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Методика, яка пропонується, дає можливість більш глибоко розібратися в 

структурі організаторських здібностей і одночасно виявити рівень володіння 

ними. 

Інструкція 

Перед вами 20 питань, які вимагають однозначної відповіді «так» або «ні». 

У бланку відповідей необхідно поруч із номером питання проставити відповідну 

для вас відповідь. 

Опитувальник 

1. Вам часто вдається схилити своїх друзів або колег до своєї точки зору?  

2. Ви часто попадаєте в такі ситуації, коли маєте труднощі в тому, як 

вчинити?  

3. Чи приносить вам задоволення суспільна робота?  

4. Ви звичайно легко відступаєте від своїх планів і намірів?  

5. Ви любите вигадувати або організовувати з навколишніми ігри, змагання, 

розваги?  

6. Ви часто відкладаєте на завтра те, що можна зробити сьогодні?  

7. Ви звичайно прагнете до того, щоб навколишні вчиняли відповідно до 

ваших думок або порад?  

8. Це вірно, що у вас рідко бувають конфлікти із друзями, якщо вони 

порушують свої зобов'язання?  

9. Ви часто у своєму оточенні берете на себе ініціативу при ухваленні 

рішення?  

10. Це вірно, що нова обстановка або нові обставини можуть вибити вас 

спочатку зі звичної колії?  

11. У вас, як правило, виникає почуття досади, коли що-небудь із задуманого 

не виходить?  



12. Вас дратує, коли доводиться виступати в ролі посередника або порадника?  

13. Ви звичайно активні на зборах?  

14. Це вірно, що ви намагаєтеся уникати ситуацій, коли потрібно доводити 

свою правоту?  

15. Вас дратують доручення та прохання?  

16. Це вірно, що ви намагаєтеся, як правило, уступати друзям?  

17. Ви звичайно охоче берете на себе участь в організації свят, торжеств?  

18. Вас виводить із себе, коли спізнюються?  

19. До вас часто звертаються за порадою або допомогою?  

20. У вас в основному виходить жити за принципом «дав слово - тримай»?  

 

Обробка й інтерпретація результатів 

Аналіз результатів починається з співставлення отриманих відповідей з наведеним 

нижче ключем. 

Ключ 

«Так»: 1,3, 5,7,9,11,13,17,18, 19, 20. 

«Ні»: 2, 4, 6, 8, 10,12, 14,15, 16. 

Потім необхідно підрахувати суму збігів із ключем. Коефіцієнт організаторських 

здібностей дорівнює дробу, де чисельник - сума збігів із ключем, помножена на 

100%, а знаменник - 20. 

 

Критерії для висновків: 

до 40% - рівень організаторських здібностей низький; 

40-70% - середній; 

понад 70% - високий. 

 


