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Дослідження деяких психічних властивостей особистості 
курсантів за допомогою психогеометричного тесту

Афонін В.М., Купріненко О.В.
Академія сухопутних військ

Анотації:
Надаються результати застосу-
вання психогеометричного тесту 
для вивчення деяких властивос-
тей особистості курсантів військо-
вого інституту. У дослідженнях 
взяли участь 298 курсантів різних 
військових спеціальностей. Пока-
зано, що значна частина курсан-
тів (у тому числі й спеціальність 
фізичне виховання) відносяться 
до психологічних типів людини з 
рисами миролюбності, комуніка-
бельності, неконфліктності, ідей-
ності. Представники основних 
військових спеціальностей (аеро-
мобілісти) прагнуть бути лідера-
ми у колективі, перемагати, бути 
успішними.

Афонин В.Н., Куприненко О.В. Исследо-
вание некоторых психических свойств 
личности курсантов при помощи психо-
геометрического теста. Предоставлены ре-
зультаты применения психогеометрического 
теста для изучения некоторых свойств лич-
ности курсантов военного института. В ис-
следованиях приняли участие 298 курсантов 
разных военных специальностей. Показано, 
что значительная часть курсантов (в том 
числе и специальность физическое воспи-
тание) относятся к психологическим типам 
человека с чертами миролюбивости, ком-
муникабельности, неконфликтности, идей-
ности. Представители основных военных 
специальностей (аэромобилисты) стремят-
ся быть лидерами в коллективе, побеждать, 
быть успешными.

Afonin V.M., Kuprinenko O.V. Research 
of some psychical qualities of cadets’ 
personality with the aid of psychogeo-
metric test. The results of application of 
psychogeometric test are given. A test is 
used studies of some properties of per-
sonality of students of military institute. 
298 students of different soldiery speciali-
ties took part in researches. It is rotined 
that considerable part of students (includ-
ing speciality physical education) behave 
to the psychological types of man with the 
lines of peaceable disposition, connec-
tivity, unconflict, ideological content. The 
representatives of basic soldiery speciali-
ties (airmobile troops) aim to be leaders in 
a collective, to win, be successful.
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Вступ.1

Особистість  це людина – свідома, розумна, яка є 
дієздатними членом суспільства, котра володіє мовою 
і здатністю до трудової діяльності [9,10]. Поза суспіль-
ством особистості немає, тому що людина формується 
як особистість тільки в суспільстві і самореалізується 
у спілкуванні з іншими людьми [2, 7, 12].

При вивченні людини як особистості, ми стика-
ємось з надзвичайно великою кількістю окремих її 
властивостей (або рис). Чим активніше діяльність лю-
дини, тим більш чітко і яскраво будуть проявлятися 
риси її особистості [4, 5, 11]. 

Основні риси особистості майбутніх офіцерів 
Збройних сил формуються під час навчання у військо-
вих закладах. Тому педагогічному складу цих закла-
дів важливо зрозуміти, що являє собою кожен курсант 
як особистість, до чого він прагне, чого він вже встиг 
досягнути і яким чином він буде досягати поставле-
ної конкретної мети. Все це і визначає спрямованість 
особистості, її інтереси і схильності, ідеали, мотиви 
діяльності. 

У системі індивідуальних ресурсів особистості 
вчені виділяють такі важливі підсистеми: біогенетичні 
(пов’язані із спадковістю), фізіологічні (стан здоров’я, 
особливості будови організму), індивідуально-
психічні (рівень інтелектуального розвитку, особли-
вості емоційно-вольової сфери). Ці підсистеми мають 
складну структуру і забезпечують, у цілому, процес 
життєдіяльності [2,13].

Особистість – об’єкт вивчення не тільки психоло-
гії. Соціологія, історія, мистецтвознавство, етика, ес-
тетика, медицина, педагогіка та інші науки з різних 
сторін, в різних зв’язках і відношеннях вивчають осо-
бистість [13,16]. Вивчення особистості курсанта, най-
більш виражених рис його характеру, має допомагати 
в складанні програми виховного впливу на нього під 
час педагогічного процесу. Адже кожен курсант, май-
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бутній офіцер, у процесі своєї службової діяльності 
також буде виступати у ролі вихователя підлеглого 
йому контингенту військовослужбовців. 

Дослідження виконане в рамках планової теми 
НДР науково-дослідної лабораторії теорії та організа-
ції фізичної підготовки АСВ за шифром «Психофізі-
ологія».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – використання психогеоме-

тричного тесту, як методу дослідження особистості 
курсантів військового навчального закладу.

Методи та організація дослідження: аналіз даних 
наукової літератури, проективний метод дослідження 
особистості С.Деллінгер, методи статистичної оброб-
ки даних, метод логічних висновків.

У дослідженнях взяли участь курсанти різних вій-
ськових спеціальностей Академії сухопутних військ 
(298 чоловік).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Психогеометричний тест – проективна методика 

дослідження особистості, яка була розроблена Сью-
зан Деллінгер (Susan Dellinger) у 1978 році. Психоге-
ометрична система С. Деллінгер була представлена в 
24 країнах більше мільйону чоловік – студентам ко-
леджів, менеджерам та іншим. У 1984 році Сьюзан 
Деллінгер заснувала свою фірму з проведення тре-
нінгів для створення команд, підготовки лідерів, роз-
витку навиків міжособистісної і групової комунікації 
на основі розробленої нею психогеометричної систе-
ми (Psycho-Geometrics System), яка застосовується в 
американських і багатонаціональних компаніях, уря-
дових установах, університетах, юридичних фірмах 
і некомерційних організаціях протягом останніх 30 
років. Є позитивний відгук 500 кадрових працівників 
американських компаній, які вважають, що психоге-
ометрія могла б використовуватися замість традицій-
ного тестування нових службовців [15].

Завдяки виходу у 1991 році книги «Психогеоме-
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трія для менеджерів», психогеометричний тест поча-
ли використовувати у системі підготовки менеджерів. 
У книзі викладений і адаптований до умов нашого 
суспільства варіант курсу практичної психології (пси-
хогеометрія), як такий, що пройшов попередню пере-
вірку на практиці консультування керівників, описані 
процедури експрес-діагностики типів особистості, 
подається характеристика цих типів і тенденцій їх 
розвитку, наводяться практичні рекомендації і сцена-
рії щодо їх ефективної взаємодії в ситуаціях ділового 
спілкування [1]. 

Вважається, що точність діагностики за допомо-
гою психогеометричного методу досягає 85%. Були 
спроби встановити зв'язок тесту з показниками інших 
особистісних опитувальників та методикою «Прогре-
сивні матриці Равена». З’ясувалося, що майже всі ре-
зультати порівняльного аналізу “підтверджують деяку 
залежність вибору геометричних форм з психологіч-
ними характеристиками особистості”. Автори наво-
дять дані, що свідчать про частковий збіг результатів 
діагностики за допомогою даного тесту і опитуваль-
ників Р. Кеттелла, Е. Шострома та ін. [1;3,6;14;15]. 
Враховуючи той факт, що дані були отримані в ході 
виконання договірних робіт з формування кадрового 

резерву, ситуацію психодіагностичного обстеження 
слід розглядати як ситуацію експертизи. 

Як відзначають самі автори, вони «не чекали таких 
прозорих результатів від цього порівняльного аналі-
зу. Практично всі вони (за винятком даних за шкалою 
G: «сила супер-эго/слабость супер-эго) підтверджу-
ють (або, принаймні, не спростовують) відповідність 
психологічного портрету обраній геометричній фігурі 
[15]. 

У той же час Щербатих Ю.В., Мосина А.Н. у своїй 
статті констатують, що «валідність психогеометрич-
ного тесту С. Деллінджер, даного в інтерпретації А. 
Алексєєва и Л. Громової, є явно недостатньою для 
отримання зважених висновків про індивідуальні 
властивості випробовуваних» [1,14].

Отже, психогеометрія − унікальна практична сис-
тема аналізу особистості.

Вона дозволяє: 
Миттєво визначити тип особистості, що цікавить 1. 
вас, і, природно, ваш власний тип. 
Дати детальну характеристику особистих якостей і 2. 
особливостей поведінки будь-якої людини на буден-
ній, зрозумілій кожному мові. 
Скласти сценарій поведінки для кожного типу осо-3. 

Таблиця 1. 
Процентне відношення обраних геометричних фігур курсантами навчальних груп Академії

Середнє за спеціальністю (%)

№
з/п Група

1. Група № 111-АВ 34,62 3,85 38,46 7,7 15,38
2. Група № 121-АВ 50 10 30 10 0
3. Група № 131-АВ 30 5 35 5 25
4. Група № 141-АВ 20 20 30 10 20
5. Група № 142-АВ 0 16,7 50 16,7 16,7

Середнє 26,9 11,1 36,7 9,9 15,4
6. Група № 311 КР 14,3 0 42,9 14,3 28,6
7. Група № 331 КР 28,6 0 57,1 14,3 0
8. Група № 351 КР 33,3 16,7 50 0 0

Середнє 25,4 5,6 50,0 9,5 9,5
9. Група № 231 РАО 11,1 11,1 55,6 11,1 11,1
10. Група № 241 РАО 27,3 0 45,5 18,2 9,1

Середнє 19,2 5,6 50,6 14,7 10,1
11. Група № 111 ФП 25 0 37,5 12,5 25
12. Група № 141 ФП 28,6 0 57,1 0 14,3

Середнє 26,8 0,0 47,3 6,3 19,7
13. Група № 131 МП 25 10 35 10 20
14. Група № 141 МП 16,7 0 50 8,3 25

Середнє 20,9 5,0 42,5 9,2 22,5
15. Група № 131 ТП 10 0 50 0 40
16. Група № 141 ТП 30,8 7,7 30,8 23,1 7,7

Середнє 20,4 3,9 40,4 11,6 23,9
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бистості в стандартних ситуаціях. 
Досліджуваним пропонувалась наступна інструк-

ція. Подивіться на 5 фігур (квадрат, трикутник, пря-
мокутник, коло, зигзаг), зображених на аркуші паперу. 
Виберіть з них ту, відносно якої ви можете сказати – 
це я! Якщо ви відчуваєте труднощі, оберіть ту з фігур, 
яка першою привернула Вашу увагу. Запишіть її назву 
або обведіть її колом.

Отже, найважчий етап роботи закінчений. Яку б 
фігуру ви не обрали це − Ваша основна фігура. Вона 
дає можливість визначити ваші головні, домінуючі 
риси характеру та особливості поведінки. 

Характеристика випробовуваних. Усі досліджен-
ня проведено на практично здоровому курсантському 
контингенті віком від 17 до 25 років у 2009 році. До-
слідження, в яких брали участь курсанти майже всіх 
військових спеціальностей АСВ показали наступне 
(див табл. 1, 2).

Курсанти Академії сухопутних військ за своїми 
психологічними характеристиками згідно психогео-
метричного тесту розподіляються на п’ять категорій. 
Найбільший відсоток обраної геометричної фігури 
припадає на «коло», а найменший − на «прямокут-
ник». І хоча кожна з досліджених груп різних військо-
вих спеціальностей мала свої відсоткові співвідно-
шення обраних геометричних фігур, тенденція до їх 
обрання залишилась єдиною: найбільший відсоток − 
«коло», найменший − «квадрат». Це особливо наочно 
виглядає на рис. 1 і 2, де наводяться середні відсоткові 
співвідношення обрання вказаних курсантами фігур, 
як різних спеціальностей, так і їх розподіл за курсами 
навчання.

При обранні фігури «коло», курсантами різних 
військових спеціальностей, найбільший відсоток 
мають курсанти спеціальності ракетних військ − 50,6 
% та спеціальності культурно-просвітницька робота. У 

Таблиця 2. 
Процентне відношення обраних геометричних фігур курсантами за спеціалізація ми

 Спеціальність трикутник прямокутник коло квадрат зигзаг

АВ 26,9% 11,1% 36,7% 9,9% 15,4%
КР 26,8% 0,0% 47,3% 6,3% 19,7%
РАО 25,4% 5,6% 50,0% 9,5% 9,5%
ФП 19,2% 5,6% 50,6% 14,7% 10,1%
МП 20,9% 5% 42,5% 9,2% 22,5%
ТП 20,4% 3,9% 40,4% 11,6% 23,9%
Середнє 23,3% 5,2% 44,6% 10,2% 16,8%

Рис. 1 – Середній показник співвідношення обраних фігур курсантами різних спеціальностей

60
50
40
30
20
10
0

%
 о

бр
ан

ня

фігури

тр
ик

ут
ни

к

пр
ям

ок
ут

ни
к

ко
ло

кв
ад

ра
т

зи
гза

г

АВ

КР

РАО

ФП

МП

ТП

Рис.2 – Процентне співвідношення обраних фігур за курсами

60
50
40
30
20
10
0

%
 о

бр
ан

ня

фігури

тр
ик

ут
ни

к

пр
ям

ок
ут

ни
к

ко
ло

кв
ад

ра
т

зи
гза

г

I   курс

II  курс

III курс

IV курс

V курс



проблеми фізичного виховання і спорту   № 5 / 2010

13

той же час, найбільший абсолютний відсоток за курсом 
навчання, показали курсанти 3 курсу (спеціальності 
культурно-просвітницька робота) − 57,1 % і курсанти 
4 курсу (спеціальності фізична підготовка) − 57,1% 
. Найменший відсоток обрання цієї фігури показали 
курсанти спеціальності аеромобільні війська, а серед 
них − курсанти 4 курсу.

На другому місці у відсотковому співвідношенні 
курсанти обрали фігуру «трикутник» − 23,3 %. 

Серед всіх спеціальностей, які обрали «трикут-
ник», найбільший відсоток мають курсанти спеці-
альності аеромобільні війська − 26,9 %, та курсанти 
спеціальності фізична підготовка − 26,8%. Але серед 
усіх груп найбільший відсоток за цим показником має 
група курсантів спеціальності аеромобільні війська 
другого курсу − 50 %. 

Наступним у відсотковому відношенні є фігура 
«зигзаг» − 16,8%. Серед спеціальностей, які обрали 
«зигзаг» найбільший відсоток мають курсанти танко-
вих та механізованих підрозділів (відповідно 23,9 % 
і 22, 5 %). А серед навчальних груп − група танкових 
підрозділів 3 курсу − 40 %.

Квадрат обрали своєю фігурою 10,2 % курсантів. 
На останньому місці серед запропонованих фігур 

залишився «прямокутник» − 5,2 %.
Коло – легко «ламає дистанцію» в спілкуванні, 

швидко приходить на допомогу, обожнює жарти, ве-
селий, деколи до легковажності, щедрий. Навіть якщо 
за професією – не психолог, то психолог у житті. А 
тому – незамінний «клей» в команді, стабілізатор ко-
лективу. Хоча організатор – не найсильніший. Вза-
галі віддає перевагу компромісу, в якому головне, 
– збереження взаємовідносин. Головне в його житті 
– людина, мораль і справедливість – святині, а справа 
– другорядне. Товариський, доброзичливий, чуйний, 
поступливий, спокійний, дбайливий, жалісливий. Ін-
туїтивний, не дуже рішучий, орієнтований на думку 
оточуючих, схильний до балакучості, проте – чудовий 
слухач.

Зигзаг – символізує прагнення особистості орга-
нізовувати всіх навколо себе, пропагувати свої ідеї. 
Він творець, синтезатор і генератор ідей, ідеаліст, не-
практичний та наївний. Дотепний, деколи в’їдливий. 
Потребує незалежності і високої стимуляції діяльнос-
ті. Терпіти не може субординацію. Під час конфлікту 
віддає перевагу його загостренню з метою побудови 
нової концепції. У той же час така особистість, як 
правило, нестримна, експресивна, не завжди доводять 
справу до кінця.

Квадрат – витривалий, терплячий, методичний. 
Вважають, що він символізує працьовитість, старан-
ність, потребу доводити справу до кінця. Аналітик, 
ерудит, уважний до деталей і подробиць. Любить по-
рядок, розплановане життя. Програє в оперативності 
дій, контактності з різними особами [6,11].

Можна припустити, що тільки незначна кількість 
курсантів володіють такими якостями, поважають за-
ведений порядок і не в захваті від сюрпризів та змін 
звичного ходу подій. У той же час надмірна при-
страсть до деталей, потреба в додатковій, уточнюючій 

інформації для прийняття рішень, позбавляють таких 
людей оперативності.

Прямокутник – символізує динамічність, постій-
ний рух і зміни. Це тимчасова форма особистості, яку 
можуть мати інші чотири, порівняно стійкі фігури, в 
певні періоди життя. Це люди, які часто незадоволені 
тим способом життя, який вони ведуть зараз, і тому за-
йняті пошуками кращого положення. Причини «пря-
мокутного» стану можуть бути різними, але об’єднує 
їх одне − значущість змін для певної людини [1,6].

Основним психічним станом прямокутника, є стан 
заплутаності в проблемах і невизначеності відносно 
себе на даний момент часу. Найбільш характерні риси 
прямокутників – непослідовність і непередбачува-
ність вчинків протягом перехідного періоду. Прямо-
кутники можуть сильно змінюватися день за днем і 
навіть протягом одного дня. Вони мають, як правило, 
низьку самооцінку, прагнуть стати краще в чомусь, 
шукають нові методи роботи, змінювати стиль життя. 
Прямокутники намагаються робити те, чого ніколи 
раніше не робили; ставлять запитання, на які раніше 
у них не вистачало «духу». У даний період вони від-
криті для нових ідей, цінностей, способів мислення і 
життя, легко засвоюють все нове. Проте, зворотною 
стороною цього, є надмірна довірливість, навіюва-
ність, наївність. Тому прямокутниками легко маніпу-
лювати. «Прямокутність» – всього лише стадія. Вона 
мине [11].

На думку психологів, не можна знайти абсолют-
но однакових людей за своїми психічними власти-
востями. Кожна людина відрізняється одна від іншої 
низкою особливостей, сукупність яких утворює його 
індивідуальність [5;8,11,13]. При цьому психічні 
властивості людини не є чимось таким, що людина 
отримує в готовому вигляді і зберігає незмінним до 
кінця своїх днів. Психічні властивості людини – це її 
здібності, характер, інтереси і схильності, які форму-
ються в процесі життя, вони більш менш стійкі, але 
не є незмінними. Абсолютно сталих властивостей не 
буває, поки людина живе, вона розвивається і, так або 
інакше, змінюється [9, 10].

Висновки. 
Отже, результати проведеного нами дослідження 

свідчать про те, що значна частина курсантів (44,6 %) 
відноситься до психологічних типів, яким притаманні 
такі основні риси як здатність:

співпереживати, співчувати іншим (комунікабель-• 
ність);
підтримувати хороші міжособистісні стосунки, то-• 
лерантно боротися за справедливість (не конфлік-
тність);
примирити людей з протилежними точками зору, • 
знайти спільність у поглядах і поведінці (миролюб-
ність);
дотримуватися законів моралі, боротися зі злом • 
(ідейність).

Результати проведеного дослідження було б цікаво 
порівняти з даними інших досліджень, за іншими ме-
тодиками, що дозволило б поглибити вивчення цього 
питання. Але це вже є завданням подальшої роботи.
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