
бал. Підсумуйте бали по кожній шкалі. Про Ваш стиль поведінки у
конфліктній ситуації будуть свідчити найбільші суми, які Ви отримали за
тією чи іншою шкалою. У результаті дослідження Ви визначили Ваш стиль
поведінки у конфліктній ситуації.
Співвідношення основних стилів поведінки особистості в конфлікті
наведене на рисунку 2.
Орієнтація на задоволення
в конфлікті власних інтересів

3

5

4

1

2
Орієнтація на задоволення у конфлікті
інтересів протилежної сторони

Рис. 2. Основні стилі поведінки особистості в конфлікті
1 –
Уникнення (відхід від конфлікту)
2 –
Поступливість (пристосування)
3 –
Боротьба (суперництво)
4 –
Компроміс (згідливість)
5 –
Співробітництво (колаборація)
Висновки:
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Тест 12. Зовнішньогрупова референтометрія
(Социальная психология. Программа и методические рекомендации. –
Уфа : Изд-во БГПУ, 2004. – С. 44-45.)

Призначення
У сучасній психології вже давно виділено як самостійне і важливе
поняття референтної групи – кола значущих інших, думки яких є
визначальними для особистості і з якими вона – і при безпосередньому
контакті, і подумки – співвідносить свої оцінки, дії і вчинки. Природно, що
визначення референтного кола є досить важливим при зборі інформації про
значущі для людини відносини.
У даній методиці ми пропонуємо визначити референтів. Для цього
опитуваним пропонується 10 запитань-ситуацій (Список А) і перелік людей,
що їх оточують (Список Б).
Інструкція
Прочитайте уважно запитання-ситуації у списку А. Відповідаючи на
кожне з них, виберіть не менше двох осіб зі списку Б. При цьому перша
особа має бути більш значущою для Вас аніж перша.
Список А
№

Запитання-ситуації

1

8

З ким ви поїдете в поїздку (ділове відрядження) в
інше місто?
З Вами трапилася неприємність. Кому Ви про це
розповісте?
Ви хочете відсвяткувати свій день народження. З
ким Ви його проведете?
Чи є у Вас людина, з якою Ви намагаєтеся
проводити більше часу?
Хто може вказати Вам на Ваші недоліки, кого Ви
більше послухаєте?
Ви зустріли людину, яка Вам сподобалася. Хто
може допомогти правильно оцінити її?
Ви хочете змінити своє життя. З ким Ви
порадитеся про це?
Хто може бути для Вас прикладом у житті?

9

Кому Ви хотіли б сподобатися найбільше?

10

З ким Ви найбільш відверті?

2
3
4
5
6
7

Значущі особи
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
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Список Б
№
Значущі особи
№
Значущі особи
1 Батьки (батько, мати).
9 Знайома дівчина, знайомий юнак.
2 Родичі (дідусь, бабуся, дядько,
10 Товариші по клубу, секції, студії
тітка).
тощо
3 Брат, сестра.
11 Товариші по навчанню, роботі.
4 Дорослий знайомий.
12 Історична особистість.
5 Знайомий батьків.
13 Відома всім особа.
6 Друзі.
14 Людина, про яку ти знаєш від
інших.
7 Кращий друг (подруга).
8 Компанія, приятелі.
15 Літературний персонаж.

Обробка та інтерпретація отриманих даних
Після здійсненого вибору слід відкласти список Б та за п'ятибальною
шкалою (5, 4, 3, 2, 1) оцінити кожну з обраних осіб. Обробка отриманих
даних досить проста. Всі згадані особи записуються в окремий список без
повторень, потім «оцінки» осіб заносяться до списку і підсумовуються для
кожної з них. Після порівняння двох чи трьох осіб, які мають найбільшу
кількість балів, їх виписують на окремий листок у порядку зменшення
кількості балів. Ці люди і складають референтну групу даного опитуваного.
Висновки:
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Тест 13. Діагностика стилю лідерства
(Социальная психология. Программа и методические рекомендации. –
Уфа : Изд-во БГПУ, 2004. – С. 76-82.)

Призначення
Методика, що пропонується, призначена для визначення домінуючого
стилю лідерства. Діагностика стилів лідерства за допомогою даної методики
ґрунтується на теоретичних поглядах і експериментальних даних
американських психологів К. Левина і П. Леппіта, які вперше провели
дослідження в лабораторному експерименті та запропонували назви трьом,
виділеним ними, стилям лідерства. За своєю суттю, підхід до визначення
автократичного, демократичного і ліберального стилів лідерства ґрунтується
на персонологічному підході до розуміння стилю.
Дана методика розроблена й випробувана Л.В.Румянцевою. Її надійність
і валідність перевірена багатьма дослідженнями.
Інструкція
Уважно читаючи кожне з наведених нижче запитань, дайте на них
відповідь, користуючись при цьому 10-бальною шкалою для оцінювання.
Вашу відповідь, які відповідає вашій думці, позначайте знаком «хрестик».
Опитувальник
1. Який вплив має лідер на членів групи?
Дуже велике
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Дуже мале
2. Як вважає лідер, чи краще для справи, якщо члени групи
мають більше прав?
чим більше, тим краще 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 чим менше, тим краще
3. Чи часто лідер втручається у справи групи?
ніколи
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
4. Чи часто лідер використовує грубі звернення та накази
по відношенню до членів групи?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
5. Як часто лідер надає допомогу порадою, дає рекомендації?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
6. Як часто лідер використовує заборони, розпорядження?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
7. Чи ретельно лідер планує свої справи?
Дуже ретельно
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
приблизно
8. Лідер вважає, що кожен член групи повинен відповідати
тільки за свою ділянку роботи?
За всіх
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
тільки за себе
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9. Чи контролює лідер членів групи або кожен робить те,
що вважає за потрібне?
не контролює
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди контролює
10. Чи часто лідер приймає рішення у справах групи, не порадившись з
членами групи?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
11. Чи схвалює лідер прояв ініціативи у членів групи?
схвалює
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не схвалює
12. Чи часто лідер висуває вимоги до членів групи?
ніколи
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
13. Як ставиться лідер до ведення зайвих, на його думку, розмов?
негативно
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
позитивно
14. Чи підтримує лідер товариський тон спілкування в групі?
підтримує
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не підтримує
15. Чи часто лідер буває доброму гуморі?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
16. Чи є у кожного члена групи, на думку лідера, свої,
строго визначені обов'язки?
строго визначені
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
невизначені
17. Чи часто лідер чіпляється по дрібницях,
не звертаючи увагу на головне?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
18. Чи часто лідер виступає в ролі посередника між групою
та іншим колективом?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
19. Як ставиться лідер до того, що хтось з групи самостійно
застосовує свої нові ідеї?
Не схвалює
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
схвалює
20. Лідер приймає рішення тільки після обговорення їх на групі?
завжди після обговорення 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
21. Чи часто лідер передає деякі свої обов'язки іншим?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
22. Чи часто лідер розмовляє з колегами по групі грубо?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
23. Чи об'єктивно лідер оцінює партнера по груповій роботі?
об'єктивно
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не об’єктивно
24. Чи часто лідер посилається на вище керівництво,
обмежуючи членів групи?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
25. Чи вважає лідер за необхідне ретельно контролювати членів групи?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
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26. Чи намагається лідер організувати групу так, щоб взаємодії членів групи
були продуктивними і раціональними?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
27. Чи любить лідер повідомляти нові відомості?
так
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ні
28. Якщо в групі виникає суперечливе питання, то чи завжди лідер
до кінця відстоює свою думку?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
29. Як часто лідер змушує щось робити, не пояснюючи причини?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
30. Чи легко лідер погоджується з думкою інших?
легко
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
нелегко
31. Лідер знає про справи групи більше за інших?
більше
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
менше
32. Якщо з думкою лідера не згодні, то чи терпляче він
наполягає на своєму?
терпляче
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
нетерпляче
33. Чи часто буває, що лідер уникає гострих дискусій?
часто
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
нечасто
34. Чи часто лідер розподіляє обов'язки серед членів групи
за своїм розсудом?
часто
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
рідко
35. Чи підтримує лідер в групі атмосферу співробітництва?
завжди підтримує
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
36. Чи вникає лідер у розподіл обов'язків серед членів групи?
ніколи не вникає
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
37. Якщо лідер вважає когось винуватим, то чи різко він висловлює своє
незадоволення, невдоволення?
різко
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
м'яко
38. Чи завжди лідер об'єктивний у своїх вимогах?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
39. Як часто лідер висловлює негативні судження про членів групи?
рідко
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
часто
40. Чи подобається лідерові розповідати про справи групи те,
що невідоме іншим?
не подобається
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
подобається
41. Чи завжди лідер відноситься доброзичливо до членів групи?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
42. Чи часто лідер розмовляє з членами групи рівно, не підвищуючи тону?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
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43. Чи часто лідер наполягає на використанні тих засобів рішення задачі, які
він пропонує?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
44. Чи розподіляє лідер роботу справедливо, по мірі можливостей кожного?
справедливо
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
несправедливо
45. Чи часто лідер прагне досягти успіху?
ніколи
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
46. Чи добивається лідер пунктуального виконання завдання кожним
учасником спільної роботи?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
47. Чи повинні члени групи, на думку лідера, контролювати один одного?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
48. Чи вважаєте ви, що лідер зазвичай проявляє пасивність?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
49. Чи часто при висловлюванні своєї думки лідер віддає перевагу
категоричним судженням?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
50. Чи може лідер в критичні моменти підтримати і заспокоїти інших?
завжди може
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
51. Чи спостерігали ви, що, якщо лідеру щось треба,
то він діє проханнями, вмовляннями?
завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
52. Якщо лідер висловлює члену групи претензії, він робить це один на один?
ніколи
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
53. Чи часто лідер пропонує варіанти вирішення того чи іншого питання?
дуже часто
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
дуже рідко
54. Чи болісно лідер переживає невдачі?
безболісно
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
дуже болісно
55. Чи подобається лідеру, якщо члени групи ведуть себе з ним
занадто по-дружньому, фамільярно?
не подобається
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
подобається
56. Чи стежить лідер за тим, щоб поведінка членів групи навіть у деталях,
не відхилялася від прийнятих норм?
ніколи
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
57. Чи часто лідер займає принципову позицію?
ніколи
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
58. Чи часто через характер лідера створюються напружені ситуації,
нервозна обстановка?
часто
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
рідко
59. Чи довіряє лідер людям?
довіряє
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не довіряє
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60. Наскільки лідер товариський в групі?
дуже товариський
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
замкнений
61. Чи змушує лідер членів групи жорстко слідувати прийнятим нормам?
завжди змушує
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ніколи
62. Чи часто лідер знаходить вихід в проблемній ситуації?
дуже часто
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
дуже рідко
63. Чи обізнаний лідер про стан справ в інших групах краще,
ніж інші члени групи?
не обізнаний
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
обізнаний
64. Включаючись у загальну справу, чи бере лідер всю відповідальність
на себе?
повністю бере
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не бере
65. Чи вміє лідер погасити назріває конфлікт?
вміє
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не вміє
66. Чи вважаєте ви, що лідер, зазвичай, уникає відповідальності?
завжди уникає
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не уникає
67. Чи прислухається лідер до критичних зауважень?
ніколи
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
завжди
68. Чи знаходить лідер до кожного індивідуальний підхід?
знаходить
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не знаходить
69. Чи часто лідер буває учасником конфлікту?
дуже рідко
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
часто
70. У відносинах з членами групи лідер тримається незалежно?
досить незалежно
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
залежно
71. Чи виявляє лідер у відносинах з оточуючими терпіння?
уже терплячий
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
нетерплячий
72. Чи візьметься лідер за роботу, якщо не може з нею впорається?
відмовиться
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
візьметься
73. Чи проявляє лідер високу активність?
високу активність
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
пасивність
74. Чи терпляче відноситься лідер до слабкості інших?
досить терпляче
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не терпляче
75. Чи часто лідер буває причетний до конфліктів?
дуже часто
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
рідко
76. Чи любить лідер посміятися над тим, хто допустив помилку?
любить посміятися
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
не любить
77. Чи правильно лідер сприймає критику?
правильно
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
неправильно
78. Чи часто лідер проявляє нерішучість?
дуже часто
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
рідко
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79. Чи справляє лідер вигляд заклопотаної людини?
заклопотаний
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
80. Чи об'єктивно лідер себе оцінює?
об'єктивно
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
81. Якщо лідер зустрічає у групі вороже ставлення,
чи займає він примирливу позицію?
займає завжди
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

не заклопотаний
необ'єктивно
не займає ніколи

Кожен з досліджуваних стилів лідерства проявляється у зовнішніх
особливостях діяльності, спілкування і поведінки лідера. Тому сумарний
індекс автократичного, демократичного і ліберального стилів складається з
трьох компонентів (показників): діяльнісного, комунікативного та
поведінкового. Окремі компоненти стилю лідерства у різних людей можуть
коливатися в межах від 90 до 9 балів. Нижче наведені дані нормативної
шкали прояву автократичного, демократичного і ліберального стилів
лідерства та їх компонентів (діяльнісного, комунікативного, поведінкового),
що характеризують зовнішній прояв того чи іншого стилю лідерства.
Шкала прояву стилів лідерства
Стиль лідерства
Автократичний
Демократичний
Ліберальний

Зовнішні ознаки
прояву стилів
діяльнісний
комунікативний
поведінковий
діяльнісний
комунікативний
поведінковий
діяльнісний
комунікативний
поведінковий

Рівні прояву стилів (бали)
Високий Середній Низький
90 – 72

63 - 36

27 – 9

90 – 72

63 - 36

27 – 9

90 – 72

63 - 36

27 – 9

Підраховувати суму набраних балів слід за трьома можливим стилям
лідерства: автократичного, демократичного, ліберального. Для цього
користуйтеся наведеним нижче ключем для обробки даних.
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Ключ до опитувальника
Компоненти прояву
стилю лідерства

Стилі лідерства та відповідні
їм номери питань в опитувальнику
Автократичний

Демократичний

Ліберальний

Комунікативний

4,13,22,31,40
49,58,67,76

5,14,23,32,41
50,59,68,77

6,15,24,33,42
51,60,69,78

Діяльнісний

7,16,25,34,43
52,61,70,79

8,17,26,35,44
53,62,71,80

9,18,27,36,45
54,63,72,81

Поведінковий

1,10,19,28,37
46,55,64,73

2,11,20,29,38
47,56,65,74

3,12,21,30,39
48,57,66,75

Після завершення обробки даних обстеження, випробуваний отримує по
кожному стилю – автократичному, демократичному, ліберальному відповідні
показники (суми): по діяльнісному, комунікативному та поведінковому. Ці
три показники можна скласти і, тоді вийде сумарний індекс, що показує на
якому рівні розвитку – високому, середньому чи низькому знаходиться ваш
стиль. Ця сума може коливатися в межах від 270 до 27 балів.
За шкалою прояву ставиться діагноз і визначається який ансамбль стилів
що використовує лідер. Оскільки в реальному житті немає жодного лідера,
який використовує той чи інший стиль в його чистому, «стерильному»
вигляді, зазвичай стиль лідера являє собою сполучення всіх трьох або двох
стилів, що переважають. Згідно практичних досліджень, частіше
зустрічається сполучення автократичного з демократичним, ліберальнодемократичного і значно рідше автократично-ліберального. Ще рідше
зустрічається гармонійне, врівноважене поєднання трьох стилів одночасно.
При домінуванні будь-яких двох стилів лідерства, завжди є ознаки й третього
стилю, але вони настільки слабо представлені, і не мають практичного
значення в роботі лідера. «Чистого» автократа або демократа, або ліберала в
реальному житті, фактично, немає. У виняткових випадках мали місце
лідери, у яких явно переважали особливості автократичного, демократичного
чи ліберального стилів. Але, навіть у таких обставинах, приблизно третя
частина звичок, манер поведінки і спілкування характеризувалася
присутністю якогось іншого стилю.
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Висновки:
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Тест 14. Самооцінка емоційно-мотиваційних орієнтацій у міжгруповій
взаємодії (модифікований варіант Н.П. Фетискіна)
((Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – С. 177-179.)

Призначення
Методика призначена для визначення орієнтації і форм міжгрупової
взаємодії, включаючи стратегії «співпраці - корпоративності (суперництва)»,
що здійснюються в полярних умовах групової емпатії та рефлексії.
Інструкція.
Поведінка груп людей значною мірою подібна до поведінки окремої
людини. Групи можуть бути орієнтовані або на співпрацю, або на
суперництво і корпоративні інтереси, або на співпереживання та допомогу,
або на груповий егоїзм. Для оцінки відношень вашої групи до інших груп
вашої організації необхідно визначити її типову поведінку по 14 полярних
твердженнях, кожне з яких у лівій частині бланка відповідей відображає
форми групової поведінки, орієнтованої на співпрацю, розуміння інтересів і
стан інших груп (позначені знаком «+»). В правій частині бланка відповідей
розташовані твердження протилежного типу (позначені знаком «–»).
Міра того, наскільки вираженим є те чи інше твердження, що властиве
для вашої групи, визначається за 4-бальною системою:
3 бали – дана якість у нашій групі проявляється завжди;
2 бали – якість проявляється у більшості випадків;
1 бал –якість проявляється іноді;
0 балів – ні співробітництво, ні суперництво в групі не мають чіткого
прояву.
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Бланк відповідей

№

1

2

3

4

5

6

7
8

Позитивні
Твердження
«+»
Група демонструє доброзичливість по відношенню до
іншої групи (груп).
Навіть у запалі міжгрупової
дискусії група, відстоюючи
свою позицію, не перетворює
«боротьбу ідей» у «боротьбу
людей».
У спілкуванні з іншими
групами група намагається
створити атмосферу
товариства, поводиться як
рівний партнер.
Група діє у супереч деяким
своїм інтересам, для
запобігання (врегулювання)
конфліктів з іншими групами.
Група допомагає іншим
групам, якщо вони просять
про це.
Група охоче ділиться з іншими
групами своїми ідеями,
досвідом тощо.
Група співчуває невдачі іншої
групи.
Група засуджує і зупиняє дії
своїх членів, які ображають
гідність представників інших
груп чи вчиняють нечесно
відносно них.

Знак
і бал
вашої
відповіді
+
–

Негативні
Твердження
«–»
Група демонструє недоброзичливість по відношенню до
іншої групи (груп).
У розпал міжгрупової дискусії
члени групи психологічно
«тиснуть» на опонентів,
ображають їх.
У спілкуванні з іншими
групами прагне затвердити
свою перевагу і не цінує
товариство.
Гурт не поступається своїми
інтересами навіть в умовах
конфлікту, який назріває або
вже існує.
Група відмовляється допомагати іншим групам, навіть
якщо вони просять про це.
Група не ділиться з іншими
групами своїми ідеями,
досвідом тощо.
Група з насмішкою ставиться
до невдачі іншої групи.
Група не засуджує і не зупиняє
дії своїх членів, які ображають
гідність представників інших
груп чи вчиняють нечесно
відносно них.
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Група висловлює задоволення
від змагання з іншими
групами, навіть якщо її не
супроводжував успіх.
Критичні зауваження ззовні на
адресу групи сприймаються
нею доброзичливо, група
прагне осмислити і виправити
свої недоліки.
Група відмовляється від
досягнення поставленої мети,
якщо це може призвести до
загострення відносин з іншою
групою.
Група привселюдно
висловлює подяку іншим
групам.
У напружених ситуаціях
міжгрупової взаємодії члени
групи поводять себе коректно,
стримано відносно іншої
групи.
При невдачі у міжгруповому
змаганні група шукає її
причини у власних помилках.

Група висловлює
невдоволення, якщо змагання
з іншими групами не принесло
їй успіху.
Критичні зауваження ззовні
сприймаються групою вороже
і викликають прагнення до
опору, групової впертості.
Група не відмовляється від
досягнення поставленої мети,
навіть якщо це може
призвести до загострення
відносин з іншою групою.
Група привселюдно
висловлює претензії іншим
групам.
У напружених ситуаціях
міжгрупової взаємодії члени
групи виявляють
нестриманість, грубість
відносно іншої групи.
При невдачі у міжгруповому
змаганні група шукає її
причини у діях суперників.

Обробка та інтерпретація результатів
Під час аналізу отриманих результатів необхідно підрахувати суму
позитивних балів, потім негативних, а потім з більшої суми відняти меншу.
Отриманий результат означатиме відповідно:
29 і більше балів – високий рівень сприятливості міжгрупової взаємодії;
15-28 балів – середній рівень сприятливості міжгрупової взаємодії;
0-14 балів – незначний рівень сприятливості міжгрупової взаємодії.
Несприятливість міжгрупової взаємодії характеризують бали з оцінкою
«–» (початкова, середня, сильна несприятливість).
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Окрім того, дана методика дозволяє визначити і такі соціальнопсихологічні особливості міжгрупової взаємодії, як, наприклад:
1. Міжгрупова емпатія:
полярні твердження 1, 5, 7, 12, 13.
2. Орієнтація на міжгрупову співпрацю-суперництво:
полярні твердження 2, 3, 4, 6, 8, 11.
3. Спрямованість міжгрупових настановлень:
полярні твердження 9, 10, 14.
Прояви та рівні орієнтації у межгруповій взаємодії
Соціально-психологічні прояви
міжгрупової взаємодії

Рівні міжгрупової взаємодії
Високий

Середній

Низький

Орієнтація на співпрацю

14-18

5-13

0-14

Міжгрупова емпатія

12-15

4-11

0-3

7-9

3-6

0-2

Позитивні міжгрупові настановлення
Висновки:
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Тест 15. Визначення індексу згуртованості групи (за Сішором)
((Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – С. 179-180.)

Призначення
Методика, що пропонується, призначена для визначення індексу
згуртованості групи. Групова згуртованість – надзвичайно важливий
параметр, що показує ступінь інтеграції групи, її згуртованість
в єдине ціле.
Інструкція
Групову згуртованість можна визначити не тільки шляхом розрахунку
відповідних соціометричних індексів. Значно простіше зробити це за
допомогою методики, що складається з 5 запитань з декількома варіантами
відповідей на кожен. Відповіді кодуються в балах згідно з наведеними у
дужках значенням (максимальна сума: +19 балів; мінімальна: –5 балів). В
процесі опитування бали вказувати не потрібно.
Опитувальник
1. Як би ви оцінили власну приналежність до групи?
a. Відчуваю себе її членом, частиною колективу (5).
b. Беру участь у більшості видів діяльності (4).
c. Беру участь в одних видах діяльності і не беру участь в інших (3).
d. Не відчуваю, що я є членом групи (2).
e. Живу та існую окремо від неї (1).
f. Не знаю, важко відповісти (1).
2. Чи перейшли б ви в іншу групу, якби випала така можливість (без
зміни інших умов)?
a. Так, дуже хотів би перейти (1).
b. Швидше перейшов би, ніж залишився (2).
c. Не бачу ніякої різниці (3).
d. Швидше за все залишився б у власній групі (4).
e. Дуже хотів би залишитися у власній групі (5).
f. Не знаю, важко сказати (1).
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3. Які взаємини між членами вашої групи?
a. Краще, ніж у більшості колективів (3).
b. Приблизно такі ж, як і в більшості колективів (2).
c. Гірше, ніж у більшості груп (1).
d. Не знаю, важко сказати (1).
4. Які у вас взаємини з керівництвом?
a. Краще, ніж у більшості колективів (3).
b. Приблизно такі ж, як і у більшості колективів (2).
c. Гірше, ніж у більшості колективів (1).
d. Не знаю. (1)
5. Яке ставлення до справи (навчанні тощо) у вашому колективі?
a. Краще, ніж у більшості колективів (3).
b. Приблизно такі ж, як і в більшості колективів (2).
c. Гірше, ніж у більшості колективів (1).
d. Не знаю (1).
Обробка та інтерпретація результатів
Для отримання результатів необхідно скласти усі отримані бали. Рівні
групової згуртованості визначають за середньогруповим результатом
відповідно до шкали:
15,1 балів і вище – висока групова згуртованість;
11,6-15 балів – групова згуртованість вище середньої;
7-11,5 балів – середня групова згуртованість;
4-6,9 балів – групова згуртованість нижче середньої;
4 бали і нижче – низька групова згуртованість.
Висновки:
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