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Ці Методичні рекомендації призначені офіцерам структур по роботі з особовим 

складом, психологам, залученим  для проведення психологічного вивчення 

військовослужбовців, призваних за мобілізацією, які прибули до навчальних 

центрів (частин) з обласних військових комісаріатів. 

Методичні рекомендації розроблені відділом психологічної діагностики управління 

психологічного забезпечення Головного управління по роботі з особовим складом 

Збройних Сил України.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

 

ЗМІСТ 

 

Розділ І. Загальні положення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ 5 

 

Розділ ІІ. Методики психологічного вивчення індивідуально-психологічних  

якостей військовослужбовців, призваних за мобілізацією, які прибули до навчальних  

центрів_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5-6  

 
Розділ ІІІ.   Організація та порядок проведення психологічного обстеження_ _ _ _  _ _ _6                                                                                                                

 

Розділ ІV. Узагальнення результатів психологічного вивчення_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6-7  

 

Розділ V. Література _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  8 

 

Розділ VІ. Додаток _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  9-

28 



5 
 

І. Загальні положення 
 
1.1 Ці Методичні рекомендації визначають порядок організації та проведення 

заходів психологічного вивчення військовослужбовців,  призваних за мобілізацією, які 
прибувають до навчальних центрів (частин) Збройних Сил України для проходження 
військової служби, та регламентують діяльність посадових осіб, які його здійснюють. 

 
1.2 Психологічне вивчення – комплекс заходів, які здійснюються в обов’язковому 

порядку та спрямовані на забезпечення відбору військовослужбовців із врахуванням їх 
індивідуально-психологічних властивостей та професійно-важливих якостей, що 
відповідають вимогам військово-професійної діяльності.  

 
1.3 Психологічне вивчення індивідуально-психологічних якостей 

військовослужбовців призваних за мобілізацією, які прибули до навчальних центрів 
(частин) з військових комісаріатів для проходження військової служби, здійснюється 
офіцерами структур по роботі з особовим складом, метою визначення адаптаційних 
можливостей військовослужбовців до умов служби, організації заходів виховної та 
індивідуально-психологічної роботи у підрозділах. 

 
1.4 Завдання психологічного вивчення: 
перевірка психологічної готовності та придатності військовослужбовців, призваних 

за мобілізацією до військової служби, а також подальша їх військово-професійна 
орієнтація на оволодіння військово-обліковими спеціальностями;   

зведення до мінімуму впливу стрес-факторів службово-бойової діяльності, 
створення підґрунтя для проведення своєчасної психокорекційної роботи, підтримка 
психоемоційного та психологічного стану військовослужбовців на необхідному рівні, 
його відновлення, а за необхідності й підвищення; 

перевірка психологічної готовності військовослужбовців до виконання службово-
бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах, виконання завдань служби зі зброєю, 
а також зведення до мінімуму випадків виконання службових обов`язків 
військовослужбовцями, які перебувають у негативному психоемоційному стані.  

 
1.5 Для проведення психологічного вивчення військовослужбовців, призваних за 

мобілізацією, залучаються виключно офіцери по роботі з особовим складом та працівники 
Збройних Сил України, які мають відповідний рівень освіти.  

 
1.6 Забороняється призначати військовослужбовців до складу варт та добових 

нарядів без проходження ними психологічного вивчення та наявності позитивних 
рекомендацій психологів. 

 
1.7 За організацію, проведення психологічного вивчення військовослужбовців 

відповідають начальники (командири) навчальних закладів, військових частин, 
підрозділів та їх заступники по роботі з особовим складом.  

 
ІІ. Методики психологічного вивчення індивідуально-психологічних якостей 

військовослужбовців, призваних за мобілізацією, які прибули до навчальних центрів 
(частин) 

 
2.1 Методики психологічного вивчення індивідуально-психологічних якостей 

військовослужбовців призваних за мобілізацією, які прибули до навчальних центрів 
(частин) для військової служби, застосовуються з метою: 

вивчення адаптаційних можливостей військовослужбовців на основі оцінки їхніх 
соціально-психологічних характеристик;  

діагностики психічних станів військовослужбовців та прогнозування їхньої 
поведінки; 
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визначення напрямів проведення індивідуально-виховної роботи та надання 
рекомендацій командирам (начальникам) для прийняття управлінських рішень. 

 
2.2  Для проведення психологічного вивчення індивідуально-психологічних 

якостей військовослужбовців, призваних за мобілізацією, використовуються наступні 
методики: 

методика оцінки адаптаційних здібностей особистості (багаторівневий 
особистісний опитувальник “Адаптивність-200”Додаток 1); 

методика "Акцентуація" (тест-опитувальник Шмішека Додаток 2). 
За результатами тестування по кожній методиці робиться висновок щодо 

психологічних особливостей особистості. 
 
ІІІ. Організація та порядок проведення психологічного обстеження 
 
3.1.  Обстеження може проводитися як індивідуально (з одним респондентом), так і 

у складі групи чисельністю до 30 чоловік. 
 
3.2 Для проведення психологічного обстеження потрібні: 
навчальний клас для групового обстеження до 30 окремих посадочних місць; 
опитувальники; 
картки психологічного вивчення військовослужбовців; 
олівці або ручки в кількості, що перевищує на 10-20 число робочих місць; 
дошка і крейда для пояснення прикладів виконання окремих методик. 
 
3.3 Психологічне обстеження повинно проводитись  в стандартних умовах: 
обстеження проводити тільки в денний час й закінчувати його не пізніше 18-ї 

години; 
на обстеження визначати не менше 2  годин із 10 хвилинною перервою через 1 

годину роботи; 
 зберігати незмінною послідовність пред’явлення методик, інтервалів між ними, а 

також тривалості перерв у процесі роботи;  
застосувати тільки визначені методики і зразки бланків. 
 
3.4 Порядок проведення психологічного обстеження: 
Безпосередньо перед проведенням обстеження на робочих місцях розкладаються 

опитувальники з інструкцією та ручки. 
Перед початком обстеження керівник проводить опитування про самопочуття і 

стан здоров’я військовослужбовців. Особи, які мають скарги на стан здоров’я, до 
обстеження не допускаються. 

Далі зачитується вступна інструкція до виконання кожної методики. 
Під час роботи респондентів із методиками керівник за потребою надає 

роз’яснення. 
  
3.5 Обробка результатів психологічного обстеження: 
Після завершення обстеження і збору карток психологічного вивчення 

військовослужбовців керівник організовує їх обробку з використанням  відповідних 
“ключів”. 

 
ІV. Узагальнення результатів психологічного вивчення, урахування 

результатів та їх зберігання 
 

4.1 Результати обстежень заносяться до картки психологічного вивчення 
індивідуально-психологічних якостей військовослужбовця (Додаток 3), яка підшивається 
в його особову справу. 

  
4.2  На підставі узагальнених результатів психологічного вивчення психолог 

робить висновок про психологічну придатність військовослужбовця до військової служби 
на конкретній посаді. 

4.3 Результати соціально-психологічного вивчення обстеження особового складу є 
підставою для розроблення рекомендацій командирам військової частини і підрозділів 
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щодо раціонального використання військовослужбовців, проведення психокорегувальних 
заходів, надання фахової допомоги психологами і фахівцями медичної служби. 
 

4.4 У разі виявлення у військовослужбовця негативного психоемоційного стану за 
результатами психологічного вивчення, психолог приймає рішення про потребу 
зарахування його до групи посиленої психологічної уваги та надає рекомендації 
командиру підрозділу про організацію подальшої індивідуальної роботи з ним.  
 

4.5 З військовослужбовцями, які за результатами психологічного вивчення 
потребують додаткових психологічних консультацій, проводиться відповідна 
психологічна робота,  результати та рекомендації якої обліковуються у журналі 
психологічної консультації (Додаток 4). 

  
4.6. Документи психологічного вивчення (описи методик, реєстраційні бланки до 

методик, інший психодіагностичний інструментарій, програмне забезпечення, журнал 
обліку результатів професійно-психологічного відбору) зберігаються відповідною 
посадовою особою в умовах, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом. 
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Додаток  
 

Методика оцінки адаптаційних здібностей особистості 
(багаторівневий особовий опитувальник «Адаптивність -200») 

 
Опитувальник призначений для вивчення адаптаційних можливостей 

військовослужбовців на основі оцінки деяких соціально-психологічних і психологічних 
характеристик особистості, що відображують інтегральні особливості психічного і 
соціального розвитку.  

У даному додатку використовується нова версія БОО «Адаптивність-200», що 
містить 200 запитань. Крім традиційних шкал: ПР (психічна регуляція), КП 
(комунікативний потенціал) і МН (моральна нормативність) до даної версії опитувальника 
увійшли додаткові шкали ВПС (військово-професійна спрямованість), ДАП (схильність до 
девіантних форм поведінки) і СР (суїцидальний ризик). 

 
Безпосередньо перед проведенням обстеження надається коротка інструкція: 
«Дане дослідження спрямоване на виявлення Ваших індивідуальних особливостей. 

Опитувальник містить 200 тверджень (запитань) про життя, роботу, відносини у сім'ї, 
інтереси і схильності. Завдання полягає у тому, щоб визначити своє відношення до 
кожного твердження, тобто погодитися або не погодитися з ним. Якщо, Ви 
погоджуєтеся із твердженням, то у клітці з номером даного питання ставиться «+» а 
якщо Ви не згодні – ставиться «-». 

Правильних або неправильних відповідей тут бути не може, тому довго не 
замислюйтеся над питанням – давайте відповідь, виходячи з того, що більше відповідає 
Вашому характеру або уявленню про самого себе». 

 
Текст опитувальника БОО («АДАПТИВІСТЬ-200») 

 
№ Питання 

1 Буває, що я серджуся 
2 Зазвичай вранці я прокидаюся свіжим і відпочивши 
3 Зараз я приблизно так само працездатний, як і завжди 
4 Доля безумовно несправедлива до мене 
5 Запори у мене бувають дуже рідко 
6 Часом мені дуже хотілося лишити свій дім 
7 Часом у мене бувають напади сміху або плачу, з якими я ніяк не можу справитися 
8 Мені здається, що мене ніхто не розуміє 
9 Вважаю, що якщо хтось заподіяв мені зло, я повинен йому відповісти тим же 
10 Іноді мені в голову приходять такі нехороші думки, що краще про них нікому не 

розповідати 
11 Мені важко зосередитися на якому-небудь завданні або роботі 
12 У мене бувають дуже дивні і незвичайні переживання 
13 У мене були відсутні неприємності через мою поведінку 
14 В дитинстві я у свій час скоював дрібні крадіжки 
15 Буває, у мене з’являється бажання ламати або крушити все навколо 
16 Бувало, що я цілими днями або навіть тижнями нічого не міг робити, тому що ніяк не міг 

примусити себе взятися до роботи 
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17 Сон у мене переривчастий і неспокійний 
18 Моя сім'я не схвалює ту роботи, яку я обрав 
19 Бували випадки, що я не виконував своїх обіцянок 
20 Голова у мене болить часто 
21 Раз на тиждень або частіше я без жодної очевидної причини раптово відчуваю жар у 

всьому тілі 
22 Було б добре, якби майже всі закони відмінили 
23 Стан мого здоров’я майже такий же, як у більшості моїх знайомих (не гірше) 
24 Зустрічаючи на вулиці своїх знайомих або шкільних друзів, з якими я давно не бачився, 

я вважаю за краще проходити мимо, якщо вони зі мною не заговорюють першими 
25 Більшості людей, які мене знають, я подобаюся 
26 Я людина товариська 
27 Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння 
28 Значну частину часу настрій у мене пригнічений 
29 Тепер мені важко сподіватися на те, що я чого-небудь досягну у житті 
30 У мене мало впевненості в собі 
31 Іноді я кажу неправду 
32 Зазвичай я вважаю, що життя – гарна річ 
33 Я вважаю, що більшість людей здатна збрехати, щоб просунутися по службі 
34 Я охоче беру участь у зібраннях, зборах і інших суспільних заходах 
35 Я сварюся з членами моєї сім’ї дуже рідко 
36 Іноді у мене виникає сильне бажання порушити правила пристойності або кому-небудь 

нашкодити 
37 Найважча боротьба для мене - це боротьба з самим собою 
38 М’язові судоми або сіпання у мене бувають украй рідко (або майже не бувають) 
39 Я досить байдужий до того, що зі мною буде 
40 Іноді, коли я недобре почуваюсь, буваю дратівливим 
41 Значну частину часу у мене таке відчуття, що я зробив щось не те або навіть щось 

погане 
42 Деякі люди до того полюбляють командувати, що мені так і кортить робити все 

наперекір, навіть якщо я знаю, що вони мають рацію 
43  Я часто вважаю себе зобов'язаним відстоювати те, що вважаю справедливим 
44  Моя мова зараз така ж як завжди (ні швидше і ні повільніше, немає ні хрипоти, ні 

невиразності) 
45 Я вважаю, що моє сімейне життя таке ж добре, як у більшості моїх знайомих 
46 Мене вкрай зачіпає, коли мене критикують або сварять 
47 Іноді у мене буває таке відчуття, що я просто повинен нанести ушкодження собі або 

кому-небудь іншому 
48 Моя поведінка значною мірою визначається звичаями тих, хто мене оточує 
49 В дитинстві у мене була така компанія, де всі прагнули стояти один за одного 
50 Іноді мені так і кортить з ким-небудь затіяти бійку 
51 Бувало, що я казав про речі, в яких не розуміюсь 
52 Зазвичай я засинаю спокійно і мене не турбують ніякі думки 
53 Останні декілька років я відчуваю себе добре 
54 У мене ніколи не було ні припадків, ні судом 
55 Зараз моя вага постійна (я не худну і не повнішаю) 
56 Я вважаю, що мене часто карали несправедливо 
57 Я легко плачу 
58 Я мало втомлююся 
59 Я був би досить спокійний, якби у кого-небудь з моєї сім'ї були неприємності через 

порушення закону 
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60 З моїм розумом коїться щось недобре 
61 Щоб приховати свою сором'язливість, мені доводиться докладати великих зусиль. 
62 Напади запаморочення у мене бувають дуже рідко (або майже не бувають) 
63 Мене турбують сексуальні (статеві) питання 
64 Мені важко підтримувати розмову з людьми, з якими я тільки що познайомився 
65 Коли я намагаюся щось зробити, то часто помічаю, що у мене тремтять руки 
66 Руки у мене такі ж спритні і моторні, як і раніше 
67 Велику частину часу я відчуваю загальну слабкість 
68 Іноді, коли я збентежений я сильно пітнію і мене це дратує 
69 Буває, що я відкладаю на завтра те, що повинен зробити сьогодні 
70 Думаю, що я людина приречена 
71 Бували випадки, що мені було важко утриматися від того, щоб що-небудь не поцупити в 

кого-небудь або де-небудь, наприклад у магазині 
72 Я зловживав спиртними напоями 
73 Я часто про що-небудь турбуюся 
74 Мені б хотілося бути членом декількох кружків або зборів 
75 Я рідко задихаюся, і у мене не буває сильного серцебиття 
76 Все своє життя я суворо дотримуюсь принципів, заснованих на почутті обов’язку 
77 Траплялося, що я перешкоджав або вчиняв наперекір людям просто із принципу, а не 

тому, що справа була дійсно важливою 
78 Якщо мені не погрожує штраф і машин поблизу немає, я можу перейти вулицю там, де 

бажаю, а не там де потрібно 
79 Я завжди був незалежним і вільним від контролю з боку сім'ї 
80 У мене бували періоди такої сильної стурбованості, що я навіть не міг всидіти на місці 
81 Часто мої вчинки тлумачилися не вірно 
82 Мої батьки і (або) інші члени моєї сім’ї прискіпуються до мене більше, ніж треба 
83 Хтось керує моїми думками 
84 Люди байдужі до того, що з тобою трапиться 
85 Мені подобається бути в компанії, де всі жартують один над одним 
86 В школі я засвоював матеріал повільніше, аніж інші 
87 Я цілком впевнений у собі 
88 Нікому не довіряти – найбезпечніше 
89 Раз на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим і схвильованим 
90 Коли я знаходжуся в компанії, мені важко знайти відповідну тему для розмови 
91 Мені легко примусити інших людей боятися мене, інколи, я роблю це ради забави 
92 У грі я вважаю за краще вигравати 
93 Безглуздо засуджувати людину, яка обдурила того, хто сам дозволяє себе обдурювати 
94 Хтось намагається впливати на мої думки 
95 Я щодня випиваю багато води 
96 Щасливішим за все я буваю наодинці 
97 Я обурююся кожного разу, коли дізнаюся, що злочинець з якої-небудь причини 

залишився безкарним 
98 У моєму житті був один або декілька випадків, коли я відчував, що хтось за допомогою 

гіпнозу примушує мене скоювати ті або інші вчинки 
99 Я дуже рідко заговорюю з людьми першим 
100 У мене ніколи не було зіткнень із законом 
101 Мені приємно мати серед своїх знайомих значних людей, це як би додає мені вагу у 

власних очах 
102 Іноді без жодної причини у мене раптом наступають періоди незвичайної веселості 
103 Життя для мене майже завжди пов'язано з напругою 
104 У школі мені було дуже важко виступати перед класом 
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105 Люди проявляють по відношенні до мене стільки співчуття і симпатії, наскільки я 
заслуговую 

106 Я відмовляюся грати в деякі ігри, тому що це у мене погано виходить 
107 Мені здається, що я знаходжу друзів з такою ж легкістю, як і інші 
108 Мені неприємно, коли навколо мене є люди 
109 Як правило, мені не везе 
110 Мене легко збити з пантелику 
111 Деякі з членів моєї сім'ї скоювали вчинки, які мене лякали 
112 Іноді у мене бувають напади сміху або плачу, з якими я ніяк не можу впоратися 
113 Мені важко приступити до виконання нового завдання або розпочати нову справу 
114 Якби люди не були налаштовані проти мене, я досягнув би у житті набагато більшого 
115 Мені здається, що мене ніхто не розуміє 
116 Серед моїх знайомих є люди, які мені не подобаються 
117 Я легко втрачаю терпіння до людей 
118 Часто у новій обстановці я переживаю почуття тривоги 
119 Часто мені хочеться померти 
120 Іноді я такий збуджений, що мені важко заснути 
121 Часто я переходжу на іншу сторону вулиці, щоб уникнути зустрічі з тим, кого я побачив 
122 Бувало, що я кидав почату справу, оскільки боявся, що я не справлюся з нею 
123 Майже щодня трапляється що-небудь, що лякає мене 
124 Навіть серед людей я зазвичай відчуваю себе самотнім 
125 Я переконаний, що існує лише одне єдине правильне розуміння значення життя 
126 В гостях я частіше сиджу де-небудь осторонь або розмовляю з ким-небудь одним, ніж 

беру участь у загальних розвагах 
127 Мені часто кажуть, що я запальний 
128 Буває, що я з ким-небудь пліткую 
129 Часто мені неприємно, коли я намагаюся застерегти кого-небудь від помилок, а мене 

розуміють неправильно 
130 Я часто звертаюся до людей за порадою 
131 Часто, навіть тоді, коли усе для мене складається добре, я відчуваю що мені усе байдуже 
132 Мене досить важко вивести з себе 
133 Коли я намагаюся вказати людям на їх помилки або допомогти вони часто розуміють 

мене неправильно 
134 Зазвичай я спокійний, і мене нелегко вивести із стану душевної рівноваги 
135 Я заслуговую суворого покарання за свою провину 
136 Мені притаманно так сильно переживати за свої розчарування, що я не можу примусити 

себе не думати про них 
137 Часом мені здається, що я ні на що не здатний 
138 Бувало, що під час обговорення деяких питань я, особливо не замислюючись, 

погоджувався з думкою інших 
139 Мене дуже турбують різного роду нещастя 
140 Мої переконання і погляди непохитні 
141 Я вважаю, що можна не порушуючи закон спробувати знайти в ньому лазівку 
142 Є люди, які мені настільки неприємні, що я в глибині душі радію, коли вони одержують 

прочухан за що-небудь 
143 У мене бували періоди, коли через хвилювання я втрачав сон 
144 Я відвідую різні суспільні заходи, тому що це дозволяє бувати мені серед людей 
145 Можна пробачити людям порушення тих правил, які вони вважають нерозсудливими 
146 У мене є погані звички, які є настільки сильними, що боротися з ними просто марно 
147 Я охоче знайомлюся з новими людьми 
148 Буває, що непристойний жарт у мене викликає сміх 
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149 Якщо справа йде у мене погано, то мені відразу хочеться все кинути 
150 Я вважаю за краще діяти відповідно до власних планів, а не слідувати вказівкам інших 
151 Мені подобається, коли оточуючі знають мою точку зору. 
152 Якщо я поганої думки про людину або навіть зневажаю її, я мало прагну приховати це 

від неї 
153 Я людина нервова і легко збудлива 
154 Все у мене виходить погано, не так як треба 
155 Майбутнє здається мені безнадійним 
156 Люди досить легко можуть змінити мою думку, навіть якщо до цього вона здавалася 

мені остаточною 
157 Кілька разів на тиждень у мене буває таке відчуття, що повинно трапитися щось 

жахливе 
158 Значну частину часу я відчуваю себе втомленим 
159 Я люблю бувати на вечірках і просто в компаніях 
160 Я прагну відхилитися від конфліктів і скрутних положень 
161 Мене дуже дратує те, що я забуваю, куди кладу речі 
162 Пригодницькі розповіді мені подобаються більше, ніж розповіді про любов 
163 Якщо я хочу зробити щось, але оточуючі вважають, що цього робити не варто, я можу 

легко відмовитися від своїх намірів 
164 Безглуздо засуджувати людей, які прагнуть урвати від життя все, що можуть 
165 Мені байдуже, що про мене думають інші 
166 Я абсолютно не пристосований до військової служби і це мене дуже лякає 
167 Я переконаний, що чоловіки повинні служити у Збройних Силах тільки за власним 

бажанням 
168 Останнім часом у мене все частіше і частіше трапляються «промахи» і невдачі по 

службі. 
169 Найбільші труднощі для мене під час служби – це необхідність підкорятися командирам 

і начальникам 
170 Тим правилами, які, на мій погляд, несправедливі, я завжди прагну протидіяти 
171 Мені хотілося б випробувати себе серйозною і небезпечною справою 
172 Мене довго не залишає відчуття образи, заподіяне товаришами 
173 Жити за військовим розпорядком для мене просто нестерпне 
174 Я сумніваюся, чи зможу я зі своїм здоров'ям витримати всі навантаження військової 

служби 
175 Я заздрю тим, хто зміг ухилитися від військової служби 
176 Я відчуваю все більше і більше розчарувань по відношенню до моєї військової 

спеціальності 
177 Я часто розгублююся у складних і небезпечних ситуаціях 
178 Мені хотілося б служити у ПДВ або частинах спецназу 
179 Із службою у мене ніщо не виходить (не «клеїться»). Часто думаю: «не моя це справа» 
180 Коли мною хтось командує, це викликає у мене відчуття протесту 
181 Мені завжди було важко пристосовуватися до нового колективу 
182 Під час подальшої служби я був би не проти послужити там, де небезпечно і де ведуться 

бойові дії  
183 Присяга на вірність Вітчизні у сучасних умовах втратила свою актуальність 
184 Мені завжди було нелегко пристосовуватися до нових умов життя 
185 У складних ситуаціях я не можу швидко приймати правильні рішення 
186 Я упевнений, що в майбутньому не стану укладати або продовжувати контракт на 

продовження військової служби 
187 У мене бувають періоди похмурої дратівливості, під час яких я «зриваю зло» на 

оточуючих 
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188 Я насилу витримую фізичні навантаження, пов’язані з моєю професійною діяльністю 
189 Я достатньо спокійно відношуся до необхідності брати участь в тривалих і небезпечних 

відрядженнях 
190 Навряд чи я буду мати бажання присвятити все своє життя військовій професії 

(залишитися на службу за контрактом, поступити у військове училище) 
191 «За компанію» з товаришами я можу прийняти неабияку кількість алкоголю 

(перевищити свою звичайну «норму») 
192 У компаніях, де я часто буваю, друзі іноді палять «травичку». Я їх за це не засуджую 
193 Останнім часом, щоб не «зірватися», я був вимушений приймати заспокійливі ліки 
194 Мої батьки (родичі) часто виказували побоювання у зв'язку з моїми випивками 
195 Немає нічого поганого, коли люди намагаються випробувати на собі незвичайні стани, 

приймаючи деякі речовини 
196 У стані агресії я здатний багато на що 
197 Я крутий і жорстокий з оточуючими 
198 Якщо хтось заподіяв мені зло, я вважаю зобов'язаним відплатити йому тим же («око за 

око, зуб за зуб») 
199 Можна погодитися з тим, що я не дуже-то схильний виконувати багато наказів, 

вважаючи їх безрозсудними 
200 Я думаю, що будь-яке положення законів і військових статутів можна тлумачити двояко  

 

Обробка результатів обстеження військовослужбовців з використанням БОО 
«АДАПТИВНІСТЬ-200» 

Обробку отриманих даних необхідно проводити за основними та додатковими 
шкалами.  

Основні шкали: достовірність (Д), поведінкова регуляція (ПР), комунікативний 
потенціал (КП),  моральна нормативність (МН).  

Шкала достовірності призначена для оцінки щирості відповідей 
військовослужбовців на питання БОО «Адаптивність-200» (і тим самим надійності 
отриманих даних). 

Шкала поведінкової регуляції призначена для вивчення рівня нервово-психічної 
стійкості військовослужбовця і його толерантності до несприятливих дій професійної 
діяльності. 

Шкала комунікативного потенціалу призначена для вивчення комунікативних 
можливостей військовослужбовця і вміння побудувати міжособистісні відносини у 
колективі. 

Шкала моральної нормативності призначена для вивчення здатності 
військовослужбовця дотримуватись моральних норм поведінки, уміння підкорятися 
груповим і корпоративним вимогам. 

Додаткові шкали: військово-професійна спрямованість (ВПС), схильність до 
девіантних форм поведінки (ДАП), суїцидальний ризик (СР). 

Шкала військово-професійної спрямованості призначена для вивчення рівня 
професійної мотивації і спрямованості обстежуваного на продовження професійної 
діяльності. 

Шкала схильності до девіантних форм поведінки направлена на виявлення ознак 
аддитивної і делінквентної поведінки. 

Шкала суїцидального ризику призначена для виявлення осіб, схильних до 
здійснення суїцидальних дій. 

На кожне питання тесту обстежуваний кандидат може відповідати або «Так» або 
«Ні». Ухильних відповідей в БОО-200 не передбачено. 

Для обробки отриманих даних необхідно мати набір ключів, які відповідають 
основним і додатковим шкалам БОО «Адаптивність-200» (таблиця 1). При обробці 
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результатів враховується кількість відповідей, що співпали з ключем. Кожний збіг 
відповіді з ключем оцінюється в один бал. 

 
Обробку отриманих даних необхідно починати з шкали достовірності(Д). 
У випадку якщо загальна кількість балів дорівнює або перевищує 10, то отримані 

результати слід вважати необ'єктивними внаслідок прагнення випробовуваного якомога 
більше відповідати соціально бажаному типу особистості. У цьому випадку значення усіх 
основних і додаткових шкал при роздрукуванні не приводяться. 

Аналогічно за допомогою спеціальних ключів здійснюється обробка даних за 
основними шкалами ПР, КП і МН, а також за додатковими шкалами ВПС, ДАП і СР. 

Для отримання інтегральної оцінки за результатами блоку методів вивчення 
індивідуально-психологічних якостей,  сирі бали шкал поведінкової регуляції (ПР), 
комунікативного потенціалу (КП) і моральної нормативності (МН) підсумовуються і 
отримане значення переводиться за (таблицею 2) у 10-бальну шкалу нормального 
розподілу (стени), а потім у рівень стійкості до бойового стресу. 

 

 
Правильні відповіді багаторівневого особистісного опитувальника 

«АДАПТИВНІСТЬ – 200» 

 „ТАК” 
„НІ” 

Достовірність  1,10,19,31,51,69,78,92,1
01, 116,128,138,148. 

Поведінкова регуляція 
(ПP) 

4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 
30, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 
70, 73, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 96, 98, 
102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 
117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 
129, 131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162 

2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 
45, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 
66, 75, 87, 105, 132,134, 
140 

Комунікативний 
потенціал (КП) 

9, 24, 27, 43, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 
106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 152 

26, 34, 35, 48, 49, 74, 85, 
107, 130, 144, 147, 159 

Морально-етична 
нормативність (МН) 

14, 22, 33, 42, 50, 56, 59, 71, 72, 77, 79, 91, 93, 
141,145, 150, 164, 165 

13, 76, 97, 100, 160, 163 

Військово-професійна 
спрямованість (ВПС) 

166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 190 

171, 178, 182, 189 

Схильність до 
девіантних форм 
поведінки (ДАП) 

6, 9, 14, 15, 22, 36, 39, 42, 47, 50, 56, 59, 71, 
72, 91, 93 117,127, 141, 145, 151, 152, 164, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 

13, 100, 163. 

Суїцидальний ризик 4, 8, 10, 28, 29, 39, 41, 47, 70, 84, 115, 119, 
124, 136, 137, 149, 154, 155 

32, 105 

 
Слід зазначити, що даний інтегральний показник у літературі часто позначається як 
„Особистісний потенціал соціально-психологічної адаптації” (ОАП). 

 

ОАП = ПР (сирі бали) + КП (сирі бали) + МН (сирі бали) 
Показники  додаткових шкал: ВПС, ДАП і СР не враховуються при загальному 

підрахунку особистісного адаптаційного потенціалу (ОАП), а є самостійними 
показниками. 

При визначенні інтегральної оцінки особистісного адаптаційного потенціалу 
(ОАП) підсумовуються тільки сирі значення шкал ПР + КП + МН. Рівень військово-
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професійної спрямованості (ВПС), схильність до девіантних форм поведінки (ДАП) і 
суїцидального ризику (СР) визначаться окремо за спеціальними „ключами”, з подальшим 
переведенням у стени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2 
Переведення значень інтегральної оцінки  

(особистісний адаптаційний потенціал) у шкалу нормального розподілу 
Найменування 

показника С т е н и 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сирі значення 
≥ 87 75-86 63-74 51- 62 40- 50 31- 39 25- 30 21- 24 18- 20 ≤ 17  

Інтерпретація значень ОАП  при визначенні рівня стійкості до бойового стресу. 
 

БОО Стени Рівень стійкості до бойового стресу ОАП 
≥ 87 1 4 – низька стійкість до бойового стресу 75-86 2 

63-74 3    3 – задовільна стійкість до бойового стресу 
51-62 4 
40-50 5 

2 – достатня стійкість до бойового стресу 31-39 6 
25-30 7 
21-24 8 

1 – висока стійкість до бойового стресу 18-20 9 
≤17 10 

 
1-Й РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО БОЙОВОГО СТРЕСУ. Високий рівень розвитку 

адаптаційних можливостей особистості. Повністю відповідає вимогам, що пред'являються 
до військовослужбовців в умовах бойової діяльності. 

2-Й РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО БОЙОВОГО СТРЕСУ. Достатній рівень розвитку 
адаптаційних можливостей особистості. В основному відповідає вимогам, що 
пред'являються до військовослужбовців в умовах бойової діяльності. 

3-Й РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО БОЙОВОГО СТРЕСУ. Задовільний рівень розвитку 
адаптаційних можливостей особистості. Мінімально відповідає вимогам, що 
пред'являються до військовослужбовців в умовах бойової діяльності. 

4-Й РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО БОЙОВОГО СТРЕСУ. Недостатній рівень розвитку 
адаптаційних можливостей особистості. Не відповідає вимогам, що пред'являються до 
військовослужбовців в умовах бойової діяльності.  

 
Переведення у стандартні бали результатів, отриманих за шкалами  

БОО «Адаптивність-200» 
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Стени Основні шкали БОО Додаткові шкали БОО 
ПР КП МН ВПС ДАП СР 

1 ≥ 57 ≥ 23  ≥ 17  18 - 25 ≥ 25  ≥ 15  
2 56-46 22-20 16 16-17 21-24 14-10 
3 45-35 19-18 15-14 14-15 18-20 9-7 
4 34-27 17-15 13-12 11-13 15-17 6-5 
5 26-19 14-13 11-10 8-10 12-14 4 
6 18-13 12-11 9-8 5-7 10-11 3 
7 12-9 10-9 7 4 8-9 2 
8 8-6 8-7 6-5 2-3 6-7 1 
9 5 6 4 1 4-5 0 
10 0-4 0-5 0-3 0 0-3 0 

Коротка інтерпретація результатів індивідуально-психологічного вивчення 
При значеннях шкали (Д = 0 - 5 балів) – ВИСОКА достовірність результатів 

обстеження. 
При значеннях шкали (Д = 6 - 9 балів) – ДОСТАТНЯ достовірність результатів 

обстеження. Окремі ознаки соціальної бажаності. 
При значеннях шкали (Д  ≥  10 балів) – результати обстеження НЕДОСТОВІРНІ. 

Формулювання висновку не уявляється можливим. Потрібне додаткове поглиблене 
обстеження. У даному випадку дані решти шкал не обраховувати. 

 
Основні шкали методики БОО «Адаптивність-200» 

 
1. Шкала поведінкової регуляції 

Стени Інтерпретація значень шкали ПР 
10-8 стенів Високий рівень нервово-психічної стійкості і поведінкової регуляції. 

Високий рівень працездатності, у тому числі і в умовах вираженого стресу. 
Висока толерантність до несприятливих психічних і фізичних навантажень 

7 стенів Достатньо високий рівень нервово-психічної стійкості і поведінкової 
регуляції. Достатньо високий рівень працездатності, у тому числі і в 
ускладнених умовах діяльності. Достатньо висока толерантність до 
психічних і фізичних навантажень. Достатньо висока стійкість до дії стрес-
чинників 

6 стенів Достатній рівень нервово-психічної стійкості і поведінкової регуляції. 
Достатній рівень працездатності, у тому числі і в ускладнених умовах 
діяльності. Достатня толерантність до психічних і фізичних навантажень. 
Достатня стійкість до дії стрес-чинників 

5 стенів В цілому достатній рівень нервово-психічної стійкості і поведінкової 
регуляції. Стійкий рівень працездатності у звичних умовах 
життєдіяльності. При тривалій дії явних психічних навантажень можливо 
тимчасове погіршення якості діяльності 

4 стени Дещо понижений рівень нервово-психічної стійкості і поведінкової 
регуляції. Нестабільний рівень працездатності, що особливо проявляється в 
ускладнених умовах діяльності. Адаптація до нових і незвичайних умов 
життєдіяльності ускладнена і може супроводжуватися тимчасовим 
погіршенням функціонального стану організму 

3 стени Окремі ознаки нервово-психічної нестійкості і порушення поведінкової 
регуляції. Недостатня толерантність до психічних і фізичних навантажень. 
Адаптація до нових умов життєдіяльності, як правило, ускладнена і може 
супроводжуватися тривалим погіршенням функціонального стану організму 
і професійної працездатності. При надзвичайно високих психічних 
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навантаженнях можливий зрив професійної діяльності 
2 стени 

 
Виражені ознаки нервово-психічної нестійкості і порушення 
поведінкової регуляції. Низька толерантність до психічних і фізичних 
навантажень. Адаптація до нових умов життєдіяльності протікає 
хворобливо. Можливе тривале і виражене погіршення функціонального 
стану організму. Рівень професійної працездатності у даний період часу 
низький. При посиленні психічних навантажень достатньо вірогідний зрив 
професійної діяльності 

1 стен Вкрай високий рівень нервово-психічної нестійкості. Ознаки граничних 
нервово-психічних розладів. Вкрай низька толерантність до психічних і 
фізичних навантажень. Адаптація до нових умов життєдіяльності протікає 
дуже хворобливо з тривалим і вираженим погіршенням функціонального 
стану організму. Працездатність у даний період часу різко знижена. 
Посилення психічних навантажень приводить до зриву професійної 
діяльності 

2. Шкала комунікативного потенціалу 

Стени Інтерпретація значень шкали КП 
10-8 

стенів 
Високий рівень комунікативних здібностей. Швидко адаптується у 
новому колективі. Легко встановлює контакти з оточуючими. У 
міжособистісному спілкуванні неконфліктний. Завжди адекватно оцінює 
свою роль і правильно будує міжособистісні взаємостосунки у колективі 

7 стенів Достатньо високий рівень комунікативних здібностей. Достатньо 
швидко адаптується у новому колективі. При встановленні міжособистісних 
контактів з оточуючими, як правило, не зазнає труднощів. У спілкуванні не 
конфліктний. У більшості випадків адекватно оцінює свою роль в 
колективі. На критику реагує адекватно. Достатня здатність до корекції 
поведінки 

6 стенів Достатній рівень комунікативних здібностей. Достатньо швидко 
адаптується у новому колективі. При встановленні міжособистісних 
контактів з оточуючими, як правило, не зазнає труднощів. У спілкуванні не 
конфліктний. У більшості випадків адекватно оцінює свою роль в 
колективі. На критику реагує адекватно. Достатня здатність до корекції 
поведінки 

5 стенів Рівень комунікативних здібностей середній. У цілому без особливих 
ускладнень адаптується до нового колективу. При встановленні 
міжособистісних контактів з оточуючими іноді може неправильно будувати 
стратегію своєї поведінки. Разом з тим, до критичних зауважень 
відноситься адекватно, здатний коригувати свою поведінку. У спілкуванні 
не конфліктний. Достатньо адекватно оцінює свою роль у колективі 

4 стени Задовільний рівень комунікативних здібностей. На початковому етапі 
адаптації до нового колективу можуть виникати ускладнення. Не завжди 
правильно будує міжособистісні взаємостосунки, зважаючи на деяку 
неадекватність самооцінки. На критичні зауваження на свою адресу в 
основному реагує адекватно, хоча і дещо хворобливо. В цілому здатний до 
корекції своєї поведінки 

3 стени Понижений рівень комунікативних здібностей. Наявність окремих ознак 
акцентуації характеру. На початковому етапі адаптації до нового колективу 
виникають значні ускладнення. Міжособистісні  взаємостосунки (як по 
горизонталі, так і по вертикалі) часто будує неправильно. Хворобливо 
реагує на критику. Недостатньо розвинута здатність до корекції своєї 
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поведінки 
2 стени 

 
Рівень комунікативних здібностей низький. Наявність ознак акцентуації 
характеру. Початковий етап адаптації до нового колективу розтягнутий у 
часі і, як правило, протікає вельми хворобливо. Часто виникають 
ускладнення в побудові міжособистісних контактів з оточуючими, 
зважаючи на наявність неадекватної самооцінки. Схильність до підвищеної 
конфліктності. Хворобливо реагує на критику. Фіксований на образах, що 
заподіяні йому оточуючими. Недостатньо розвинута здатність до корекції 
поведінки 

1 стен Вкрай низький рівень комунікативних здібностей. Наявність виражених 
ознак акцентуації характеру. Адаптація до нового колективу протікає 
тривало і украй хворобливо. Постійно випробовує утруднення в побудові 
міжособистісних контактів з оточуючими. Високий рівень конфліктності. 
Колективом, як правило, відкидаємо. Фіксований на образах, заподіяних 
оточуючими, унаслідок чого схилений до ірраціональних вчинків. Вкрай 
низька здатність до корекції поведінки 

3. Шкала морально-етичної нормативності 
Стени Інтерпретація значень шкали МН 
10-9 

стенів 
Дуже високий рівень соціалізації. Суворо орієнтований на 
загальноприйняті і соціально схвалювані норми поведінки. Суворо 
дотримується корпоративних вимог. У повсякденній діяльності групові 
інтереси ставить вище особистісних. Виражені альтруїстські якості 

8 стенів Високий рівень соціалізації. Суворо орієнтований на загальноприйняті і 
соціально ухвалені норми поведінки. Схильний дотримуватися 
корпоративних вимог. У повсякденній діяльності групові інтереси ставить 
вище особистісних 

7 стенів Достатньо високий рівень соціалізації. Орієнтований на дотримання 
загальноприйнятих і соціально ухвалених норм поведінки. Дотримується 
корпоративних вимог. У повсякденній життєдіяльності групові інтереси, як 
правило, переважають над особистісними інтересами 

6 стенів Достатній рівень соціалізації. У цілому орієнтований на дотримання 
загальноприйнятих і соціально ухвалених норм поведінки. У цілому 
дотримується корпоративних вимог. В повсякденній життєдіяльності 
групові інтереси, як правило, переважають над особистісними інтересами 

5 стенів В цілому достатній рівень соціалізації. Прагне дотримуватися 
загальноприйнятих і соціально ухвалених норм поведінки. У повсякденній 
життєдіяльності групові інтереси, як правило, переважають над 
особистісними інтересами 

4 стени Задовільний рівень соціалізації. Не завжди орієнтований на дотримання 
загальноприйнятих і соціально ухвалених норми поведінки. У повсякденній 
життєдіяльності особистісні інтереси, як правило, переважають над 
груповими  

3 стени Недостатній рівень соціалізації. В цілому не прагне дотримуватися 
загальноприйнятих норм поведінки і соціально ухвалених вимог. В 
повсякденній життєдіяльності особистісні інтереси переважають над 
груповими 

2 стени 
 

Низький рівень соціалізації. Не прагне дотримуватися загальноприйнятих 
норм поведінки. В основному вважає за краще діяти згідно власних планів, 
не орієнтуючись на думку оточуючих. В повсякденній життєдіяльності 
переважають егоцентричні тенденції. Особистісні інтереси переважають 
над інтересами групи. Досягнення особистісних інтересів може здійснювати 
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в обхід існуючих заборон і правил 
1 стен Вкрай низький рівень соціалізації (значно відмінний від номінальних 

значень для даної вікової групи). Вважає за краще діяти згідно власних 
планів, не враховуючи думку оточуючих. Особистісні інтереси домінують 
над груповими. Для досягнення особистісних інтересів ігноруються 
загальноприйняті норми і правила поведінки 

 
Додаткові шкали БОО «Адаптивність-200» 
Шкала військово-професійної спрямованості 

Стени Інтерпретація значень шкали ВПС 
10-8 

 стенів 
Високий рівень військово-професійної спрямованості. Виражене бажання 
продовжувати професійну діяльність, у тому числі і в особливих умовах 

7-6  
стенів 

Достатній рівень військово-професійної спрямованості. Стійка орієнтація 
на продовження професійної діяльності, у тому числі і в особливих умовах 

5  
стенів 

В цілому достатній рівень військово-професійної спрямованості. 
Орієнтований на продовження професійної діяльності, у тому числі і в 
особливих умовах 

4  
стени 

Недостатній рівень військово-професійної спрямованості. Не повною 
мірою задоволений своєю військовою професійною діяльністю і службовим 
призначенням. Орієнтація на продовження професійної діяльності сумнівна 

3-1  
стени 

Низький рівень військово-професійної спрямованості. Не задоволений 
своєю військовою професійною діяльністю і службовим призначенням 

 
Шкала схильності до девіантних форм поведінки 

 

Стени Інтерпретація значень шкали ДАП 
10-6 

стенів 
Відсутність  ознак девіантних (аддиктивної і делинквентної) форм 
поведінки. Відсутність ознак агресивної поведінки відносно оточуючих. 
Орієнтація на дотримання соціально ухвалених норм поведінки і 
раціональну побудову міжособистісних взаємостосунків з ровесниками і із 
старшими за віком 

5  
стенів 

В цілому виражені ознаки девіантних (аддиктивної і делинквентної) форм 
поведінки відсутні. Відмічається наявність окремих ознак нераціональної 
побудови міжособистісних взаємостосунків з ровесниками і із старшими за 
віком. Іноді допускає порушення соціально ухвалених норм поведінки 

4-3  
стени 

Відзначено наявність деяких ознак девіантних (аддиктивної і 
делинквентної) форм поведінки. Наявність агресивних реакцій відносно 
оточуючих. Схильність до нераціональної побудови міжособистісних 
взаємостосунків з ровесниками і із старшими за віком. Схильний допускати 
порушення соціально ухвалених норм поведінки 

2-1  
стени 

Наявність виразних ознак девіантних (аддиктивної і делинквентної) форм 
поведінки. Наявність виражених агресивних реакцій відносно оточуючих. 
Як правило, міжособистісні взаємостосунки з ровесниками і із старшими за 
віком будує нераціонально. Не орієнтований на дотримання соціально 
ухвалених норм поведінки. 

Шкала суїцидального ризику 
 

Стени Інтерпретація значень шкали СР 
10-6 

стенів 
Відсутність  ознак суїцидального ризику. 

5 
стенів 

В цілому виразних ознак суїцидальної схильності не виявлено. 
Наголошується наявність окремих ознак, що свідчать про певні труднощі в 
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міжособистісних взаємостосунках з ровесниками і (або) із старшими по віку 
4-3 

стени 
Відзначена наявність окремих ознак суїцидальної схильності. За наявності 
затяжної військово-професійної адаптації або труднощів у міжособистісних 
взаємостосунках з ровесниками і із старшими за віком можуть виникнути 
думки суїцидальної спрямованості. 

2-1 
стени 

Відзначена наявність виразних ознак суїцидальної схильності. За наявності 
затяжної військово-професійної адаптації або труднощів в міжособистісних  
взаємостосунках з ровесниками і із старшими по віку можуть виникнути думки 
про суїцидальний шантаж або закінчені суїцидальні дії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика "Акцентуація" 
(Тест – опитувальник Шмішека) 

Опитувальник призначений для діагностики типу акцентуації особистості. 
Теоретичною основою опитувальника є концепція “акцентуйованих особистостей” К. 
Леонгарда, якій вважає, що властиві особистості риси можуть бути розділені на основні і 
додаткові. Основні риси складають стрижень, “ядро” особистості. У випадку яскравої 
виразності основні риси стають акцентуаціями характеру. Відповідно, особистості, у яких 
основні риси яскраво виражені, названі Леонгардом “акцентуйованими”. Термін 
“акцентуйовані особистості” зайняв місце між психопатією і нормою. Акцентуйовані 
особистості не слід розглядати в якості патологічних, але у випадку впливу 
несприятливих факторів акцентуації можуть приймати патологічний характер, руйнуючи 
структуру особистості. 

Тест містить 10 шкал, відповідно до десяти виділених Леонгардом типів 
акцентуйованих особистостей і складається з 88 запитань, на які потрібно відповісти “так” 
чи “ні”. 

Інструкція: “Вам пропонується відповісти на 88 запитань, що стосуються різних 
сторін Вашої особистості. Поруч з номером питання ставте знак “+” (так), якщо згідні, чи 
“-” (ні), якщо незгідні, відповідайте швидко, довго не замислюйтесь”. 

Текст опитувальника 
1. Чи є Ваш настрій у загальному веселим і безтурботним? 
2. Чи важко Ви сприймаєте образи? 
3. Чи були з Вами випадки, коли Ви раптово плакали? 
4. Чи завжди Ви вважаєте себе правим у тій справі, що робите, і Ви не заспокоїтеся, доки 
не переконаєтеся в цьому? 
5. Чи вважаєте Ви себе зараз більш сміливим, ніж у дитячому віці? 
6. Чи може Ваш настрій змінюватися від великої радості до глибокого суму? 
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7. Чи знаходитесь Ви в компанії в центрі уваги? 
8. Чи бувають у Вас дні, коли ви без достатніх основ знаходитеся в похмурому і 
дратівливому настрої і ні з ким не хочете розмовляти? 
9. Ви серйозна людина? 
10. Чи можете Ви сильно надихнутися? 
11. Чи заповзятливі Ви? 
12. Чи швидко Ви забуваєте, якщо вас хто-небудь скривдить? 
13. Чи м’якосердечна Ви людина? 
14. Чи намагаєтесь Ви перевірити після того, як опустили лист у поштову скриньку, чи не 
залишився він висіти в прорізі? 
15. Чи завжди Ви намагаєтесь бути сумлінним у роботі? 
16. Чи боялись Ви в дитинстві грози чи собак? 
17. Чи вважаєте Ви інших людей недостатньо вимогливими один до одного? 
18. Чи сильно залежить Ваш настрій від життєвих подій і хвилювань? 
19. Чи завжди Ви відверті зі своїми знайомими? 
20. Чи часто Ваш настрій буває пригніченим? 
21. Чи був у Вас раніше істеричний припадок чи виснаження нервової системи? 
22. Чи буває у Вас стан сильного внутрішнього занепокоєння чи прагнення до чогось? 
23. Чи важко Вам тривалий час просидіти на стільці? 
24. Чи боретесь Ви за свої інтереси, якщо хтось поводиться з Вами несправедливо? 
25. Змогли б Ви вбити людину? 
26. Чи заважає Вам криво повішена гардина чи нерівно настелена скатертина, настільки 
сильно, що Вам хочеться негайно усунути ці недоліки? 
27. Чи боялись Ви в дитинстві залишатись одні в квартирі? 
28. Чи часто у Вас без причини змінюється настрій? 
29. Чи завжди Ви старанно відноситесь до своєї діяльності? 
30. Чи швидко Ви можете розгніватись? 
31. Чи можете Ви бути безглуздо веселим? 
32. Чи можете Ви іноді цілком перейнятися почуттям радості? 
33. Чи підходите Ви для проведення з Вами розважальних заходів? 
34. Чи висловлюєте Ви звичайно людям свої відверті думки з того чи іншого питання? 
35. Чи впливає на Вас вигляд крові? 
36. Чи охоче ви займаєтесь діяльністю, яка пов’язана з великою відповідальністю? 
37. Чи схильні Ви заступитись за людину, з якою повелись несправедливо? 
38.  Чи важко Вам входити в темний підвал? 
39.  Чи виконуєте Ви кропітку чорну роботу так же повільно і ретельно, як і улюблену 
Вами справу? 
40. Ви товариська людина? 
41. Чи охоче Ви декламували в школі вірші? 
42. Чи тікали Ви дитиною з дому? 
43. Чи важко Ви сприймаєте життя? 
44. Чи бували у Вас конфлікти і неприємності, які так вимотували Вам нерви, що Ви не 
виходили на роботу? 
45. Чи можна сказати, що Ви при невдачах не втрачаєте почуття гумору? 
46. Чи зробите Ви першим крок до примирення, якщо Вас хтось образить?  
47. Чи любите Ви тварин? 
48. Чи підете Ви з роботи чи з будинку, якщо у Вас там щось не в порядку? 
49. Чи мучать Вас невизначені думки, що з Вами чи з Вашими родичами трапиться яке-
небудь нещастя? 
50. Чи вважаєте Ви, що настрій залежить від погоди?  
51. Чи важко Вам виступити на сцені перед великою кількістю глядачів? 
52. Чи можете Ви вийти із себе і дати волю рукам, якщо Вас хтось навмисно грубо 
образить?  
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53. Чи багато Ви спілкуєтеся? 
54. Якщо Ви будете чим-небудь розчаровані, то впадете в розпач? 
55. Чи подобається Вам робота організаторського характеру?  
56. Чи завзято Ви прагнете до своєї мети, навіть якщо на шляху зустрічається багато 
перешкод?  
57. Чи може Вас так захопити кінофільм, що сльози виступлять на очах? 
58. Чи важко Вам буде заснути, якщо Ви цілий день міркували над своїм майбутнім чи 
якою-небудь проблемою? 
59. Чи доводилось Вам у шкільні роки користуватися підказками, або списувати у 
товаришів домашнє завдання? 
60. Чи важко Вам піти вночі на цвинтар?  
61. Чи стежите Ви з великою увагою, щоб кожна річ у будинку лежала на своєму місці?  
62. Чи приходилось Вам лягти спати в гарному настрої, а прокинутися в поганому і 
декілька годин залишатися в ньому? 
63. Чи можете Ви з легкістю пристосуватися до нової ситуації? 
64. Чи часто у Вас буває головний біль?  
65. Чи часто Ви смієтесь? 
66. Чи можете Ви бути привітними з людьми, не відкриваючи свого дійсного ставлення до 
них?  
67. Чи можна Вас назвати веселою і жвавою людиною? 
68. Чи сильно Ви страждаєте від несправедливості? 
69. Чи можна сказати, що Ви дуже любите природу?  
70. Чи є у Вас звичка перевіряти перед сном, або перед тим, як піти, чи виключені газ і 
світло, чи закриті двері? 
71. Чи полохливі Ви? 
72. Чи буває, що Ви почуваєте себе на “сьомому небі”, хоча об’єктивних причин для цього 
немає? 
73. Чи охоче Ви у юнацтві брали участь в гуртках художньої самодіяльності, у 
театральному гуртку? 
74. Чи тягне Вас іноді дивитись в далечінь? 
75. Чи дивитесь Ви на майбутнє песимістично? 
76. Чи може Ваш настрій змінитися від найвищої радості до глибокої туги за короткий 
період часу? 
77. Чи легко піднімається ваш настрій у дружній компанії?  
78. Чи гніваєтесь Ви тривалий час? 
79. Чи сильно Ви переживаєте, якщо горе трапилось в іншої людини? 
80. Чи була у Вас у школі звичка переписувати аркуш у зошиті, якщо Ви його чимось 
забруднили? 
81. Чи можна сказати, що Ви більше недовірливі й обережні, ніж довірливі? 
82. Чи часто Ви бачите страшні сни? 
83. Чи виникала у Вас думка проти волі кинутися з вікна, під потяг, що наближається? 
84. Чи стаєте Ви радісним у веселому оточенні? 
85. Чи легко Ви можете відволіктись від обтяжних питань і не думати про них? 
86. Чи важко Вам стримати себе, якщо Ви розлютитеся? 
87. Чи подобається Вам більше мовчати (так), чи говорити (ні)? 
88. Могли б Ви, якщо довелось, брати участь у театральній виставі, з повним 
перевтіленням ввійти в роль і забути про себе? 

 
Ключ: 

При збігу відповіді на питання з ключем, відповіді привласнюється один бал. 
 

1.Демонстративність/демонстратив-
ний тип:  

6.Дистимність/дистимічнийтип: 
“+” :  
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“+”: 7,19,22,29,41,44,63,66,73,85,88.  
“-” : 51.  
Суму відповідей х на 2. 

9, 21,43, 75,87. 
Суму відповідей помножити 
 на три. 

2.Застрявання/ застрягаючий тип: 
“+” : 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 
 78, 81. 
“-” : 12, 46, 59. 
Суму відповідей  х на 2. 

7.Тривожність/ тривожно- 
боязкий тип: 
“+” : 16, 27. 38, 49. 60, 71, 82. 
“-” : 5. 
Суму відповідей х на 3 

3.Педантичність/ педантичний тип: 
“+” : 4. 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 
80, 83. 
“-” : 36. 
Суму відповідей х на 2.. 

8. Екзальтованість/афективно- 
екзальтований тип: 
“+” : 10, 32, 54, 76. 
Суму відповідей х на 6. 

4.Збудливість/ збудливий тип: 
“+” : 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86.  
Суму відповідей х на 3.. 

9.Емотивність/ емотивний тип: 
“+” 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79.  
“-” 25. 
Суму відповідей х на 3. 

5. Гіпертимність/гіпертимний тип: 
“+” : 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. 
Суму відповідей помножити на три. 

10.Циклотимність/циклотим-ний тип: 
“+” : 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84. 
Суму відповідей помножити  
на три. 

 
Максимальна сума балів після множення – 24.  
На підставі практичного застосування опитувальника, вважають, що сума балів у 

діапазоні від 15 до 19 говорить лише про тенденцію до того чи іншого типу акцентуації. 
І лише у випадку перевищення 19 балів риса характеру є акцентованою. 

 

Виділені Леонгардом 10 типів акцентованих особистостей розділені на дві групи: 
акцентуації характеру (демонстративний, педантичний, застрягаючий, збудливий) і 
акцентуації темпераменту (гіпертимний, дистимний, тривожно-боязкий, циклотимний, 
афективний, емотивний). 

1. Демонстративний тип. Характеризується підвищеною здатністю до витиснення, 
демонстративністю поведінки, жвавістю, рухливістю, легкістю у встановленні контактів. 
Схильний до фантазерства, брехливості й удаванню, спрямованим на прикрашання своєї 
персони, авантюризму, артистизму, до позерства. Їм рухає прагнення до лідерства, 
потреба у визнанні, бажання постійної уваги до своєї персони, бажання влади, похвали; 
перспектива бути непоміченим обтяжує його. Він демонструє високу можливість 
пристосування до людей, емоційну лабільність (легку зміну настроїв) при відсутності 
дійсно глибоких почуттів, схильність до інтриг (при зовнішній м’якості манери 
спілкування). Відзначається безмежний егоцентризм, бажання замилування, співчуття, 
шанування, подиву. Звичайно похвала інших у його присутності викликає у нього 
особливо неприємні відчуття, він цього не виносить. Прагнення до компанії звичайно 
пов’язано з потребою відчути себе лідером, зайняти надзвичайний стан. Самооцінка 
сильно далека від об’єктивності. Може дратувати своєю самовпевненістю і високими 
домаганнями, сам систематично провокує конфлікти, але при цьому активно захищається. 
Володіючи патологічною здатністю до витиснення, він може цілком забути те, про що він 
не бажає знати. Це розковує його у брехні. Звичайно бреше з невинним обличчям, 
оскільки те, про що він говорить, у даний момент, для нього є правдою; очевидно, 
внутрішньо він не усвідомлює свою брехню, чи ж усвідомлює дуже неглибоко, без 
помітного каяття сумління. Здатний притягувати інших неординарністю мислення і 
вчинків. 

2. Застрягаючий тип. Його характеризує помірна товариськість, занудливость, 
схильність до читання моралей, небалакучість. Часто страждає від мнимої 
несправедливості до нього. У зв’язку з цим виявляє сторожкість і недовірливість до 
людей, чуттєвий до образ і засмучень, уразливий, підозрілий, відрізняється мстивістю, не 
здатний “легко відходити” від образ. Для нього характерна зарозумілість, часто виступає 
ініціатором конфліктів. Самовпевненість, твердість установок і поглядів, сильно 
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розвинуте честолюбство часто призводять до наполегливого відстоювання своїх інтересів, 
які він відстоює з особливою енергійністю. Прагне домогтися високих показників у будь-
якій справі, за яку береться і виявляє велику завзятість у досягненні своїх цілей. 
Основною рисою є схильність до афектів (правдолюбство, уразливість, ревнощі, 
підозрілість), інертність у прояві афектів, у мисленні, у моториці. 

3. Педантичний тип. Характеризується ригідністю, інертністю психічних процесів, 
важкий на підйом, довгим переживанням травмуючих подій. У конфлікти вступає рідко, 
виступаючи скоріше пасивною, ніж активною стороною. У той же час дуже сильно реагує 
на будь-який прояв порушення порядку. На службі поводиться як бюрократ, висуваючи до 
оточуючих багато формальних вимог. Пунктуальний, акуратний, особливу увага приділяє 
чистоті і порядку, скрупульозний, сумлінний, схильний жорстко виконувати план, у 
виконанні дій неквапливий, посидющий, орієнтований на високу якість роботи й особливу 
акуратність, схильний до частих самоперевірок, сумнівів у правильності виконаної 
роботи, бурчанню, формалізму. З задоволенням уступає лідерство іншим людям. 

4. Збудливий тип. Недостатня керованість, слабкий контроль над потягами і 
спонуканнями поєднуються у людей такого типу з владою фізіологічних потягів. Для 
нього характерна підвищена імпульсивність, інстинктивність, брутальність, занудство, 
похмурість, схильність до хамства і свар, до конфліктів, у яких сам і є активною, 
провокуючою стороною. Дратівливий, запальний, часто змінює місце роботи, неуживчив 
у колективі. Відзначається низька контактність у спілкуванні, сповільненість вербальних і 
невербальних реакцій. Для нього ніяка праця не стає привабливою, працює лише в міру 
необхідності, виявляє таке ж небажання вчитися. Байдужий до майбутнього, цілком живе 
сьогоденням, бажаючи витягти з нього масу розваг. Підвищена імпульсивність чи 
виникаюча реакція збудження гасяться важко і можуть бути небезпечні для навколишніх. 
Він може бути владним, вибираючи для спілкування найбільш слабких. 

5. Гіпертимний тип. Людей цього типу відрізняє велика рухливість, товариськість, 
балакучість, виразність жестів, міміки, пантоміміки, надмірна самостійність, схильність 
до бешкетництва, недостатнє почуття дистанції у відносинах з іншими. Часто спонтанно 
відхиляються від первинної теми у розмові. Скрізь вносять багато шуму, люблять 
компанії однолітків, прагнуть ними командувати. Вони майже завжди мають дуже гарний 
настрій, гарне самопочуття, високий життєвий тонус, гарний апетит, здоровий сон, 
схильність до обжерливості й інших радостей життя. Це люди з підвищеною самооцінкою, 
веселі, легковажні, поверхневі і, разом з тим, діловиті, винахідливі, блискучі 
співрозмовники; люди, що вміють розважати інших, енергійні, діяльні, ініціативні. Велике 
прагнення до самостійності може бути джерелом конфліктів. Для них характерні вибухи 
гніву, роздратування, особливо коли вони зустрічають сильну протидію, зазнають невдачі. 
Схильні до аморальних вчинків, підвищеній дратівливості, прожектерству. Недостатньо 
серйозно ставляться до своїх обов’язків. Вони важко переносять умови твердої 
дисципліни, монотонну діяльність, вимушену самотність. 

6. Дистимічний тип. Люди цього типу відрізняються серйозністю, навіть 
пригніченістю настрою, повільністю, слабістю вольових зусиль. Для них характерні 
песимістичне відношення до майбутнього, занижена самооцінка, а також низька 
контактність, небагатослівність у бесіді, навіть мовчазність. Такі люди є домосідами, 
індивідуалістами; гучної компанії звичайно уникають, ведуть замкнутий спосіб життя. 
Часто похмурі, загальмовані, схильні фіксуватися на тіньових сторонах життя. Вони 
сумлінні, цінують тих, хто з ними дружить і готові їм підкоритися, мають загострене 
почуття справедливості, а також повільне мислення. 

7. Тривожний тип. Людям даного типу властиві низька контактність, мінорний 
настрій, лякливість, невпевненість у собі. В дитинстві вони цураються гучних і жвавих 
однолітків, не люблять надмірно гучних ігор, випробують почуття боязкості і 
сором’язливості, важко переживають контрольні, іспити, перевірки. Часто соромляться 
виступати перед аудиторією. Охоче підкоряються опіці старших, нотації яких можуть 
викликати в них каяття сумління, почуття провини, розпач. У них рано формується 
почуття обов’язку, відповідальності, високі моральні й етичні вимоги. Почуття власної 
неповноцінності намагаються замаскувати в самоствердженні через ті види діяльності, де 
вони можуть у більшій мірі розкрити свої здібності. Властиві ним уразливість, чутливість, 
сором’язливість заважають зблизитися з тими, з ким хочеться, особливо слабкою ланкою є 
реакція на відношення до них оточуючих. Нетерплять глузувань, підозри 
супроводжуються невмінням постояти за себе, відстояти правду при несправедливих 
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обвинуваченнях. Рідко вступають у конфлікти з оточуючими, граючи у них в основному 
пасивну роль, у конфліктних ситуаціях вони шукають підтримки й опори. Вони 
дружелюбні, самокритичні, ретельні. Унаслідок своєї беззахисності нерідко служать 
“козлами відпущення”, мішенями для жартів. 

8. Екзальтований тип. Яскрава риса цього типу – здатність захоплюватися, а також 
– усмішливість, відчуття щастя, радості, насолоди. Ці почуття у них можуть часто 
виникати через те, що у інших не викликає великого підйому, вони легко приходять у 
захват від радісних подій і в повний розпач – від сумних. Їм властива висока контактність, 
балакучість, влюбчевість. Такі люди часто сперечаються, але не доводять справи до 
відкритих конфліктів. У конфліктних ситуаціях вони бувають як активною, так і пасивною 
стороною. Вони прив’язані до друзів і рідних, альтруїстичні, мають почуття жалю, гарний 
смак, виявляють яскравість і щирість почуттів. Можуть бути панікерами, піддаються 
настроям, рвучкі, легко переходять від стану захвату до стану суму, мають лабільність 
психіки. 

9. Емотивний тип. Цей тип подібний до екзальтованого, але прояви його не 
настільки бурхливі. Для них характерні емоційність, чутливість, тривожність, балакучість, 
боязкість, глибокі реакції в області тонких почуттів. Найбільш сильно виражена риса – 
гуманність, співпереживання іншим людям або тваринам, чуйність, м’якосердечність. 
Вони вразливі, слізливі, будь-які життєві події сприймають серйозніше, ніж інші люди. 
Рідко вступають у конфлікти, образи носять у собі, не виносять назовні. Їм властиво 
загострене почуття обов’язку, ретельність. Дбайливо відносяться до природи, люблять 
вирощувати рослини, доглядати за тваринами. 

10. Циклотимний тип. Характеризується зміною гіпертимних і дистимічних станів. 
Їм властиві часті періодичні зміни настрою, а також залежність від зовнішніх подій. 
Радісні події викликають у них картини гіпертимії: бажання діяльності, підвищена 
балакучість, виникнення ідей; сумні – пригніченість, сповільненість реакцій і мислення, 
так само часто змінюються їхня манера спілкування з оточуючими людьми. 

У лабільних циклоїдів фази зміни настрою звичайно коротше, ніж у типових 
циклоїдів. “Погані” дні відзначаються більш насиченим дурним настроєм, ніж млявістю. 
У період підйому виражені бажання мати друзів, бути в компанії. Настрій впливає на 
самооцінку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  КАРТКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

                              
                   
                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
             
 
 
 
 

(Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)  
 
 

(Дата народження)  
 
 

1.  БОО „АДАПТИВНІСТЬ-200” 
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Загальний висновок: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________ 
 
  

Висновок: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 
 

Д        ______      

ПР     ______     

КП     ______      

МН    ______      

ВПС  ______      

ДАП  ______       

СР      ______  

 

 

ОАП ______       

 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
81 82 83 84 85 86 87 88   

   
       Висновок    
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  

2. Методика АКЦЕНТУАЦІЯ 
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Розпочато: ” ” ________  20  р. 

                                                                                                Закінчено: ” ” _________  20  р. 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

проведення індивідуальних бесід 
(психологічних консультацій) 

з військовослужбовцями 
військової частини А0000 



30 
 

 
 

Начальник Головного управління по роботі з  
  особовим складом Збройних Сил України  

         генерал-лейтенант                                                                                                        О/П                                                                                       І.М.ЧУБЕНКО 
 
 

№ 
зп 

Дата та час 
проведення 

бесіди/ 
консультува

ння 

 
П.І.Б. 

 
Яким Р(М)ВК, 

ОВК  призваний, 
дата призову 

 
Результати 

психологіного 
вивчення 

 
Коротка психологічна 

характеристика  
кандидата 

 
Висновок 

П.І.Б, підпис 
посадової особи 
яка проводила 

бесіду/ 
консультування 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 02.06.2015 р.,  

12.00-12.30 
ІВАНЕНКО  
Петро  
Петрович 

Чернігівським 
ОМВК  

Бесіда, 
спостереження, 
проективна 
методика 
«ДДЛ» 

Інтровертований тип 
особистості, підвищена 
тривожність, низька 
самооцінка. 

За 
результат
ами 
психологіч
ного 
вивчення 
доцільно не 
призначат
и  до 
підрозділів 
охорони 

Офіцер-психолог 
в/ч А0000 
капітан 
А.В.Власенко 
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