
І. Вимірювання рівня інтелектуального розвитку незалежно від впливу 

факторів оточуючого середовища 

 

Мета роботи: ознайомлення з “Культурно – вільним тестом інтелекту – CF2A” 

Р.Б.Кеттелла і А.К.Кеттелла, розробленого для вимірювання флюїдного інтелекту.  

Оснащення: стимульний матеріал тесту, бланк відповідей, секундомір. 

CF2A  (Р.Б.Кеттелл, А.К.Кеттелл), призначений для виміру так званого «чистого» 

чи флюїдного інтелекту. 

На думку Кеттелла, виділюваний за допомогою факторного аналізу показник 

загального інтелекту (IQ) являє собою сугубо статистичне поняття [28]. 

Психологічний зміст він має тільки в тому випадку, якщо розглядаються два 

складових фактори, позначені Р.Кеттеллом як загальний флюїдній фактор і загальний 

кристалічний фактор. Флюїдній інтелект формується переважно під впливом 

біологічних визначників (детермінант). В індивідуальному розвитку імовірніше всього 

з 2-3 років життя починає розвиватися загальна інтелектуальна здатність, не зв'язана з 

засвоєнням яких-небудь специфічних навичок і чи умінь розвитком якої-небудь 

окремої сторони психіки (сенсорної, моторної). 

Флюїдні здатності в плані логічних операцій охоплюють розуміння основних 

видів взаємозв'язку: частина-ціле; розуміння подібності; причинного зв'язку; дедукцію; 

індукцію; просторове сприйняття, виділення взаємин між об'єктом, що спортсмен 

здатний сприймати і яким здатний маніпулювати. 

Дані, отримані в ході дослідження флюїдного інтелекту, показують рівень 

пристосування  до нових ситуацій. 

Методика підрозділена на чотири  субтесту, кожний з який має свою назву і 

виявляє окрему сторону інтелектуальних здібностей. 

Існує три модифікації даного тесту по віковому принципі: CF-1 для дітей 4-6 

років, CF-2 для дітей старше 6 років і звичайних дорослих, CF-3 для студентів ВНЗ і 

особливо обдарованих дорослих. Методика підрозділена на чотири  субтесту, кожний з 

який має свою назву і виявляє окрему сторону інтелектуальних здібностей. 
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Субтест 1. «Доповнення». Містить 12 задач, що зростають по труднощам. Кожна 

задача являє собою послідовність 3 фігур, що змінюються по визначеній ознаці. 

Випробуваний повинний знайти закономірність зміни і з 5 варіантів відповідей вибрати 

тільки 1, що  доповнить ряд. Час на рішення всіх задач – 3 хвилини. Виявляє рівень 

розвитку таких флюидных здібностей, як: 

 Зростання розміру фігур; 

 Зміна кількості елементів фігур; 

 Зміна комбінації названих закономірностей. 

Субтест 2 «Класифікація». Містить 14 задач, що зростає труднощів, кожна 

задача – це ряд з п'яти фігур, у яких чотири з них об'єднані визначеною ознакою. Від 

випробуваного потрібно знайти ту єдину фігуру, що відрізняється від інших. Час 

рішення  3 хвилини. 

Цей субтест виявляє рівень флюидных здібностей визначення загальних рис і 

особливостей фігур по таких ознаках, як: 

 Форма; 

 Кількість; 

 Просторові відносини між елементами фігур. 

Субтест 3. «Матриця». Складається з 12 задач. Випробуваному потрібно знайти 

закономірність, відповідно до якої об'єднати 3 фігури і серед 5 варіантів відповідей 

знайти ту фігуру, що завершує цю закономірність, тобто правильно виконати матрицю. 

Однак специфіка цих задач полягає в тому, що закономірності можуть бути виявлені 

тільки при аналізі матриці тільки по чи горизонталі по вертикалі і діагоналі. Ознаки, 

що лежать в основі побудови задач серії це: кількість, колір, розмір, форма, просторове 

співвідношення елементів, а також комбінації перерахованих ознак. Час рішення  3 

хвилини. За результатами субтеста 3 можна судити про рівень розвитку флюїдних 

здібностей, що визначають закономірності побудови об'єктів. 

Субтест 4. «Топологія » чи «Умови». Складається з 8 задач зростаючої 

труднощів. Випробуваний повинний відзначити « . » один з 5 даних на вибір малюнків 
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з дотриманням умов, заданих за зразком, запропонувавши при цьому перестановку 

фігур спочатку розташованих у визначеному порядку. Час рішення 2,5 хвилини. 

Цей субтест виявляє рівень флюидных здібностей: 

 Відтворення еталонних просторових відносин елементів – символів, тобто 

здатності виконувати визначені умови 

 Уміння виділяти взаємини між об'єктами. 

 

Результативність виконання завдань по субтестам оцінюється сирими балами 

(одне вірне рішення – 1бал), які переводяться через спец. таблиці [див. 28. - С.20-22.; 

267-278] в нормированні бали. При оцінки результатів, використовується шкала 

Векслеру: 

ДВР – дуже високий рівень (130-145); 

ВР – високий рівень (120 -129); 

ГН – гарна норма (110-119); 

СР – середній рівень (100-109); 

НР – низкий рівень (90-99); 

ПЗ – погранична зона (80-89).  

Контрольні питання 

 

1. Методи вивчення здібностей та їх характеристика. 

2. Психологічна діагностика і корекція інтелектуального розвитку учнів. 

3. “Культурно–вільний тест інтелекту – CF 2A” Р.Б.Кеттелла. Цілі і завдання.  

4. Процедура проведення “Культурно–вільного тесту інтелекту – CF 2A” Р.Б.Кеттелла. 

5. Обробка і представлення результатів “Культурно–вільного тесту інтелекту – CF 2A” Р.Б.Кеттелла. 
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ІІ. Вимірювання рівня інтелектуального розвитку залежного від впливу 

факторів оточуючого середовища  

 

Мета роботи: ознайомлення з “Тестом розумових здібностей (ТРЗ)”, який є 

адаптацією “Тесту структури інтелекту (TSI)” Р.Амтхауера і розробленого для 

вимірювання кристалічного інтелекту. 

Оснащення: стимульний матеріал тесту, бланк відповідей, секундомір. 

Одним із найпопулярніших в Європі тестів, розроблених в вигляді 

мультифакторній теорії інтелекту, є тест структури інтелекту Р. Амтхауера. В цьому 

тесті інтелект розглядається як підструктура в цілісній структурі особистості. Ця 

субструктура є впорядкованою цілісністю розумових здібностей, які формуються і 

проявляються в діяльності. Р. Амтхауер виділив 4 ведучих фактора інтелекту: 

вербальний, рахунково-арифметичний, просторовий, мнемічний. На їх діагностування і 

направлені 9 субтестів методики. Остання версія тесту Р. Амтхауера розрахована на вік 

від 13 до 65 років і призначена насамперед для професійного і педагогічного 

консультування. 

Психодіагностична методика ТРЗ є адаптацією на російськомовну вибірку тесту 

структури інтелекту Р.Амтхауера в його чеській модифікації [24].  

Методика ТРЗ складається з 9 субтестів представлених групами завдань, 
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направлених на вимірювання різних аспектів розумової діяльності людини. В 

залежності від цього, кожен субтест має свою назву. 

     Субтест №1- освідомлення. 

     Субтест №2- виключення зайвого. 

     Субтест №3- пошук аналогій. 

     Субтест №4- визначення загального. 

     Субтест №5- арифметичний. 

     Субтест №6- визначення закономірностей. 

     Субтест №7- геометричне додавання. 

     Субтест №8- просторова уява. 

     Субтест №9- запам’ятовування. 

Всі субтести методики складаються з 20 завдань, за виключенням субтесту № 4, 

який включає в себе 16 завдань. Загальна кількість завдань тесту – 176. Перед кожним 

субтестом в текстовому зошиті є детальна інструкція досліджуваному з виконання 

субтесту з прикладами вирішення завдань даної групи. 

     В цьому варіанті методики були отримані наступні часові границі для 

вирішення окремих субтестів: 

- субтест № 1- 7 хвилин; 

- субтест № 2- 6 хвилин; 

- субтест № 3- 7 хвилин; 

- субтест № 4- 10 хвилин; 

- субтест № 5- 15 хвилин; 

- субтест № 6- 15 хвилин; 

- cубтест № 7- 7 хвилин; 

- субтест № 8 – 8 хвилин; 

- субтест № 9 – заучування-3 хвилини; - відтворення – 6 хвилин. 

                         

 Умови проведення тестування. 

Для проведення ТРЗ необхідно мати тестовий зошит з формуляром до задач на 
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запам’ятування, бланк відповідей, секундомір або годинник з секундною стрілкою. 

     Перед початком тестування експериментатор повинен пояснити мету 

експерименту і коротко описати структуру методики. Однак при цьому недопустимо 

розшифрувати абревіатуру ТРЗ на обкладинці текстового зошита, а також вказати на 

те, що предметом діагностики тесту є інтелект. 

     Тестування повинно проводитись при нормальному рівні освітлення і 

температурного режиму, без стороннього шуму. 

     В текстовому зошиті і в бланку відповідей варіанти відповідей позначені 

буквами і завданням піддослідного є закреслювання правильного варіанту. 

Виключенням є четвертий субтест, в якому піддослідний повинен словами записувати 

свою відповідь в спеціально відведеному для цього місці на бланку відповідей. 

     Експеримент починається з того, що піддослідний заповнює верхню частину 

бланка відповідей (записує свої ініціали, вік та інші дані). Після цього він читає 

загальну інструкцію на ст.1 тестового зошита. Потім за командою експериментатора 

він перекидає сторінку й знайомиться з інструкцією  і прикладами рішення до субтесту 

№1. Потрібно пам’ятати, що піддослідний має право задавати питання тільки при 

ознайомленні з інструкцією до субтесту. Після того як інструкція до першого субтесту 

буде зрозуміла, експериментатор перериває роботу, і піддослідний знайомиться з 

інструкцією до наступного субтесту. 

     Робота з дев’ятим субтестом (запам’ятовування) проходе в наступній 

послідовності: піддослідний знайомиться з інструкцією тестового зошита, потім 

протягом 3 хвилин вивчає слова в рамці. Після закінчення цього часу він закриває 

тестовий зошит, бере формуляр до завдань на запам’ятовування і знайомиться з 

інструкцією на першій сторінці формуляра. Після цього як він перекидає сторінку і 

починає працювати над субтестом одночасно з цим експериментатором відраховує час. 

Середній час проведення всього тесту 80-90 хв. 

     Для отримання достовірних результатів при груповому тестуванні необхідно 

виконувати ряд додаткових умов. По-перше, тестуємо групу необхідно обмежити 10-15 

піддослідними, по-друге, кожен піддослідний повинен займати окремий стіл, по-третє, 
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всі піддослідні повинні починати роботу з наступним субтестом одночасно, по-

четверте, під час проведення тестування необхідно стежити, щоб піддослідні не 

гортали тестовий зошит. 

     В тому випадку, коли хто-небудь з піддослідних закінчить роботу над 

субтестом раніше відведеного часу, необхідно слідкувати, щоб він не переходив до 

наступного субтесту і чекав, поки закінчать працювати інші. 

 

 Порядок обробки отриманих даних. 

Насамперед, треба виготовити “ключ”- шаблон. “Ключ”- шаблон виготовляється 

з прозорого матеріалу за розмірами, співпадаючими з бланком відповідей. Правильні 

відповіді, перераховані в “ключі” до тесту(див. додаток) необхідно позначити 

квадратами, а не прямокутники, які знаходяться в кінці кожного субтесту – вирізати. 

    При накладанні “ключа” – шаблону на заповнений бланк відповідей необхідно 

слідкувати, щоб рамка субтеста в бланку відповідей повністю співпадала з рамкою 

“ключа” – шаблону. Після того, як “ключ” – шаблон накладено на бланк відповідей, 

необхідно порахувати кількість правильних відповідей(за кожну правильну відповідь 

присвоюється 1 бал) і записати отримане число в прямокутник, який знаходиться в 

бланку відповідей в кінці кожного субтесту. 

     Обробіток результатів субтесту № 4 проводиться з допомогою окремої 

таблиці – ключа. В ній подані різні варіанти відповідей на завдання даного субтесту, 

оцінюється в балах. В залежності від того, який з цих варіантів подано в бланку 

відповідей, за кожне завдання піддослідного присвоюється 0,05 або 1 бал. Потім 

підраховується загальна кількість балів, отриманих при цьому субтесту, і ця сума 

заноситься в прямокутник, розташований в кінці субтесту на бланку відповідей. 

     Після того, як будуть отримані всі кінцеві бали з окремих субтестів, їх 

необхідно занести в строчку таблиці, відміченої буквами ПО(первинна оцінка). Ця 

таблиця розташована в верхній частині бланка відповідей. Після цього з допомогою 

нормативної таблиці заповнюється нижня частина таблиці, позначена буквами 

НБ(нормативні бали) 
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     Заключним етапом обробітку отриманих результатів є побудова 

індивідуального профілю структури інтелекту. Для цього на бланку відповідей є 

спеціальна сітка, яка розміщена в верхній частині бланка відповідей. 

     При заповненні таблиці в верхній частині бланка відповідей, необхідно 

звернути увагу на те, що місце для занесення результатів по 9-му субтесту знаходиться 

не в кінці таблиці, а в її середній частині. 

  Інтерпретація результатів. 

Тест структури інтелекту Р.Амтхауера дозволяє інтерпретувати результати на 

трьох рівнях. 

1.Загальний рівень інтелекту. Визначається на основі підсумований оцінки, 

отриманої в результаті суми балів з кожного субтесту, яка переводиться в стандартний 

показник. При інтерпретації необхідно враховувати специфічні вимоги до 

досліджуваних зі сторони тесту: 

а) тест вимагає певної швидкості мисленні; 

б) із-за відносної складності завдань тест годиться тільки для осіб уявно 

зниженою результативністю. Чим далі її результативність відхилюється від середнього 

рівня, тим менше надійні отримані результати; 

в) на тестові результати позитивно впливає освітній рівень, результати шкільного 

навчання, тому більш адекватно зрівнювати піддослідних з особами з однаковою 

освітою, чим з особами одного віку; 

г) загальні досягнення в тесті залежать від соціокультурних умов розвитку, т.я. 

від неспецифічного навчання; 

д) структура тесту і вибір завдань ставлять в більш вигідне положення 

піддослідних з наукової, математичної і технічної орієнтації в порівнянні з особами 

вербально і гуманітарне орієнтованими. 

2. Інтерпретація групи субтестів, близьких за факторним принципом. Завдяки 

субтестовій структурі, тест дозволяє диференційне оцінювати рівень розвитку різних 

сторін інтелекту. Окремі субтести можна об’єднати в наступні групи: 

а) вербальні субтести, вимагаючи здібності оперувати словами як символами (1, 
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2, 3, 4, 9 субтести). У осіб з високою результативністю в цих субтестах можливо 

вважати превалювання вербального інтелекту, вони частіше орієнтуються на суспільні 

науки або на вивчення іноземних мов, цікавляться такими видами практичної 

діяльності, в яких можуть бути використанні символи і відповідне мислення. 

б) математичні субтести, вимагаючи розвитку здібностей оперувати 

математичними символами й числами (5 та 6 субтести). Високі результати в цих 

субтестах вказують на математичну здібність піддослідного. 

в) субтести на просторову уяву визначають рівень розвитку наглядно-освітнього 

мислення, побудованого на оперуванні просторовими образами і відношеннями (7,8 

субтести). Висока результативність в цих субтестах вказує на технічну здібність, при 

умові високого показника в математичних субтестах. Ізольована висока 

результативність в цих субтестах вказує на “конкретне” мислення, на технічну або 

іншу практичну направленість інтелекту. 

Крім того, за даними чеських психологів тест дозволяє знайти профілі на основі 

результатів з окремих субтестів. Краща результативність в субтестах № 1 і № 3 – W 

профіль вказує на здібність “швидше практичну”, в той час, як краща результативність 

в субтестах № 2 і № 4 – М профіль говорить про здібність швидше теоретичну. 

     Порівняння результативності з окремих субтестів вказує на існування фактора 

ригідності- у осіб, які досягли кращих результатів в субтестах № 4  і № 5 в порівнянні з 

результатами в субтестах № 3 і №6 можливо чекати більшу рухливість мислення. 

     3.Інтерпретація результативності з окремих субтестів. На основі досягнутих в 

окремих субтестах результатів можливо провести аналіз компонентів структури 

інтелекту.       

  Субтест № 1. “ЗО”-“Загальна освідомленість”. Для виконання цього субтесту 

особа повинна володіти певними запасом знань. На роль знань в розвитку мислячої 

діяльності вказував П.П.Блонський, С.Л.Рубінштейн та інші. Актуалізація знань, 

здійснена при вирішенні тих чи інших завдань, це не проте репродуктивний акт 

пам’яті. Актуалізація тих саме знань, які потрібні для вирішення даної задачі, допускає 

аналіз і завдання, і знань, які можуть бути прийняті в  розрахунок. Цей аналіз допускає 
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синтетичний акт їхнього відношення. При цьому ведучу роль надано аналізу задачі, 

вимагаючи вирішення саме виходячи з умов завдань, визначається процес актуалізації 

необхідних знань. 

     Тест виявляє запас відносно простих відомостей і знань з самих різних 

галузей(географії, історії, біології та інш.) Даний субтест виконує можливу 

мотиваційну функцію. Він повинен зацікавити піддослідного, визвати в нього бажання 

виконувати решту субтестів. 

    Субтест № 2.  “Вз”- “Виключення зайвого” включає завдання, в кожному з 

яких необхідно з 5 даних слів вибрати одне, яке з рештою менш всього зв’язано по 

смислу. Методики, аналогічні даному субтесту, широко використовується в психології, 

особливо в патопсихології. Вирішення даних завдань починається з процесу 

порівняння запропонованих слів, означаючі різні об’єкти. Порівняння при цьому 

розглядається не як одноманітний акт постановки подібності або різності, а як  процес 

мислення, який включає аналіз, синтез, абстракцію і узагальнення. Порівняння 

починається з зіставлення об’єктів. З допомогою цього синтетичного акту проводиться 

аналіз – розрахунок загальних та різних при знаків. На основі розрахунків в результаті 

аналізу загальних при знаків проводиться узагальнення порівнювальних об’єктів. 

Кожен з яких володіє великою кількістю об’єктивно притаманних йому різноманітних 

при знаків. Основна трудність вирішення задач такого типу знаходиться в пізнанні 

відношень між порівнювальними предметами, ви членуванні в них схожих та 

відмінних при знаків. 

     Якщо у піддослідного переважають сенсорні чи наглядно дієві форми 

узагальнення, він буде порівнювати предмети по наглядним прикметам – формам, 

величині чи приналежності цих об’єктів загально наглядно-дієвої ситуації. Якщо ж 

піддослідний орієнтується переважно на абстрактні, категоріальні зв’язки, він може 

подолати наглядні враження наглядно-дієву ситуацію і перевести операції виділених 

при знаків по яким слова відносяться до однієї певної категорії. Таким чином, субтест 

призначений для дослідження аналітико-синтетичної діяльності піддослідних. 

     Дані, притаманні по новому, дозволяє робити висновок про здатність 
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піддослідних виділяти загальні прикмети і властивості предметів або понять, їх вміння 

порівнювати, переходити від наглядно-дієвих форм порівняння до порівняння 

відвернених форм. 

Субтест № 3.  “ПА”- “пошук аналогії”.  На основі встановлення зв’язку між 

парою слів піддослідному пропонується підібрати до даного слова одне з 5 слів, так, 

щоб зв’язок в новій парі слів був аналогічним зразку. 

     Рішення даного типу задач передбачає високий рівень розвитку операції 

узагальнення. Високі результати тільки по даному субтесту часто бувають у швидких, 

кмітливих, але менш устигаючих піддослідних. Чехословацькі дослідники пояснюють 

цей факт відсутністю необхідності засвоювання великої кількості готової жорсткої 

інформації при добрих здібностях узагальнювати. 

Р.Амтхауер вважає, що цей субтест повинен виступати в якості основного в 

процесі професійного консультування, т.я. він добре визначає рівень розвитку в 

словесно-логічному мисленні. За даними цього субтесту можна вважати про потенційні 

можливості піддослідного [14; 24].   

    Субтест №4. “ВЗ”- “визначення загального”. Піддослідному пропонують 2 

слова. Він повинен визначити, що є загальною між ними. При цьому якщо 

піддослідний називає в якості загальних другорядні, не істотні признаки, йому 

присвоюється менша кількість балів в порівнянні з тими відповідями, в яких він 

виділив істотні признаки предметів. 

     Даний субтест діагностує рівень розвитку операції абстракції. При вирішенні 

завдань необхідно визначити абстрактні можливості предметів засобом тих 

взаємовідносин в яких ці  предмети виступають. 

     Завдання виконуються в 2 етапи. На 1–му центральною ланкою є знаходження 

і виділення деякого стійкого і повторюваного елементу, характерного для даної 

сукупності предметів і їх відношень. Тут необхідно порівнювати члени цієї сукупності 

так, щоб виділити в них дещо стійке і значне. 

     Добрих результатів при рішенні даного субтесту добиваються піддослідні, які 

мають більший словниковий запас. На результати цього субтесту, як показують чеські 
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дослідники, великий вплив має культурний рівень в сім’ї і в більш широкому оточенні, 

а також школа. 

     Таким чином, за результатами виконання даного субтесту можна судити про 

рівень розвитку абстрактного мислення, багатства словникового запасу. 

     Субтест № 9. “З” – “запам’ятовування”. В цьому субтесті піддослідному 

пропонується вивчити ряд слів, а потім дати відповідь на задані питання. При 

виконанні цього завдання можна виділити 2 етапи -  етап заучування і етап витягу з 

пам’яті. 

     Сприйняття слова є складним процесом включення його в систему відомих 

подій, яких ведучі признаки є домінуючими, а побічні, підпорядковані признаки 

відтісняються. Це означає, що при закріпленні слова завжди проходить процес вибору 

ведучої системи зв’язку і гальмування побічних зв’язків. Факт багатогранних зв’язків, 

стоячих за словом, має істотне  значення і при його згадуванні. Згадування це складний 

процес активного пошуку вибору необхідного зв’язку з багатьох можливих, який тече 

на фоні гальмування побічних, несуттєвих компонентів. 

За результатами даного субтесту можливо судити про рівень розвитку 

короткочасної пам’яті. Ці результати не можна переносити на рівень розвитку пам’яті 

в цілому, так як різні види пам’яті незалежні один від одного.  

Субтест №5.  “АР” – “арифметичний”. Цей субтест включає рахункові 

арифметичні задачі. Кожна задача ставить перед виконуючим конкретну ціль, 

сформульовану в кінцевому питанні задачі. В відмінності від невизначених видів, мети 

визначена ціль завжди чітко детермінує процес вирішення задач, що відповідає 

насамперед дотримання певної логіки процесу вирішення. Таким чином, успішне 

вирішення математичних задач вимагає розвитку у піддослідного високого рівня 

здібностей до логічного висновку. 

 З метою успішності вирішення задачі суб’єкт повинен попередньо орієнтуватися 

в її умовах. Під орієнтацією слід розуміти можливість перегляду вихідних умов задачі, 

подання їх в новому вигляді. Для цього вирішаю чому математичну задачу необхідно 

перш за все  виділити різні елементи в її структурі, дати їй різну оцінку, 
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систематизувати їх, визначити їх ієрархію – здіснення цих операцій вимагає наявності 

високого рівня аналітичних здібностей. Необхідно відмітити, що в якості орієнтирів в 

математичних задачах виступають певні математичні символи. Тому аналіз при 

вирішені математичних задач протікає в формі абстракції, а саме проходить виділення 

істотних для даної задачі величин і відношень, і відволікання від  неістотного. Крім 

аналітичних здібностей орієнтування в умовах математичної задачі передбачає високий 

рівень розвитку синтетичних здібностей т. я. виявлені елементи необхідно об’єднати в 

комплекси, відшукати математичні відношення і функціональну залежність між ними. 

  На наступному етапі з урахуванням виявлених істотних відношень вирішуючи 

виробляється гіпотеза відносно характеру стратегії рішення. 

            Стратегія вирішення в математичній діяльності завжди носить відвернений  

характер. Проте завдяки тому, що задача завжди подається в конкретних умовах, може 

існувати більша різновидність конкретних умов однієї й тієї ж задачі. Таким чином, 

стратегія вирішення в математичній діяльності завжди носить узагальнений характер. 

Таким чином, успішне вирішення математичних задач передбачає високий рівень 

розвиток здібностей до математичного узагальнення. 

     На наступному етапі вирішення математичної задачі на основі загальної 

стратегії рішення виділяється конкретні операції, які можливо з більшою ймовірністю 

приводить до досягнення поставленої мети. В межах математичної діяльності значне 

місце займають  операції рахування, в основі котрих лежать математичні здібності. 

     Таким чином, успішне вирішення задач даного субтесту засвідчує належність 

у піддослідного здібностей до математичного аналізу і синтезу, логічному мисленню, 

математичному узагальненню. Як бачимо, даний субтест виявляє широкий спектр 

розумових операцій. В зв’язку з цим на нашу думку, не зовсім правдоподібним є 

висновок зроблений в чеському керівництві до ТЗІ про те, що даний субтест надає 

діагнозу тільки практичні математичні здібності. 

Субтест №6.  “ВЗ” – “виявлення закономірностей”. Піддослідний отримує 

завдання написати наступне число в ряду відносно з правилом, за яким складено даний 

ряд. При вирішенні задач даного типу піддослідний керується вказівками про те, що 
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числа в ряду розташовані за певним правилом. На основі цього він робить висновки 

про те, що має місце повторення якихось, поки що невідомих відношень між ними. 

 Напевно це й будуть істотні для даної задачі відношення, так як вияв їх, не 

важко буде сформулювати й сам принцип побудованого ряду. Найти ці істотні 

відношення можливо лише шляхом порівняння відношень між різними елементами і 

виявлення на цій основі повторних (тобто загальних для даного ряду) відношень. 

Таким чином, операція порівняння і аналітико-синтетична діяльність поданні при 

вирішенні даного типу задач в значній мірі. Виявив для даного ряду відношення, 

вирішаючи на основі елементарних операцій означає пропущене число. Як відзначено 

в чеському керівництві до ТРЗ, даний субтест виявляє переважно теоретичні 

математичні можливості. Проте проведений вище аналіз показує, що в даному випадку 

ми маємо справу не з вищою формою узагальнення, яке здійснюється на основі аналізу 

і виявлення значних відношень в межах одного цілого, а з його елементарною формою 

– виявлення загального в ряду предметів шляхом порівняння та його відволікання. 

Загальне при цьому є загальним не тому що воно істотне, а тому, що повторюється.  

     Таким чином, можна зробити висновок про неправомірність стверджень, що 

задача на виявлення закономірностей діагностує рівень розвитку теоретично 

математичного мислення. 

     В даному випадку має місце вияв переваги аналітико-синтетичних 

математичних здібностей (в задачах надано багато числових орієнтирів). Хоча 

математичні узагальнення є похідним від аналітико-синтетичної діяльності і переважно 

виявляється рівнем її розвитку. Висновок про здібність діагностувати рівень розвитку 

операцій узагальнення задачами даного субтесту є, не зовсім обґрунтованим. 

Субтест №7.  “ГД” – “геометричне додавання”. Даний субтест включає 

завдання, в яких піддослідному потрібно встановити, яку з розташованих в зразку 5 

фігур можна скласти з наведених нижче окремих частин розрізаних фігур. Матеріалом 

завдань служать площинні малюнки – частини окремих фігур. Завдання передбачає 

суміщення, поворот, зближення цих частин в одній площині, а також зіставлення зі 

зразками фігур. 
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     Пошук вирішення в задачах даного типу жорстко диктується її умовами 

(межами створення образу) і не передбачає виходу за її межі. Діяльність піддослідного 

підпорядковується жорсткій логіці вирішення. Мова йде про вербальну логіку, в основі 

якої необхідно наявність понятійного апарату, вимагається розгорнута система 

висновків. Вирішення задач вимагає особливого виду логіки – образної логіки – при 

якій “хватання” наглядної ситуації здійснюється симультатно, пізнання її не 

супроводжується розвернутими словесними роздумами. 

     Задачі, в яких мета й умови діяльності строго детермінують процес 

вирішення, широко подані в технічній діяльності, де перетворення технічних об’єктів 

підпорядковується спеціальним вимогам. Таким чином на основі високого показника з 

даного субтесту можливо в повній мірі прогнозувати успішність в області технічної 

діяльності. В той же час високі показники по субтесту не можуть слугувати основою 

для висновку про високий рівень розвитку здібностей у художньо – графічній та 

художній діяльності, так як оперування образами в даних видах діяльності 

здійснюється в більш вільних умовах. Оцінка умов в задачах субтесту “ГД” 

здійснюється на основі аналізу форми і величини частин фігур. Крім аналітично-

синтетичних здібностей виконання даного дійства передбачається розвиток здібностей 

у точному  сприйняттю форм і величини  площинних фігур. 

     Познайомившись з умовами завдань, піддослідний починає активне мислення 

образами. При цьому вихідний образ змінюється за структурою. Це досягається 

завдяки мисленевої перестановки його складових елементів з допомогою переміщення, 

а також різних прийомів суміщення частин фігур. 

     Крім того, перевтіленням просторового образу затіває також й просторове 

положення фігур. Так в даному випадку проходить перекручення образів у мисленні в 

межах однієї площині. 

     Оперування образами включає свідоме їх утримання в пам’яті, планування на 

їх основі наступної діяльності, передбачення її результатів, узагальнення в образній 

формі. 

     На основі проведеного аналізу можливо зробити висновок про те, що субтест 
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“ГД” діагностує лише окремі під здібності в структурі просторового мислення. При 

виконанні даного субтесту має місце вияв здібностей до оперування двохвимірними 

розмірами, тоді як здібність до створення нового образу тут практично не виявляється. 

Субтест №8.  ПУ – “просторова уява”. Піддослідному необхідно визначити, 

який з наведених в зразках кубиків подається в кожному конкретному завданні в 

перевернутому положенні. Матеріалом завдання є об’ємний малюнок кубика. Завдання 

передбачає мисленеве повертання кубика і зіставлення його з іншими кубиками. 

     Даний субтест, як і попередній, діагностує здібність людини оперувати 

просторовою уявою. В той же час, виконання вказаного типу задач має свою 

специфіку. Як і при вирішенні задач попереднього субтесту вихідний образ, створений 

в процесі вирішення задач, мисленево видозмінюється піддослідним. Проте ці зміни 

стосуються лише в основному просторового положення і не впливає на структурні 

особливості образу. Такі зміни, на думку І.С.Якиманської, вимагають значно меншої 

ступені розумової активності, ніж структурні видозміни [17]. 

     Таким чином, субтест “ПУ” подає більш високі вимоги до розвитку 

просторового мислення піддослідного, разом з тим, заслуговує спеціального розгляду 

той факт, що на практиці часто високий рівень по субтесту “ГД” піддослідний оперує 

образами двовимірного простору, при вирішенні субтесту “ПУ” – трьохвимірного. Як 

відмічає І.С.Якиманська, оперування трьохвимірними відображеннями виявляються у 

дитини онтогенетичне раніше, тому у учнів які починають вивчення геометрії, 

просторова уява більш розвинена, ніж двохвимірна [17]. Проте, здібність одночасно 

працювати і в площині і в простору гальмується із-за того, що учні поступово звикають 

працювати тільки з двухвиміровим відображенням. На мій погляд, високий рівень 

виконання субтесту “ПУ” дозволяє зробити певний висновок про вміння піддослідного 

працювати з об’ємними предметами в практичному просторі, а саме відносно виявити 

рівень розвитку наглядно-дієвого мислення. 

 Таким чином, за результатами  виконання субтесту №1 можна говорити про 

запас відносно простих відомостей і знань у піддослідного, про розвиток словесно-

логічного мислення від інформації не дає. За результатами виконання субтесту № 2 – 
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про аналітико-синтетичні здібності, про вміння зрівнювати предмети, явища між 

собою. Субтест № 3  діагностує здібність до узагальнення, дає інформацію про 

потенціальні можливості піддослідного. Субтест № 4 виявляє здібність до абстракції, 

за його результатами можливо зробити висновок про рівень сформованості у 

піддослідного системи наукових понять і в цілому про рівень розвитку, якого вже 

досяг піддослідний Субтест №9 діагностує рівень розвитку вербальної короткочасної 

пам’яті. Результати субтесту № 5 засвідчує про розвиток таких  операцій мислення, як 

математичний аналіз, синтез, абстракція, узагальнення, а також здібності для 

встановлення логічних висновків. Субтест №6 діагностує винятково аналітико-

синтетичну діяльність піддослідного. Субтест № 7 і №8 виявляє здатність до 

оперування просторовими образами. Показник з субтесту №8 відносно виявляє рівень 

розвитку наглядно-дієвого мислення піддослідного. 

 

Тест структури інтелекту Р. Амтхауера  дозволяє інтерпретувати результати на 

трьох рівнях. 

І. Загальний рівень інтелекту. Визначається на основі підсумкової оцінки, 

отриманої в результаті сумації балів по кожному субтесту, що переводиться в 

стандартний показник. При інтерпретації необхідно враховувати наступні специфічні 

вимоги до випробуваного з боку тесту: 

 тест вимагає визначеної швидкості мислення; 

 через відносну складність завдань тест менше годить для тестування 

облич з явно заниженою результативністю; чим далі їхня результативність 

відхиляється від середнього рівня, тим менш  надійні отримані результати; 

 на тестові результати позитивно впливає освітній рівень, результати 

шкільного навчання, тому більш адекватно порівнювати випробуваних з 

обличчями, що мають рівний рівень  утворення, чим з обличчями одного віку; 

 загальні досягнення в тесті залежать від соціо-культурних умов 

розвитку, тобто від неспецифічного навчання; 



 18 

 структура тесту і вибір завдань ставлять у більш вигідне положення 

випробуваних із природничонауковою, математичною і технічною орієнтацією 

в порівнянні з обличчями вербально і гуманітарне орієнтованими. 

ІІ. Завдяки субтестовій структурі тест дозволяє диференційовано оцінювати 

рівень розвитку різних сторін інтелекту. Окремі субтести можна об’єднати в наступні 

групи. 

1. Вербальні субтести, що вимагають здібності оперувати словами як 

символами (№1,№2,№3,№4,№9). Високі результати по цим субтестам 

припускають превалювання вербального інтелекту. Обличчя успішно 

виконуючі дані субтести як правило орієнтуються на вивчення іноземних мов, 

цікавляться такими видами практичної діяльності, у яких можуть 

використовувати вербальні символи і відповідне мислення 

2. Математичні субтесты, що вимагають розвитку здатності оперувати 

математичними символами і числами (№5 і №6). Високі результати в цих 

субтестах указують на «математичну обдарованість» випробуваного. 

3. Субтесты на просторове представлення визначають рівень розвитку 

наочно-образного мислення, побудованого на діями просторовими образами і 

відносинами (№7 і №8). Висока результативність у цих субтестах указує на 

технічну і природно-наукову обдарованість, за умови наявності високого 

показника в математичних субтестах. Ізольована висока результативність у цих 

субтестах указує на превалювання «конкретного» мислення, на технічну чи 

іншу практичну спрямованість інтелекту. 

Тест дозволяє визначити профілі на підставі результатів по окремим субтестам. 

Так, краща результативність у субтестах №1 і №3 (W профіль) – обдарованість, 

скоріше практичного характеру, у той час, як краща результативність у субтестах № 2 і 

№ 4 (M профіль), говорить про обдарованість скоріше теоретичного плану. 

В облич, із кращими результатами в субтестах №4 й №5, у порівнянні з результатами 

№3 й №6, можна  чекати велику рухливість мислення. 
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Мета роботи: ознайомлення з тестом Беннета на розуміння техніки, тобто 

визначення технічних здібностей як у підлітків з 12 років, так і у дорослих 

піддослідних. 

Оснащення: стимульний матеріал тесту, бланк відповідей, секундомір. 

 

Соціальний інтелект - здатність правильно розуміти поведінку людей. Ця 

здатність необхідна для ефективної міжособистісної взаємодії і успішної соціальної 

адаптації. 

Методика дослідження соціального інтелекту Дж. Гілфорда і М. Саллівена 

дозволяє вимірювати як загальний рівень соціального інтелекту, так і окремі здатності 

до розуміння поведінки (здатність передбачити наслідки поведінки, адекватно 

відображати вербальну та невербальну експресію поведінки, розуміти логіку розвитку 

складних ситуацій міжособистісної взаємодії). 

Методика є стандартизованим психологічним тестом, має чіткий алгоритм 

проведення і інтерпретації і тому вельми проста у використанні. Вона справедливо 

вважається однією з кращих в світовій психодіагностичній практиці і може бути 

рекомендована як ефективний інструмент при вирішенні широкого кола задач. 

Термін "соціальний інтелект" був введений в психологію Е. Торндайком у 1920 

році для позначення "далекоглядності у міжособистісних відносинах". Багато відомих 

психологів внесли свою частку в інтерпретацію цього поняття. В 1937 році Г. Оллпорт 

пов’язував соціальний інтелект зі здатністю висловлювати швидкі, майже автоматичні 

судження про людей, прогнозувати найбільш можливі реакції людини. Соціальний 

інтелект, на думку Г. Олпорта, - особливий "соціальний дар", який забезпечує  

гладкість у відносинах з людьми, продуктом якого є соціальне пристосування, а не 

глибина розуміння. 

І нарешті, в 60-ті роки Дж. Гілфоррд, автор першого надійного тесту для 

вимірювання соціального інтелекту, розглядав його як систему інтелектуальних 

властивостей, незалежних від факту загального інтелекту і пов’язаних, перш за все, з 

пізнанням поведінкової інформації. Можливість вимірювання соціального інтелекту 
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витікала із загальної моделі структури інтелекту Дж. Гілфорда. Тому в даній методиці 

значна увага приділяється описанню цієї моделі яе теоретичної основи побудови 

методики. 

У вітчизняній психології поняття "соціальний інтелект" було введено               

Ю.Н. Ємельяновим: "Сферу можливостей суб’єкт - суб’єктного пізнання індивіду 

можна назвати його соціальним інтелектом, розуміючи під цим стійку, засновану на 

специфіці розумових процесів, афективного реагування і соціального досвіду  

властивість розуміти самого себе, а також інших людей, їх взаємовідносини і 

прогнозувати міжособистісні події" [37]. 

Значення даної сторони психіки з особливою наочністю з’ясовується на численних 

прикладах, коли люди, які відрізняються високими досягненнями уу вивченні явищ 

матеріального світу (які мають високий загальний предметно - орієнтований інтелект), 

виявляються безпорадними в області міжособистісних відносин. 

Методика дослідження соціального інтелекту вносить помітний внесок у 

подолання існуючої диспропорції між великою кількістю традиційних тестів інтелекту 

і недоліком методик для діагностики властивостей до міжособистісного пізнання. 

 

Модель структури інтелекту Дж. Гілфорда 

 

Факторно - аналітичні дослідження, які більше двадцяти років проводив Дж. 

Гілфорд і його співробітники в університеті Південної Каліфорнії з метою розробки 

тестової програми вимірювання загальних властивостей, завершились створенням 

кубічної моделі структури інтелекту [31;11]. Ця модель дозволяє виділити 120 факторів 

інтелекту, які можуть бути класифіковані відповідно до трьох незалежних змінних, які 

характеризують процес обробки інформації. Ці змінні наступні: 1) зміст інформації, 

яка надається (характер стимульного сматеріалу); 2) операції з обробки інформації 

(розумові дії); 3) результати обробки інформації. 

Кожна інтелектуальна властивість описується в термінах конкретного змісту, 

операцій, результату і позначається сукупністю трьох індексів. Опишемо параметри 
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кожної х трьох змінних з вказуванням відповідного буквеного індексу (індекси 

вказуються в дужках).  

Зміст інформації, яка надається: 

1. Образи (F) – зорові, слухові, пропріоцептивні та інші образи, які відображають 

фізичні характеристики об’єктів. 

2. Символи (S) – формальні знаки: букви, цифри, ноти, кодові позначення тощо. 

3. Семантика (M) – концептуальна інформація, найчастіше словесна; вербальні 

ідеї та поняття; сенс, який передається за допомогою слів або зображень. 

4. Поведінка  (В) – інформація, яка відображає процес між особистісного 

спілкування: мотиви, потреби, настрої, думки, установки, що визначають 

поведінку людей. 

 

Операції з обробки інформації:  

1. Пізнання (С) – виявлення, впізнавання, усвідомлення, розуміння інформації. 

2. Пам’ять (М) – запам’ятовування і зберігання інформації. 

3. Дивергентне мислення (D) – утворення множини різноманітних альтернатив, 

логічно пов’язаних з висунутою інформацією, багато варіативний пошук 

вирішення проблем. 

4. Конвергентне мислення (N) – отримання єдиного логічного наслідку з 

пред’явленої інформації, пошук одного правильного вирішення проблеми. 

5. Оцінювання  (Е) – порівняння та оцінка інформації за певним критерієм. 

 

Результати обробки інформації: 

1. Елементи (U) – окремі одиниці інформації,  поодинокі відомості. 

2. Класи (С) – основа віднесення об’єктів до одного класу, групування 

відомостей відповідно до їх загальних елементів або властивостей. 

3. Відносини  (R) – встановлені відносини між одиницями інформації, зв’язки 

між об’єктами. 
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4. Системи (S) – структуровані схеми інформаційних одиниць, комплекси 

взаємопов’язаних частин, інформаційні блоки, цілісні сіті, складені з 

елементів. 

5. Трансформації (Т) – перетворення, модифікації, пере формулювання 

інформації. 

6. Імплікації (І) – результати, висновки, логічно пов’язані з даною 

інформацією, але виходять за її межі. 

Таким чином, класифікаційна схема Дж. Гілфорда описує 120 (5х4х6) 

інтелектуальних факторів (властивостей). Кожній інтелектуальній властивості 

відповідає маленький кубик, утворений з трьох осей координат: зміст, операції, 

результати. Приклади опису конкретних інтелектуальних властивостей відповідно до 

даної моделі будуть наведені нижче. 

Висока практична цінність Дж. Гілфорда для психології, педагогіки, медицини та 

психодіагностики відмічалась багатьма авторитетами в цих областях: А. Анастазі, Ж. 

Годфруа,  Б. Кулагіним. До переваг цієї моделі можна віднести наступні моменти:  

1. Дж. Гілфорд запропонував розширену концепцію інтелекту, яка представляє 

собою найповніший на сьогодні системний опис інтелектуальних 

властивостей людини. 

2. Модель Дж. Гілфорда має евристичну силу – вона дозволяє прогнозувати 

виділення інтелектуальних властивостей, які поки ще не виявлені в 

експериментальних дослідженнях. 

3. Внаслідок повноти системного описування модель Дж. Гілфорда дозволяє 

класифікувати практично всі відомі інтелектуальні тести, а також розширяє 

на змістовному рівні їх інтерпретаційні можливості.  

4. Модель Дж. Гілфорда дає можливість визначити специфіку інтелектуальної 

активності залежно від задачі, яка виконується, з’ясувати, яка властивість 

актуалізується при вирішенні конкретних проблем. 

5. Модель Дж. Гілфорда відкрила шляхи для вимірювання і розвитку творчих 

властивостей, так як виділене ним дивергентне мислення є основою 
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креативності. На базі цієї концепції розроблені південно каліфорнійські 

тести легкості, гнучкості, оригінальності і точності мислення, тести 

творчого мислення Торренса, а також програма “SOI”, призначена для 

навчання обдарованих дітей. Практика показує, що модель може бути також 

ефективно використана для створення програм психологічної корекції слабо 

встигаючих учнів та дітей з ЗПР. 

6. Модель Дж. Гілфорда застосовується з метою патопсихологічної 

діагностики. Вона дозволяє інтерпретувати дані про ізольовану втрату 

психічних функцій при локалізованих ушкодженнях мозку. 

7. Модель Дж. Гілфорда дуже технологічна, вона дозволяє розробляти 

процедури діагностики психічних феноменів, вже відкритих описовою 

психологією, але ще не виміряних експериментальної психологією. Саме 

така доля випала в психології феномену “соціального інтелекту”. 

Завдяки дослідженням Дж. Гілфорда 1950-1967 рр., термін “соціальний інтелект”, 

запропонований Е. Торндайком ще в 1920 р., перейшов до розділу вимірюванних 

конструктів, а значить, набув справжньої реальності для психологічної практики. 

 

Соціальний інтелект і проблема його вимірювання 

 

Соціальний інтелект – інтегральна інтелектуальна властивість, ява визначає 

успішність спілкування і соціальної адаптації. Соціальний інтелект об’єднує і регулює 

пізнавальні процеси, пов’язані з відображенням соціальних об’єктів ( людини як 

партнера по спілкуванню, групи людей). До процесів, які його утворюють, відносяться 

соціальна сенситивність, соціальна перцепція, соціальна пам’ять і соціальне мислення. 

Іноді в літературі соціальний інтелект ототожнюється з одним із процесів, найчастіше з 

соціальною перцепцією або з соціальним мисленням. Це пов’язано з традицією 

роздільного, не співвіднесеного вивчення цих феноменів в рамках загальної та 

соціальної психології.  
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Соціальний інтелект забезпечує розуміння вчинків і дій людей, розуміння мовної 

продукції людини, а також її невербальних реакцій (міміки, поз, жестів). Він є 

когнітивною складовою комунікативних властивостей особистості і професійно 

важливою якістю в професіях типу “людина - людина”, а також в деяких професіях 

типу “людина – художній образ”. В онтогенезі соціальний інтелект розвивається 

пізніше, ніж емоційна складова комунікативних властивостей – емпатія. Його 

формування стимулюється початком шкільного навчання. В цей період збільшується 

коло спілкування дитини, розвиваються її сенситивність, соціально – перцептивні 

властивості, властивість переживати за іншого без безпосереднього сприйняття його 

почуттів, властивість до децентрації (вміння сприймати точку зору іншої людини, 

відрізняти свою точку зору від інших можливих), що і складає основу соціального 

інтелекту. 

Як показали дослідження Ж. Паже, формування властивості до децентрації 

пов’язано з подоланням егоцентризму. Ж. Паже приводив яскраві приклади переходу 

від “пізнавального егоцентризму” до децентрації у сфері спілкування.  

Згідно концепції ДЖ. Гілфорда, соціальний інтелект представляє систему 

інтелектуальних властивостей, незалежну від факторів загального інтелекту. Ці 

властивості, так же як і загально інтелектуальні, можуть бути описані у просторі трьох 

змінних: зміст, операції, результати. Дж. Гілфорд виділив одну операцію – пізнання (С) 

– і сконцентрував свої дослідження на пізнанні поведінки (СВ). Ця властивість 

включає 6 факторів: 

1. Пізнання елементів поведінки (CBU) – властивість виділяти із контексту 

вербальну та невербальну експресію поведінки (властивість, близька до 

виділення “фігури з фону” в гештальт - психології). 

2. Пізнання класів  поведінки (СВС) – властивість розпізнавати загальні 

властивості в деякому потоці експресивної або ситуативної інформації про 

поведінку. 

3. Пізнання відносин поведінки (СВR) – властивість розуміти відносини, які 

існують між одиницями інформації про поведінку. 
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4. Пізнання систем поведінки (СВS)  - властивість розуміти логіку розвитку 

цілісних ситуацій взаємодії людей, сенс їх поведінки в цих ситуаціях. 

5. Пізнання перетворень поведінки (СВТ) – властивість розуміти зміну 

значення схожої поведінки (вербальної чи невербальної) в різних 

ситуаційних контекстах. 

6. Пізнання результатів поведінки (СВІ) - властивість передбачати наслідки 

поведінки, виходячи з наявної інформації. 

Модель Дж. Гілфорда відкрила дорогу для побудови тестової батареї, яка 

діагностує соціальний інтелект. При цьому Дж. Гілфорд спирався на досвід 

попередників. 

Thorndike (1963) та Woodrow (1939) провели факторний аналіз "George Washington 

Social Intelligence test" і не змогли виділити будь-який параметр, який відповідає 

соціальному інтелекту [31]. Причина, на їх думку, полягала в тому, що даний тест 

соціального інтелекту був насичений вербальними і мнемічними факторами. Після 

цього Wedeck (1947) створив стимульний матеріал, який містив слухові та рисуночні 

стимули, який дозволив виділити серед факторів загального та вербального інтелекту 

фактор "психологічні властивості", який став праобразом соціального інтелекту. Ці 

дослідження довели необхідність використання невербального матеріалу для 

діагностики соціального інтелекту. 

Дж. Гілфорд розробив свою тестову батарею на основі 23 тестів, призначених для 

вимірювання шести виділених ним факторів соціального інтелекту (CBU, CBC, CBR, 

CBT, CBS, CBI). Крім того він включив у дослідження тести, які використовували його 

попередниками, а також методики, які вимірюють інтелектуальні властивості, які за 

попередніми даними вважалися незалежними від соціального інтелекту ( з метою 

перевірки можливої автономії). 
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Тестуванням було охоплено 240 хлопців і дівчат 10-15 років - діти представників 

білої раси середніх та вищих верств населення США, які мають середній та високий 

рівень загального інтелекту. За результатами тестування були зроблені кореляційний 

та факторний аналіз [31]. 

Соціальний інтелект значимо не корелював з розвитком загального інтелекту (при 

середніх і вище середнього значеннях останнього) і просторових уявленнях, 

властивістю до візуального розрізнення, оригінальністю мислення, а також 

властивістю маніпулювати з коміксами. 

Нормативна таблиця для визначення стандартних значень по окремим субтестам і 

тесту в цілому [31]. 

(18 – 55 років) 

 

Стандартні 

значення 

Субтести Композитн

а оцінка №1 №2 №3 №4 

1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-12 

2 3-5 3-5 3-5 2-1 13-26 

3 6-9 6-9 6-9 5-8 27-37 

4 10-12 10-12 10-11 9-11 38-46 

5 13-14 13-15 12 12-14 47-55  

 

Застосування методики дослідження соціального інтелекту для вирішення 

психодіагностичних та психокорекційних задач є перспективним саме зараз, коли в 

різних областях застосування психологічного знання стверджується гуманістичний, 

особистісно - орієнтований підхід, розробляються нові ефективні технології 

психотерапевтичної взаємодії, які спираються на актуалізацію внутрішніх ресурсів 

людини та апелюють до його позитивного соціального мислення. 

Методика дослідження соціального інтелекту займає місце між тестами загального 

інтелекту та тестами особистості. Шлях від введення поняття "соціальний інтелект" до 
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створення відповідного вимірювального інструменту зайняв 40 років, ще 35 

знадобилося для того, щоб цей цікавий діагностичний інструмент з’явився у нас. В 

плані подальших досліджень здаються перспективними наступні напрямки: отримання 

даних на клінічному матеріалі; обстеження дітей та підлітків; вивчення, при зміненій 

процедурі тестування, проективних можливостей стимульного матеріалу і властивості 

оригінально і з гумором вирішувати міжособистісні проблеми. 

 

Контрольні питання 

 

1. Соціальний інтелект і проблема його вимірювання. 

2. Дослідження соціального інтелекту за допомогою методики Дж. Гілфорда і М. Саллівена. 

3. Процедура проведення  тесту Дж. Гілфорда і М. Саллівена на виявлення рівню соціального 

інтелекту. 

4. Аналіз і представлення  результатів тесту Дж. Гілфорда і М. Саллівена на виявлення рівню 

соціального інтелекту. 

5. Дослідження комунікативних та організаційних здібностей. 
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Заключення 

 

Один з головних напрямків  у психодіагностики інтелекту -  розробка 

вимірювального підходу на основі сучасного стану психодіагностики, зокрема, аналіз 

структури психометричного інтелекту в зв'язку з прогнозом індивідуальних 

інтелектуальних досягнень. Психометричний  інтелект - це психічна властивість, 

вимірювана за допомогою деякої системи тестових завдань [1; 30]. Відповідно  рівень 

психометричного інтелекту співвідноситься з успішністю виконання інтелектуальних 

тестів: "Прогресивні матриці Равену", шкала Векслеру, "Культурно-вільний тест 

Р.Кеттелла", «Тест структури інтелекту Амтхауэра» і т.п. 

Дослідження психометричного інтелекту, виконані під керівництвом В.М. 

Дружиніна, дозволили описати його основні компоненті. Були проаналізовані 

співвідношення між поведінковим, вербальним, просторовим інтелектом і 

формальними (знаково-символічними) факторами в структурі інтелекту з виділенням 

їхніх відмітних ознак, що дало підставу припустити існування ієрархічної черговості 

формування цих факторів в онтогенезі. Першим ступенем інтелектуального розвитку є 

поведінковий інтелект, що характеризується такими ознаками, як контекстуальність, 

безперервність, емоційна насиченість, неоднозначність змісту дії і т.д. Друга ступінь 

зв'язана з засвоєнням мови і формуванням вербального інтелекту, що володіє такими 

відмітними ознаками, як залежність змісту від контексту, інваріантість операцій,  

неоднозначність поняття слів і т.д. Наступний ступень - просторовий інтелект, що 

характеризується незалежністю змісту й операцій від ситуаційного контексту, 

безперервністю операцій у просторі, редукцією емоційної складової і т.д. Нарешті, 

останньою за часом формування ступеню є формальний (чи знаково-символічний) 

інтелект, що володіє такими якісно новими ознаками, як надситуативність операцій, 

однозначність змісту, дискретність знаків і операцій, відсутність емоційної семантики і 

т.д. [14]. 
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Д.В. Люсін розглянув психометричні властивості російського варіанта тесту 

Гилфорда-Салливена, призначеного для оцінки рівня соціального інтелекту, і показав, 

що достатньої консистентністю володіє лише одна шкала з чотирьох. З даної роботи 

випливають два важливих висновки: 1) необхідно критично переосмислити вживання 

цього розповсюдженого тесту на практиці й у кореляційних дослідженнях; 2) варто 

звернути увагу на проблему культурної специфічності соціального інтелекту ( по [38]). 

Особливу актуальність має напрямок, зв'язаний з вивченням впливу на прояви 

інтелекту різних ситуативних і соціальних факторів. Незважаючи на різні визначення 

інтелекту, розуміння його суті фактично не змінилося за багато десятиліть - інтелект 

розглядається як здатність до рішення визначеної задачі, у тому числі в умовах 

виконання того чи іншого інтелектуального тесту. Разом з тим установлено, що на 

рівень і структуру інтелекту впливає цілий ряд перемінних: психологічні особливості 

випробуваних, їх функціональні стани, особистість експериментатора, спосіб 

пред'явлення тестових завдань і т.д.  

Найбільш адекватний спосіб пояснення отриманих результатів - метакогнітивна 

модель, відповідно до якої стилі сімейного виховання підкріплюють різні 

метакогнітивні схеми, що розподіляють пізнавальні ресурси дитини. Найбільш 

позитивний вплив на креативність роблять ті схеми, що дають пріоритет власної 

активності дитини в порівнянні з активністю, стимулом ззовні. 

Сформованим в останніх декількох років напрямком психології інтелекту є 

вивчення соціального інтелекту, що дозволяє описати інтелектуальні можливості 

суб'єкта в їх екологічно валідних проявах. У теоретичному плані представлення про 

соціальний інтелект страждає подвійністю. З одного боку, він виступає як раціональна 

здатність, що дозволяє адекватно розуміти навколишню людину соціальний світ. З 

іншого боку - численні факти свідчать про те, що соціальні когниції по своїй природі 

ірраціональні, піддані помилкам і систематичним перекручуванням. 

Особливе значення має розробка тестів, що дозволяють вимірювати різні аспекти 

соціального пізнання. Так, М.В. Васильова і Д.В. Ушаков запропонували й апробували 

тест соціального інтелекту, що дозволяє вимірити здатність до розуміння емоційних 
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переживань людини в той чи іншій ситуації: випробуваному пропонують ситуацію, а 

потім просять розповісти, якими будуть почуття персонажів при зміні деяких 

ситуаційних перемінних, котрі були зв'язані з почуттям ревнощів у двох ії формах 

(ревнощі-володіння і ревнощі-самолюбство). Отримані факти свідчать про відсутність 

залежності розуміння почуття ревнощів від сімейного виховання. Крім того, виявлено, 

що жінки показують значимо кращі результати в тесті на розуміння ревнощів. 

 

Таким чином, наукова діяльність  по вивченню інтелектуальних здібностей 

здійснюється одночасно в трьох аспектах: експериментально-діагностичному, 

теоретичному і прикладному, що дозволяє проводити дослідження інтелекту і 

креативності з обліком їх складної багатомірної природи. Особлива увага приділяється 

аналізу умов екологічно валідної психодіагностики здібностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Контрольні питання 

 

1. Методи вивчення здібностей та їх характеристика. 

2. Психологічна діагностика і корекція інтелектуального розвитку учнів. 

3. Рівень інтелекту та шкільна успішність. 

4. “Культурно–вільний тест інтелекту – CF 2A” Р.Б.Кеттелла. Цілі і завдання.  

5. Процедура проведення “Культурно–вільного тесту інтелекту – CF 2A” Р.Б.Кеттелла. 

6. Обробка і представлення результатів “Культурно–вільного тесту інтелекту – CF 2A” 

Р.Б.Кеттелла. 

7. “Тест структури інтелекту (IST)” Р.Амтхауера і його адаптований варіант “Тест розумових 

здібностей (ТРЗ)”. Цілі і завдання.  

8. Процедура проведення “Тесту структури інтелекту (IST)” Р.Амтхауера. 

9. Аналіз і представлення  результатів “Тесту структури інтелекту (IST)” Р.Амтхауера.  

10. Спрямованість інтелектуальної діяльності учнів і профорієнтація. 

11. Соціальний інтелект і проблема його вимірювання. 

12. Дослідження комунікативних та організаційних здібностей. 

13. Дослідження соціального інтелекту за допомогою методики Дж. Гілфорда і М. Саллівена. 

14. Процедура проведення  тесту Дж. Гілфорда і М. Саллівена на виявлення рівню соціального 

інтелекту. 

15. Аналіз і представлення  результатів тесту Дж. Гілфорда і М. Саллівена на виявлення рівню 

соціального інтелекту. 

16. Рекомендації що до розвитку  інтелектуальної сфери учнів. 
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