
Цей тест допоможе визначити, чи властиво вам мислення жертви. 
Інструкція до тесту на комплекс жертви. 

 
Відповідайте на питання тесту "так", "ні" або "іноді". 

Питання до тесту на синдром жертви. 

1 Чи вважаєте ви, що у вас поганий характер і що вас неможливо терпіти? 

 2 Чи думаєте ви, що зобов'язані виконувати якісь справи, нав'язані соціальною роллю 

(наприклад, забиратися або готувати), а інакше ви не будете відповідати їй? 

3 Порівнюєте ви свої досягнення з іншими не в свою користь? 

 4 Чи вважаєте ви, що вам постійно не щастить, а іншим, навпаки, везе? 

5 Чи робите ви для оточуючих людей більше, ніж для себе? 

6 Чи складно вам відмовити іншій людині в тому, що ви не хочете робити, а він 

наполягає? 

7 Чи впевнені ви, що без допомоги інших людей ви б взагалі нічого не добилися в 

житті? 

8 Чи властиво вам занижувати свої вміння та здібності? І відчуваєте ви труднощі з 

оцінкою результату власної праці (вам може здаватися, що вас завжди недооцінюють)? 

9 Чи вважаєте ви, що у вас недостатньо можливостей для досягнення цілей (таланту, 

зв'язків, засобів і так далі)? 

10 Чи впевнені ви, що людину не можна любити просто так, а можна тільки за його 

досягнення? 

 



Ключ до тесту на синдром жертви. За кожну відповідь "так" додавайте 2 бали, за 

відповідь "іноді" - 1 бал, за відповідь "ні" - 0 балів. 

Обробка результатів тесту на жертву. Порахуйте кількість набраних балів. Суму балів 

порівняйте з нормами нижче. 

Інтерпретація результатів тесту на жертву. 

 0 - 7 балів - у вас відсутній комплекс жертви. Якщо ви і відчуваєте свою 

безпорадність, то це відбувається вкрай рідко. Вас можна привітати! 

8 - 13 балів - ви маєте комплексом жертви, але він виражений не яскраво. У певних 

ситуаціях він може давати знати про себе, а іноді ви замислюєтеся, що позиція жертви вас 

зовсім не влаштовує. Ще один варіант: ви вже усвідомили наявність комплексу жертви 

раніше і всіма силами намагаєтеся з ним впоратися. 

14 - 20 балів - у вас комплекс жертви, який виражений яскраво. Ви можете не 

усвідомлювати цього, але оточуючі вас люди напевно бачать, яке ваше ставлення до життя 

і позиція і можуть використовувати вас у своїх цілях, маніпулюючи почуттям провини. 

Будьте творцями свого  ЖИТТЯ! 


