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Заняття 5. Типологія характерів та їх діагностика 
 
Приблизний план 
1. Психологічна концепція акцентуацій. Діагностика. 
2. Функціонально-типологічні та соціальні теорії. Діагностика. 
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Практичні завдання 
 
Дослід 5.1. Психодіагностика акцентуації 
(методика Смішека) 
 
Вступні зауваження. Психологічна концепція акцентуацій. 

Поняття акцентуації 
Поняття “акцентуація” уперше ввів німецький психіатр і психолог, 

професор неврології неврологічної клініки Берлінського університету 
Карл Леонгард (К. Lеоnhагd). Ним же розроблена й описана відома 
класифікація акцентуацій особистості. 

У нашій країні одержала поширення інша класифікація акцентуа-
цій, що була запропонована відомим дитячим психіатром професором 
А.Е. Личком. Однак і в тому, і в іншому підході зберігається загальне 
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розуміння змісту акцентуації. У найбільш лаконічному вигляді акцен-
туацію можна визначити як дисгармонійність розвитку характеру, 
гіпертрофовану виразність окремих його рис, що обумовлює підвище-
ну уразливість особистості у відношенні визначеного роду впливів і 
утрудняє її адаптацію в деяких специфічних ситуаціях. 

При цьому важливо відзначити, що вибіркова уразливість по від-
ношенню до визначеного роду впливів, що має місце для тієї чи іншої 
акцентуації, можуть поєднуватися і співвідноситися з доброю або на-
віть підвищеною стійкістю до інших впливів. Точно так само усклад-
нення з адаптацією особистості в деяких специфічних ситуаціях 
(сполучених з даною акцентуацією) може сполучитися з добрими або 
навіть підвищеними здібностями до соціальної адаптації в інших ситу-
аціях. При цьому ці “інші” ситуації самі по собі можуть бути об’єктив-
ними і більш складними, але не сполученими з даною акцентуацією, не 
референтні їй. 

У роботах К. Леонгарда використовується як сполучення 
“акцентуйована особистість”, так і “акцентуйовані риси характеру”. 
Хоча все-таки головним у нього є поняття “акцентуація особистості”. 
Сама класифікація К. Леонгарда є класифікація акцентуйованих особи-
стостей. А.Е. Личко думає, що вірніше було б говорити про акцентуа-
ції характеру, тому що в дійсності саме про особливості характеру і 
типології характеру йде мова. 

Ми вважаємо, що вірним є використання обох сполучень – і 
“акцентована особистість”, і “акцентуація характеру”. У вітчизняній 
психології склалася традиція чітко, а іноді і різко підкреслювати розхо-
дження в поняттях “особистість” і “характер”. При цьому мається на 
увазі, що поняття “особистість” більш широке, що включає в себе спря-
мованість, мотиви, установки, інтелект, здібності і т.д. Тим часом у захі-
дній психології часто, говорячи про “особистість”, мають на увазі її ха-
рактерологію. До цього є визначені підстави, тому що характер – це не 
тільки базис особистості (так вважає багато хто, хоча і це дискусійно), 
але й інтегративне утворення. У характері знаходять своє вираження і 
система відносин особистості, її установки, орієнтації і т.ін. Якщо ж 
звернутися саме до описів різних акцентуацій (все рівно, в якій типоло-
гії – К. Леонгарда або А. Личка), то легко побачити, що багато що в них 
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характеризує саме особистість у різних її аспектах. Надалі ми в однако-
вій мірі й у рівному значенні будемо використовувати обидва терміни – 
“акцентована особистість” і “акцентуація характеру”. Однією з розпо-
всюджених практичних помилок, від якої нам хотілося б застерегти, є 
трактування акцентуації як установленої патології. Однак це не так. У 
роботах К. Леонгарда спеціально підкреслювалося, що акцентуйовані 
люди не є ненормальними. У противному випадку нормою варто було б 
вважати тільки середню посередність, а будь-яке відхилення від неї роз-
глядати як патологію (К. Леонгард, 1981). К. Леонгард навіть думав, що 
людина без натяку на акцентуацію, звичайно, не схильна розвиватися в 
несприятливу сторону, але настільки ж малоймовірно, що вона як-
небудь відрізняється в позитивну сторону. Акцентуйованим особистос-
тям, навпаки, властива готовність до особливого, тобто як до соціально 
позитивного, так і соціально негативного розвитку. Узагальнюючи все 
сказане, мабуть, можна зробити висновок, що акцентуація є не патоло-
гією, а крайнім варіантом норми.  

За різними даними, поширеність акцентуацій у популяції сильно 
варіює і залежить від багатьох факторів. До цих факторів відносяться 
соціокультурні особливості середовища, статеві і вікові особливості 
та ін. За даними К. Леонгарда і його співробітників, частка акценту-
йованих особистостей у дорослому населенні складає приблизно 
50%. Однак автори спеціально підкреслюють, що в інших країнах 
співвідношення акцентуйованих і неакцентуйованих людей може 
бути іншим.  

Хоча в цілому питання про динаміку акцентуацій розроблене ще 
недостатньо, уже зараз можна говорити про феномен загострення рис 
акцентуйованого характеру в підлітковому віці. Надалі, мабуть, відбу-
вається їхнє згладжування або компенсація, а також перехід явних ак-
центуацій у приховані.  

 
Опитувач 
Інструкція  
Пропонуємо Вам відповісти на подані нижче запитання. Нас ціка-

вить лише Ваша думка стосовно кожного запитання. Тому відповідай-
те зразу, не замислюючись. Пам’ятайте, що правильних або неправиль-
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них відповідей немає. Ви можете відповісти лише “так” або “ні”. Ін-
ших варіантів відповідей немає. На самому опитувачі не слід нічого  
писати. Свою відповідь відмічайте на окремому “Бланку відповідей” 
(додаток 5.1.1), поставивши хрестик у віконці “так” або “ні” навпроти 
цифри, що відповідає номеру запитання. 

 
1. У Вас частіше веселий і безтурботний настрій? 
2. Ви чутливі до образ? 
3. Буває так, що у Вас на очах з’являються сльози в кіно, театрі, 

бесіді тощо? 
4. Зробивши щось, Ви сумніваєтеся, чи все зроблене вірно, і не 

заспокоюєтеся до тих пір, поки не будете впевнені ще раз у 
тому, що все зроблено правильно? 

5. В дитинстві Ви були такими ж сміливими та відчайдушними, 
як усі Ваші однолітки? 

6. Чи часто у Вас змінюється настрій від стану безмежної радос-
ті до відрази до життя, до себе? 

7. Чи являєтеся Ви звичайно центром уваги в суспільстві, колективі? 
8. Чи буває так, що Ви знаходитеся безпричинно в такому пога-

ному настрої, що з Вами краще не розмовляти? 
9. Ви серйозна людина? 
10. Чи можете Ви захоплюватися чимось? 
11. Чи завзятий Ви? 
12. Ви швидко забуваєте, якщо Вас хто-небудь образить? 
13. Чи м’якосердний Ви? 
14. Опускаючи листа до поштової скриньки, чи перевіряєте Ви, 

проводячи рукою по отвору скриньки, що лист упав туди? 
15. Чи намагаєтеся Ви завжди бути в числі кращих робітників? 
16. Чи бувало Вам страшно в дитинстві під час грози або при зу-

стрічі з незнайомою собакою? 
17. Чи намагаєтеся Ви у всьому і всюди дотримуватися порядку? 
18. Чи залежить Ваш настрій від зовнішніх обставин? 
19. Чи люблять Вас Ваші знайомі? 
20. Чи часто Ви відчуваєте сильний внутрішній неспокій, можли-

ву біду або невдачу? 
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21. У Вас часто начебто пригнічений настрій? 
22. Чи була у Вас хоча б раз істерика або нервовий зрив? 
23. Тяжко Вам довго усидіти на одному місці? 
24. Якщо стосовно Вас несправедливо повелися, чи енергійно Ви 

відстоюєте свої інтереси? 
25. Чи можете Ви зарізати курку або вівцю? 
26. Чи дратує Вас, якщо вдома штора або скатертина висять нері-

вно, і Ви зразу ж намагаєтеся поправити їх? 
27. Ви боялися в дитинстві залишатися самі вдома? 
28. Чи часто у Вас змінюється настрій без причин? 
29. Чи завжди Ви намагаєтеся бути достатньо сильним робітни-

ком у своїй професії? 
30. Чи часто Ви починаєте сердитися або впадати в гнів? 
31. Чи можете Ви бути безклопітно веселим? 
32. Чи буває так, що відчуття повного щастя буквально виплескує 

з Вас? 
33. Як Ви гадаєте, чи вийде з Вас ведучий гумористичної вистави? 
34. Ви звичайно говорите про свою думку достатньо відверто, 

прямо й недвозначно? 
35. Вам тяжко переносити вигляд крові? Чи викликає це у Вас 

неприємні відчуття? 
36. Чи полюбляєте Ви роботу з високою особистою відповідаль-

ністю? 
37. Чи здатні Ви захищати людей, до яких несправедливо відно-

сяться? 
38. В темний підвал Вам страшно спускатися? 
39. Чи полюбляєте Ви таку роботу, де діяти потрібно швидко, але 

вимоги стосовно якості виконання невисокі? 
40. Чи любите Ви спілкуватися? 
41. В школі Ви із задоволенням декламували вірші? 
42. Чи тікали Ви в дитинстві з дому? 
43. Чи здається Вам життя тяжким? 
44. Чи буває так, що після конфлікту, образи Ви були настільки 

розчаровані, що йти на роботу було просто неможливо?  
45. Можна сказати, що при невдачі Ви втрачаєте почуття гумору? 
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46. Зробили б Ви перші кроки до примирення, якщо Вас хто-
небудь образив? 

47. Ви дуже любите тварин? 
48. Чи повертаєтеся Ви, щоб упевнитися, що залишили будинок 

або робоче місце в такому стані, що там нічого не станеться? 
49. Чи переслідує Вас інколи неясна думка, що з Вами та Вашими 

близькими може статися щось страшне? 
50. Чи вважаєте Ви, що Ваш настрій дуже часто змінюється? 
51. Чи тяжко Вам доповідати (виступати на сцені) перед великою 

кількістю людей? 
52. Ви зможете вдарити того, хто Вас скривдив? 
53. У Вас дуже велика потреба спілкування з іншими людьми? 
54. Ви відноситеся до тих, хто при будь-яких розчаруваннях впа-

дає в глибоку депресію? 
55. Вам подобається робота, що вимагає енергійної організаторсь-

кої діяльності? 
56. Чи наполегливо Ви домагаєтеся наміченої цілі, якщо на шляху 

до неї треба долати велику кількість перешкод? 
57. Чи може трагічний фільм схвилювати Вас так, що на очах 

з’являться сльози? 
58. Чи часто Вам буває тяжко заснути через те, що проблеми прожи-

того дня або майбутнього весь час крутяться у Ваших думках? 
59. В школі Ви інколи підказували своїм товаришам або давали 

списувати? 
60. Чи знадобиться Вам велике напруження волі, щоб одному 

вночі пройти по цвинтару? 
61. Буває так, що, будучи в гарному настрої перед сном, Ви наступ-

ного дня прокидаєтеся в пригніченому, що триває кілька годин? 
62. Чи добре Ви слідкуєте за тим, щоб кожна річ у Вашій квартирі 

була лише на одному і тому ж місці? 
63. Чи легко Ви звикаєте до легких ситуацій? 
64. Чи болить у Вас голова? 
65. Ви часто смієтеся? 
66. Чи можете Ви бути привітним навіть з тим, кого Ви, певна річ, 

не цінуєте, не любите, не поважаєте? 
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67. Ви рухлива людина? 
68. Ви дуже хвилюєтеся через несправедливість? 
69. Ви настільки любите природу, що можете назвати себе її дру-

гом? 
70. Виходячи з дому або лягаючи спати, перевіряєте Ви, чи закри-

тий газ, вимкнене світло, зачинені двері? 
71. Ви дуже боязлива людина? 
72. Чи змінюється Ваш настрій при вживанні алкоголю? 
73. В дитинстві ви залюбки брали участь у гуртках художньої 

самодіяльності (театр, танці тощо), а може, Ви берете участь і 
зараз? 

74. Ви оцінюєте життя песимістично, не чекаючи на радість? 
75. Вас часто тягне мандрувати? 
76. Чи може Ваш настрій змінитися так різко, що Ваш стан радос-

ті раптово зміниться сумним, пригніченим настроєм? 
77. Чи легко Ви можете підняти настрій друзів у компанії? 
78. Чи довго Ви переживаєте образу? 
79. Чи переживаєте Ви довгий час горе інших людей? 
80. Чи часто, будучи школярем, Ви переписували сторінку з Ва-

шого зошита, якщо випадково ставили на ній пляму? 
81. Ставитеся Ви до людей скоріше з недовірою та обережністю, 

ніж із довірою? 
82. Чи часто Ви бачите страшні сни? 
83. Буває, що Ви хвилюєтеся, що кинетеся під колеса потяга, або, 

стоячи біля вікна багатоповерхового будинку, боїтеся того, що 
можете випасти з нього? 

84. У веселій компанії Ви звичайно веселий? 
85. Чи можете Ви відволіктися від складних проблем, що вимага-

ють вирішення? 
86. Ви стаєте менш стриманим та почуваєте себе більш вільно, 

якщо вжили алкоголь? 
87. У бесіді Ви скупі на слова? 
88. Якщо б Вам необхідно було грати на сцені, Ви б змогли так 

ввійти в роль, щоб забути про те, що це лише гра? 
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Підрахунок результатів 
До кожної з десяти шкал, які оцінюють типи акцентуації 

особистості, відносяться “свої” питання. Співставте свої відповіді по 
кожній шкалі з відповідями, що наведені у “Бланку фіксації 
результатів” (додаток 5.1.2). За кожне співпадання дається один бал. 
Підрахуйте, скільки балів у Вас набралось по кожній із десяти шкал. 
Цю цифру необхідно помножити на поправочний коефіцієнт, як 
указано в цьому “Бланку...”. Ознакою акцентуації риси є величина 
більше 12 балів.  

 
Додаток 5.1.1 

Бланк відповідей 
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________  
Вік _______________________  Дата _________________________ 

  Так Ні   Так Ні   
Та

к 
Ні   

Та

к 
Ні   

Та

к 
Ні   

Та

к 
Ні 

1     16     31     46     61     76     

2     17     32     47     62     77     

3     18     33     48     63     78     

4     19     34     49     64     79     

5     20     35     50     65     80     

6     21     36     51     66     81     

7     22     37     52     67     82     

8     23     38     53     68     83     

9     24     39     54     69     84     

10     25     40     55     70     85     

11     26     41     56     71     86     

12     27     42     57     72     87     

13     28     43     58     73     88     

14     29     44     59     74           

15     30     45     60     75           
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Додаток 5.1.2 
Бланк фіксації результатів 
П.І.Б. _______________________________ Дата ________________ 
Вік ______________________ Стать __________________________ 

Тип акцентуації Сирі бали Коефіцієнти Кінцеві показники 
1. Демонстративний 
Ключ: Відповідь “Так” – 
7, 19, 22.29, 41, 44, 69, 66, 
73, 85, 88; “Ні” – 54 

                    х            2               = 

2. Педантичний 
Ключ: Відповідь “Так” – 
4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 62, 
70, 81, 83; “Ні” – 36 

                    х            2               = 

3. Ригідний 
Ключ: Відповідь  “Так” – 
2, 15, 24, 34, 37, 37, 56, 68, 
78, 81; “Ні” – 12, 46, 59 

                    х            2               = 

4. Збудливий 
Ключ: Відповідь “Так” – 
8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86                     х            3               = 

5. Гіпертимічний 
Ключ: Відповідь “Так” – 
1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77                     х            3               = 

6. Дистимічний 
Ключ: Відповідь “Так” – 
9, 21, 43, 75, 87; “Ні” – 31, 
53, 65 

                    х            3               = 

7. Сенситивний 
Ключ: Відповідь “Так” – 
1, 27, 38, 49, 60, 71, 82; 
“Ні” – 5 

                    х            3               = 

8. Циклотимічний 
Ключ: Відповідь “Так” – 
6, 18, 28, 40, 50, 61, 72, 84                     х            3               = 

9. Афективно-
екзальтований 
Ключ: Відповідь “Так” – 
10, 32, 54, 76 

                    х            6               = 

10. Емотивний 
Ключ: Відповідь “Так” – 
3, 13, 35, 47, 57, 69, 79; 
“Ні” – 25 

                    х            3               = 
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Дослід 5.2. Діагностика психологічних типів 
(методика Д. Кейрсі) 
 

Загальні відомості про методику Д. Кейрсі 
Методика призначена для визначення психологічного типу. Опитувач 

розроблений в 1956 році професором Каліфорнійського університету Деві-
дом Кейрсі, який займався протягом тридцяти років викладанням і психоте-
рапевтичною практикою. Теоретичною базою для створення методики ви-
явились уявлення про природу психотипу таких класиків психології і меди-
цини, як Юнг, Кречмер, Адлер та ін. Опитувач створений на основі всесвіт-
ньо відомої методики Майєрс – Бріггс (Myers – Briggs Type Indikator, 
MBTI) як нова форма, більш зручна при проведенні масових обстежень. 

Показники того, хто досліджується, розраховуються за чотирма 
шкалами, що відповідають юнговській типології: екстраверт – інтро-
верт (Extravert – Introvert – E-I), сенсорний – інтуїтивний (Sensor –
Intuitive – S-N), мислячий – емоційний (Thinker – Feeler – T-F), раціо-
нальний – ірраціональний (Judgment – Perceptive – -J-P).  

Екстраверти в спілкуванні з людьми черпають енергію, завжди 
готові продовжити спілкування або підтримати бесіду, в той час як 
інтровертам після певного періоду інтенсивного спілкування з оточую-
чими необхідно усамітнитись, обробити отриману інформацію.  

Люди, що відносяться до N-категорії, в прийнятті рішень спира-
ються на внутрішній голос, особисту інтуїцію, незалежно від того, як 
чинять в подібних ситуаціях оточуючі.  

Для S-людей, навпаки, досвід оточуючих, розсудливість є критері-
єм для прийняття рішень. 

Люди, які надають перевагу опиранню на T-характеристику в об-
робці інформації і прийнятті рішень, вважають виправданим логічний, 
об’єктивний підхід, що має свої чіткі закони і правила.  

F-людям притаманні суб’єктивізм, гуманність; вони керуються 
етичними критеріями в більшій мірі, ніж категоріями логічними.  

Люди зі стійкою J-характеристикою прагнуть якомога раніше при-
йняти певне рішення і потім діяти вже в межах конкретного плану, 
послідовно проробляючи проміжні етапи на шляху до досягнення пер-
спективної цілі. 
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P-люди намагаються зберегти якомога більше можливих варіантів 
дій в залежності від обставин. Їм притаманне прагнення отримати мак-
симум інформації до того моменту, коли потрібно буде приймати рі-
шення. Їх дії часто бувають достатньо імпульсивними.  

 
Опитувач Кейрсі 
Інструкція 
Вам пропонується опитувач для вивчення типових способів поведін-

ки і особистісних характеристик. Опитувач складається із 70 тверджень 
(питань), кожне з яких має два продовження (відповіді). Підкреслюємо, 
що всі відповіді рівноцінні, правильних чи неправильних тут бути не 
може. 

Ваше завдання: 
1) прочитати кожне з тверджень разом з двома його можливими 

продовженнями; 
2) обрати те продовження, яке властиве Вам у більшості життєвих 

ситуацій; 
3) вписати знак (+) у відповідному квадраті реєстраційного листа 

(додаток 5.2.1). 
 Питання опрацьовувати в темпі, довго не замислюватися над від-

повідями. Працюйте послідовно, не пропускаючи відповідей. 
 

1. В компанії (на вечірці) Ви 
а) спілкуєтеся з багатьма, враховуючи незнайомців 
б) спілкуєтеся з деякими – Вашими знайомими 
 

2. Ви людина скоріше 
а) реалістична, ніж схильна теоретизувати 
б) схильна до теоретизування, ніж реалістична 
 

3. Що, на Вашу думку, гірше 
а) “літати у хмарах” 
б) дотримуватися протореного шляху 
 

4. Ви більш піддані впливу 
а) принципів, законів 
б) емоцій, почуттів 
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5. Ви більш схильні 
а) переконувати 
б) “грати на почуттях” 
 

6. Ви надаєте перевагу працювати 
а) виконуючи все точно в визначений термін 
б) не пов’язуючи себе визначеними термінами 
 

7. Ви схильні робити вибір 
а) доволі обережно 
б) раптово, імпульсивно 
 

8. В компанії (на вечірці) Ви 
а) залишаєтесь допізна, не відчуваючи втоми 
б) швидко втомлюєтесь і волієте піти раніше 
 

9. Вас більше приваблюють 
а) розсудливі люди 
б) люди з багатою уявою 
 

10. Вам більш цікаво 
а) те, що відбувається в дійсності 
б) ті події, які можуть трапитися 
 

11. Оцінюючи вчинки людей, Ви більше враховуєте 
а) вимоги закону, ніж обставини 
б) обставини, ніж вимоги закону 
 

12. Спілкуючись з людьми, Ви схильні 
а) дотримуватися формальностей, етикету 
б) проявляти свої особисті, індивідуальні якості 
 

13. Ви людина скоріше 
а) точна, пунктуальна 
б) неспішна, повільна 
 

14. Вас більше хвилює необхідність 
а) залишати справи незакінченими 
б) неодмінно доводити справи до кінця 
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15. В колі знайомих Ви, як правило, 
а) в курсі подій, що відбуваються 
б) дізнаєтеся про новини з запізненням 
 

16. Повсякденні справи Вам подобається робити 
а) загальноприйнятим способом 
б) своїм оригінальним способом 
 

17. Надаєте перевагу таким письменникам, які 
а) висловлюються буквально, прямо 
б) користуються аналогіями, іносказаннями 
 

18. Вас більше приваблює 
а) чіткість думки 
б) гармонія людських стосунків 
 

19. Ви почуваєте себе більш впевнено 
а) у логічних умовисновках 
б) у практичних оцінках ситуації 
 

20. Ви надаєте перевагу, коли справи 
а) вирішені і влаштовані 
б) не вирішені і поки що не влаштовані 
 

21. Як на Вашу думку, Ви людина скоріше 
а) серйозна, визначена 
б) безтурботна 
 

22. При телефонних розмовах Ви 
а) заздалегідь не думаєте над тим, що будете говорити 
б) подумки продумуєте те, що буде сказано 
 

23. Як Ви вважаєте, факти 
а) важливі самі по собі 
б) є проявом загальних закономірностей 
 

24. Фантазери, мрійники зазвичай 
а) дратують Вас 
б) доволі симпатичні Вам 
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25. Ви частіше дієте як людина 
а) холоднокровна 
б) запальна, гаряча 
 

26. Як, по-Вашому, гірше бути 
а) несправедливим 
б) нещадним 
 

27. Зазвичай Ви дієте, 
а) ретельно оцінивши свої можливості 
б) покладаючись на волю випадку 
 

28. Вам приємніше 
а) купувати що-небудь 
б) мати змогу купити 
 

29. В компанії Ви, як правило, 
а) першим починаєте бесіду 
б) чекаєте, поки до Вас заговорять 
 

30. Здоровий глузд 
а) зрідка помиляється 
б) помиляється доволі часто 
 

31. Дітям часто не вистачає 
а) практичності 
б) уяви 
 

32. Приймаючи рішення, Ви керуєтесь 
а) загально визначеними нормами 
б) своїми почуттями, відчуттями 
 

33. Ви людина скоріше 
а) тверда, ніж м’яка 
б) м’яка, ніж тверда 
 

34. Що, на Вашу думку, більше вражає 
а) вміння методично організовувати 
б) вміння пристосовуватись і задовольнятися досягнутим 
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35. Що Ви більше цінуєте 
а) визначеність, завершеність 
б) відкритість, багатоваріантність 
 

36. Нові і нестандартні стосунки з людьми 
а) стимулюють, додають Вам енергії 
б) стомлюють Вас 
 

37. Ви часто дієте як 
а) людина практичного складу 
б) людина оригінальна, незвичайна 
 

38. Ви більш схильні 
а) знаходити користь у стосунках з людьми 
б) розуміти думки і почуття інших 
 

39. Що надає Вам найбільшого задоволення 
а) ретельне, всебічне обговорення суперечливого питання 
б) досягнення згоди з приводу суперечливого питання 
 

40. Ви керуєтесь більше 
а) розумом 
б) веліннями серця 
 

41. Вам більш зручно виконувати роботу 
а) за попередньою домовленістю 
б) яка підвернулась випадково 
 

42. Ви зазвичай покладаєтесь 
а) на організованість, порядок 
б) на випадок, несподіванку 
 

43. Ви надаєте перевагу мати 
а) багато друзів на невизначений час 
б) декілька старих друзів 
 

44. Ви керуєтесь у більшій мірі 
а) фактами, обставинами 
б) загальними положеннями, принципами 
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45. Вас більше цікавлять 
а) виробництво і реалізація продукції 
б) проектування і дослідження 
 

46. Що Ви скоріше будете вважати компліментом  
а) “Ось логічна людина” 
б) “Ось чуттєва людина” 
 

47. Ви більше цінуєте в собі 
а) незворушність 
б) захопленість 
 

48. Ви надаєте перевагу висловлювати 
а) кінцеві і визначені твердження 
б) попередні і неоднозначні твердження 
 

49. Ви краще почуваєте себе 
а) після прийняття рішень 
б) не обмежуючи себе рамками 
 

50. Спілкуючись з незнайомцями, Ви 
а) легко розпочинаєте тривалі бесіди 
б) не завжди знаходите спільні теми для розмови 
 

51. Ви більше довіряєте 
а) своєму досвіду 
б) своїм передчуттям 
 

52. Ви відчуваєте себе людиною 
а) більш практичною, ніж винахідливою 
б) більш винахідливою, ніж практичною 
 

53. Хто заслуговує більшого схвалення 
а) розсудлива, тверезомисляча людина 
б) людина глибоких переживань 
 

54. Ви більш схильні 
а) бути прямим і неупередженим 
б) співчувати людям 
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55. Що, на Вашу думку, більш важливо 
а) впевнитися, що все підготовлено і узгоджено 
б) надати можливість подіям іти своїм шляхом 
 

56. Стосунки між людьми повинні будуватися 
а) на попередній взаємній домовленості 
б) в залежності від обставин 
 

57. Коли дзвонить телефон, Ви 
а) поспішаєте підійти першим 
б) сподіваєтесь, що підійде хтось інший 
 

58. Що ви цінуєте в собі більше 
а) розвинуте почуття реальності 
б) палку уяву 
 

59. Ви більше надаєте значення 
а) тому, що сказано 
б) тому, як сказано 
 

60. Що виглядає більшою оманою 
а) зайва палкість, гарячкуватість 
б) надмірна об’єктивність, неупередженість 
 

61. Ви в основному вважаєте себе 
а) тверезим і практичним 
б) сердечним і чуйним 
 

62. Які ситуації приваблюють Вас більше 
а) регламентовані і впорядковані 
б) невпорядковані і нерегламентовані  
 

63. Ви людина скоріше 
а) педантична, ніж капризна 
б) капризна, ніж педантична 
 

64. Ви частіше схильні 
а) бути відкритим, доступним людям 
б) бути стриманим, потайливим 



160 Козляковський П.А. 

65. У літературних творах Ви надаєте перевагу 
а) буквальності і конкретності 
б) образності, переносному значенню 
 

66. Що для Вас важче 
а) знаходити спільну мову з іншими 
б) використовувати інших у своїх інтересах 
 

67. Чого б Ви більше собі побажали 
а) тверезості роздумів 
б) вміння співчувати 
 

68. Що гірше 
а) бути невибагливим 
б) бути занадто вибагливим 
 

69. Ви надаєте перевагу 
а) запланованим подіям 
б) незапланованим подіям 
 

70. Ви схильні діяти скоріше 
а) обдумано, ніж імпульсивно 
б) імпульсивно, ніж обдумано 
 

71. Чи завжди Ви дотримуєтеся всіх своїх обіцянок 
а) завжди 
б) не завжди 
 

72. У Вас ніколи не буває думок, якими б Вам не хотілося поділитися з 
іншими  

а) ніколи  
б) буває 
 

73. Чи вважаєте Ви всі свої звички гарними 
а) вважаю 
б) ні 
 

74. Ви ніколи не поширюєте плітки 
а) ніколи 
б) іноді  
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75. А чи завжди Ви говорите лише правду 
а) завжди 
б) не завжди 
 

76. Ви ніколи не запізнюєтесь на роботу чи побачення 
а) ніколи 
б) трапляється 
 

77. Серед Ваших знайомих немає таких, які б Вам зовсім не подобались 
а) ні 
б) є такі 
 

78. Ви ніколи не говорите про речі, на яких зовсім не розумієтесь 
а) ніколи 
б) трапляється 
 

79. Чи завжди б Ви платили за провезення багажу у транспорті, якщо б 
не боялися контролю 

а) завжди  
б) не завжди 
 

80. Чи траплялось Вам погано говорити про кого-небудь 
а) ні 
б) іноді траплялось 
 
Дякуємо вам за роботу. 
 
 
Підрахунок результатів 
Підрахунок результатів здійснюється простим сумуванням кілько-

сті хрестиків (відповідей за варіантом а) чи б) у всіх вертикальних сто-
впцях Реєстраційного листа. 

Знизу кожного стовпчика розміщені пусті комірки, в кожну з яких 
слід записати відповідну кількість відповідей за варіантом а і за варіа-
нтом б. Для першого стовпчика (шкала Е – І) обробка на цьому закін-
чується, а дані стовпчиків 2 – 3 (S – N) 4 – 5 (J – Р) попарно складають-
ся, і сума записується в нижні порожні комірки, поряд з якими стоять 
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літерні позначення шкал. Таким чином, ви отримуєте 4 пари чисел в 
нижніх порожніх комірках. Потім обведіть ту літеру (E чи I, S чи N, T 
чи F, J чи P), якій відповідає більше число із пари. Якщо числа рівні 
(для шкали E – I це 5 – 5, для всіх інших 10 – 10), обводьте праву літе-
ру. У підсумках ви одержали чотири об’єднані букви.  

Вони означають ваш психологічний тип. Це можуть бути наступні 
16 комбінацій з основними ключовими характеристиками: 

 
PSFE (Ірраціональний сенсорно-емоційний екстраверт) 

 Схильний до рішення тактичних задач. 
 Здатний адекватно виявити себе в ролі фронтального лідера. 
 Спосіб встановлення ділового контакту орієнтований на су-

б’єктивний фактор. 
 Форма ділової активності має яскраво виражений емоційний 

характер і орієнтована на захист наявних досягнень. 
 Система взаємодії з людьми припускає атмосферу вільного 

розкутого спілкування, установку на колегіальність. 
 Відноситься до конкуруючого типу поведінки з елементами 

компромісного типу. 
 Досягає великих результатів за рахунок бурхливої активності, 

що виявляється епізодично, і вмілого маніпулювання людьми. 
 Може продемонструвати активне заперечення етики в бізнесі. 
 Мотиви і цілі. Егоїзм, прибуток і успіх організації за будь-яку 

ціну. 
 Ставлення до закону. Правові бар’єри бажано перебороти, але 

без кримінального ризику. 
 Стратегія. Повна воля керування. Максимально можлива 

експлуатація потенційних можливостей людини. 
 
PSFI (Ірраціональний сенсорно-емоційний інтроверт) 

 Краще вдається рішення тактичних задач. 
 Адекватно може себе виявити як фронтальний лідер у справах 

практично-організаційного плану. Здатний повести за собою інших. 
 Спосіб установлення ділового контакту в значній мірі зале-

жить від емоційних і ціннісних установок. 
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 Форма ділової активності характеризується наполегливістю в 
досягненні мети шляхом успішного обходу перешкод і усклад-
нень у взаєминах. 

 Система взаємодії з підлеглими будується з урахуванням 
емоційних взаємодій. 

 Схильний до типу поведінки, що співробітничає, на основі 
взаємної вигоди. Може виявити елементи конкуруючого типу. 

 Досягає великих результатів за рахунок енергійності, умілої 
мотивації і маніпулювання емоційними відносинами. 

 Може маніпулювати етичними принципами, орієнтуватися на 
“різні правила гри”. 

 Мотиви і мета. Благі наміри і корисливі спонукання. Прибуток 
– бажано в рамках закону. 

 Ставлення до закону. Надається перевага букві закону. 
 Стратегія. Повна воля керування в рамках закону. 

 
PSTE (Ірраціональний сенсорно-мислячий екстраверт) 

 Краще вдається рішення тактичних задач. 
 Діловий лідер в ієрархічно організованій системі. 
 Спосіб установлення контакту орієнтований на об’єктивні по-

казники. 
 Форма ділової активності орієнтована на усунення перешкод і 

дискомфорту у виробничій діяльності підлеглих. 
 Система взаємодії з підлеглими припускає контроль і видачу 

вказівок. 
 Характеризується типом поводження, що співробітничає, з 

елементами конкуруючого стилю. 
 Результати виробництва цінує вище відносин. 
 Відношення до етичних норм. Вважає, що управлінські рішення 

повинні спиратися на чіткі закони і прийняті “правила гри”. 
 Мотиви і мета. Благі наміри. Однак вплив прийнятих рішень 

на інших людей у розрахунок не приймається. Мета – прибу-
ток у рамках закону. 

 Ставлення до закону. Надається перевага букві закону. 
 Стратегія. Повна воля керування в рамках закону. 
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PSTI (Ірраціональний сенсорно-мислячий інтроверт) 
 Краще вдається вирішення тактичних задач. 
 Ієрархічний лідер ділової спрямованості. 
 Спосіб встановлення контакту орієнтований на людський фактор. 
 Форма ділової активності орієнтована на виявлення і викорис-

тання інтелектуальних ресурсів. 
 Система взаємодії з підлеглими заснована на принципі патер-

налізму – “батьківської турботи”. 
 Стосовно конфліктної ситуації характеризується варіативністю 

– може успішно конкурувати, співробітничати, йти на компро-
міси в залежності від поставленої задачі. 

 Досягає високих результатів за рахунок всебічної зацікавлено-
сті колективу, що переслідує спільну мету. Схильний до авто-
ритарних методів, але в м’якій, “патерналістській” формі. До-
тримується посадової ієрархії. 

 Ставлення до етичних норм. Керування узгоджується з загально-
прийнятими етичними і професійними нормами поводження. 

 Мотиви і цілі. Успіх тільки в межах етичних норм. Дотриму-
ється етики обов’язку. Прагнення до прибутку в межах, дозво-
лених законом. 

 Ставлення до закону. Ділова активність строго в рамках закону 
з дотриманням етичних норм. 

 Стратегія. Орієнтація на традиційну систему цінностей. Керівни-
ки беруть на себе вирішення етичних проблем своїх працівників. 

 
JFSE (Раціональний емоційно-сенсорний екстраверт) 
 Краще вдається рішення стратегічних задач. 
 Не схильний до лідерства. У певних випадках може взяти на 

себе функції фронтального лідера. 
 Спосіб встановлення ділового контакту орієнтований на осо-

бистісний фактор. 
 Форма ділової активності орієнтована на передбачення і завча-

сну обережність. 
 Система взаємодії з колегами і підлеглими заснована на 

взаємному визнанні ціннісних установок, що виключають во-
льовий тиск. 
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 Характеризується компромісним стилем поводження. 
 Досягає високих результатів за рахунок виявлення і культиву-

вання потенційних можливостей членів колективу. 
 Відношення до етичних норм. Керування суворо узгоджується 

з загальноприйнятими етичними і професійними нормами по-
водження. 

 Мотиви і цілі. Доброчесні. Успіх тільки в межах етичних норм. 
 Ставлення до закону. Ділова активність тільки в рамках закону. 
 Стратегія. Орієнтація на тверді етичні норми. Уникнення кон-

фліктних ситуацій. 
 
JFSI (Раціональний емоційно-сенсорний інтроверт) 
 Схильний вирішувати тактичні задачі. 
 Має задатки ієрархічного лідера. 
 Спосіб встановлення ділового контакту орієнтований на осо-

бистісний фактор. Демонстрація об’єктивності носить форма-
льний характер. 

 Здатний виявити варіативні форми ділової активності: від пе-
редбачливості до вольових, безкомпромісних дій. 

 Система взаємодії з підлеглими і колегами заснована на поділі 
загальних ціннісних установок. 

 Характеризується безкомпромісним стилем поводження. 
 Досягає високих результатів за рахунок зімкнення колективу, 

підтримки умов стабільності. 
 Ставлення до етичних норм. Керування здійснюється у відпо-

відності зі своїм розумінням етичних і професійних норм пово-
дження. 

 Мотиви і цілі. Прагне сполучити доброчесні мотиви з власни-
ми інтересами. Їхню реалізацію ставить вище престижу. 

 Ставлення до закону. Ділова активність у рамках закону. 
 Стратегія. Орієнтація на тверді етичні норми. Безкомпроміс-

ний захист своїх інтересів і інтересів колективу. 
 
JTSE (Раціональний мислячо-сенсорний екстраверт) 
 Краще вдається вирішення тактичних задач. 
 Ієрархічний лідер ділової спрямованості. 
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 Спосіб встановлення контакту орієнтований на об’єктивні по-
казники. 

 Форма ділової активності орієнтована на вольове подолання 
перешкод. 

 Система взаємодії з підлеглими припускає адміністративний 
контроль за результатами їхньої діяльності без проміжного 
контролювання. 

 Відноситься до конкуруючого типу поведінки. 
 Досягає великих результатів у діловій активності без уваги до 

людських відносин. 
 Схильний до активного заперечення етики в бізнесі. Мета ви-

правдовує засіб. 
 Мотиви і цілі. Егоїзм, кар’єристські плани, прагнення до жит-

тєвого успіху. Заклопотаність власними прибутками й успіха-
ми своєї фірми за будь-яку ціну. 

 Ставлення до закону. Схильний до кримінального ризику. Як-
що є можливість, то правові бар’єри бажано перебороти. 

 Стратегія. Гарна орієнтація в ситуації, націленість на сприят-
ливі можливості для збільшення прибутку. 

 
JTSI (Раціональний мислячо-сенсорний інтроверт)  
 Краще вдається рішення тактичних задач. 
 Адекватно може виявити себе тільки в ролі ієрархічного лідера. 
 Спосіб встановлення ділового контакту орієнтований на об’єк-

тивні критерії, огороджує себе від впливу емоційних оцінок. 
 Форма ділової активності характеризується наполегливістю, 

врахуванням дрібних деталей, що відносяться до справи. 
 Система взаємодії з підлеглими будується за схемою 

“інструктор – той, кого інструктують”. Самодіяльність і само-
ініціатива не заохочуються. 

 Відноситься до конкуруючого типу поводження. 
 Досягає великих результатів за рахунок створення зроблених 

організаційних структур, заснованих на контролі. Людський 
фактор не приймається до уваги. 

 Демонструє прихильність до принципів етики в бізнесі. Часто 
така демонстрація має формальний характер. 
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 Мотиви і цілі. Егоїзм, прибуток і успіх організації за будь-яку ціну. 
 Ставлення до закону. Законослухняний. Озброюється юридич-

ними знаннями, щоб не потрапити в скрутне становище. 
 Стратегія. Максимальна увага виробництву, мінімальна – люд-

ському фактору. 
 
JFNE (Раціональний емоційно-інтуїтивний екстраверт) 
 Схильний до рішення стратегічних задач. 
 Здатний виконувати функції фронтального й ієрархічного лідера. 
 Спосіб установлення ділового контакту орієнтований на осо-

бистісний фактор. 
 Форма ділової активності припускає передбачливість і бачення 

перспективи. 
 Система взаємодії з колегами і підлеглими заснована на відно-

синах ієрархії. 
 Відноситься до конкуруючого типу поводження з елементами 

типу, що співробітничає. 
 Досягає великих результатів за рахунок емоційного впливу на 

людей. 
 Управлінські рішення не розглядаються в етичній перспективі. 

Дотримує різних “правил гри”. 
 Мотиви і цілі. Благі наміри, особистий успіх, що ототожнюєть-

ся з успіхом організації. 
 Ставлення до закону. Дотримує закону, якщо він не заважає 

реалізації поставленої мети. 
 Стратегія. Повна воля керування. Особиста мораль використо-

вується за його розсудом. 
 
JFNI (Раціональний емоційно-інтуїтивний інтроверт) 
 Краще вдається рішення стратегічних задач. 
 Не схильний до лідерства. У певних випадках може взяти на 

себе функції фронтального лідера. 
 Спосіб встановлення ділового контакту орієнтований на осо-

бистісний фактор. 
 Форма ділової активності орієнтована на передбачення і завча-

сну обережність. 



168 Козляковський П.А. 

 Система взаємодії з колегами і підлеглими заснована на взаємно-
му визнанні ціннісних установок, що виключають вольовий тиск. 

 Характеризується компромісним стилем поводження. 
 Досягає високих результатів за рахунок виявлення і культиву-

вання потенційних можливостей членів колективу. 
 Відношення до етичних норм. Керування суворо узгоджується 

з загальноприйнятими етичними і професійними нормами по-
водження. 

 Мотиви і цілі. Доброчесні. Успіх тільки в межах етичних норм. 
 Ставлення до закону. Ділова активність тільки в рамках за-

кону. 
 Стратегія. Орієнтація на тверді етичні норми. Уникнення кон-

фліктних ситуацій. 
 
PNFE (Ірраціональний інтуїтивно-емоційний екстраверт) 
 Схильний до рішення стратегічних задач. 
 Може адекватно себе реалізувати як фронтальний лідер. 
 Спосіб установлення ділового контакту орієнтований на осо-

бистісний фактор. 
 Форма ділової активності заснована на передбачливості, своє-

часності вчинків, баченні перспективи. Підданий підйому і 
спаду настрою – імпульсивна працездатність. 

 Система взаємодії з колегами і підлеглими орієнтована на гли-
боке розуміння особистісного фактора. 

 Компромісний тип поведінки з елементами типу, що співробіт-
ничає. 

 Досягає великих результатів за рахунок оптимально підібрано-
го колективу, створення в ньому сприятливого клімату, вдало-
го делегування повноважень. 

 Дотримується принципів етики в бізнесі. У цьому плані підда-
ється впливу партнерів по діловій активності. 

 Мотиви, мета. Благі наміри, що сполучаються з бажаннями 
власного успіху. Мета – реалізація своїх здібностей, самоствер-
дження, матеріальний успіх. 

 Ставлення до закону. Перевага букви закону, якщо він не ско-
вує ініціативу. 
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 Стратегія. Повна воля керування. Максимальна увага людсько-
му фактора. Може взяти на себе функції лідера у вирішенні 
етичних проблем. 

 
PNFI (Ірраціональний інтуїтивно-емоційний інтроверт) 
 Краще вдається вирішення стратегічних задач. 
 Емоційний лідер в ієрархічній організованій системі.  
 Спосіб встановлення контакту орієнтований на людський фактор. 
 Форма ділової активності орієнтована на передбачення і завча-

сну передбачливість. 
 Система взаємодії з підлеглими припускає емоційний контроль 

і застосування емоцій як інструмента впливу на людей. 
 Характеризується компромісним типом поводження. 
 Цінує відносини вище результатів виробництва. 
 Ставлення до етичних норм залежить від симпатій, антипатій, 

ступеня погрози його статусу. Вважає, що управлінські рішен-
ня можуть спиратися на різні “правила гри”. 

 Мотиви часто егоїстичні. Мета – прибуток у рамках закону. 
 Ставлення до закону. Надається перевага букві закону. 
 Стратегія. Особиста мораль може використовуватися за його 

розсудом. 
 
JTNE (Раціональний мислячо-інтуїтивний екстраверт) 
 Схильний до рішення стратегічних задач. 
 Адекватно може себе реалізувати як фронтальний лідер.  
 Спосіб установлення ділового контакту орієнтований на об’єк-

тивні критерії. 
 Форма ділової активності різноманітна: виявляє тверезий роз-

рахунок, передбачливість, здатний на вольове подолання пере-
шкод, нетерпимий до бюрократизму. 

 Система взаємодії з підлеглими заснована на стимулюванні 
їхнього інтересу: заохочує тих, хто сприяє успіху організації, 
карає тих, хто перешкоджає. 

 Відноситься до типу поведінки, що співробітничає. При необ-
хідності може з успіхом брати участь у конкуренції. 
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 Досягає великих виробничих результатів за рахунок заповзят-
ливості, орієнтації на нові технології. 

 Близький до морального стилю менеджменту, але за необхід-
ності може прийняти будь-який стиль. 

 Мотиви і мета. Задоволення одержує від самого процесу робо-
ти. Головна мета – досягнення великого результату, що виділяє 
його серед інших. 

 Ставлення до закону. Поважає закон, якщо він не захищає бю-
рократичні порядки і не заважає прояву ініціативи. 

 Стратегія. Воля керування, максимальна увага виробництву, 
новим технологіям, людським ресурсам. 

 
JTNI (Раціональний мислячо-інтуїтивний інтроверт) 
 Успішно вирішує ключові стратегічні задачі. 
 Адекватно може себе виявити як фронтальний лідер. 
 Спосіб встановлення ділового контакту орієнтований на об’єк-

тивні критерії й оцінку з цих позицій потенційних можливос-
тей партнера. 

 Форма ділової активності характеризується передбачливістю, 
керівник-об’єктивіст орієнтується на аналіз своїх власних мож-
ливостей. 

 Система взаємодії з підлеглими будується на колегіальній основі. 
 Відноситься до типу поведінки, що співробітничає, з елемента-

ми компромісного типу. 
 Досягає великих результатів за рахунок обліку об’єктивних 

можливостей. Емоційно впливати на людей не може. 
 Керування узгоджується з загальноприйнятими етичними і 

професійними нормами поводження. 
 Мотиви і ціль. Успіх у рамках етичних уявлень. Мета – прибу-

ток у рамках закону. 
 Ставлення до закону. Не може працювати за законами, що за-

хищають бюрократичні порядки, що регламентують ієрархічну 
структуру повноважень. 

 Стратегія. Повна воля керування, що узгоджується з об’єктив-
ною необхідністю. Не може виконувати функції лідера в рі-
шенні етичних проблем. 
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PNTE (Ірраціональний інтуїтивно-мислячий екстраверт) 
 Краще вдається вирішення стратегічних задач. 
 Адекватно може себе реалізовувати в ролі фронтального лідера. 
 У встановленні ділового контакту орієнтується на об’єктивні 

критерії. 
 Форма ділової активності орієнтована на бачення перспективи і 

подолання перешкод для її досягнення. 
 Система взаємодії з підлеглими будується відповідно до прин-

ципів демократизму і колегіальності; орієнтація на самостій-
ність і ініціативу. 

 Демонструє тип поведінки, що співпрацює, з елементами кон-
куруючого стилю. 

 Досягає великих результатів за рахунок орієнтації в потенцій-
них можливостях працівників. Емоційний зріз відносин не має 
для нього істотного значення. 

 Дотримується етичних принципів у бізнесі. Може орієнтувати-
ся на різні “правила гри”. 

 Мотиви і цілі. Велике значення має мотив престижності, задо-
волення інтелектуальних потреб. 

 Ставлення до закону. Прагнення діяти в рамках закону, що 
може бути витлумачений досить широко. 

 
PNTІ (Ірраціональний інтуїтивно-мислячий інтроверт) 
 Краще вдається вирішення стратегічних задач. 
 Не схильний до лідерства. При необхідності більш адекватно 

може виразити себе в ролі фронтального лідера. 
 Спосіб встановлення ділового контакту абстрагований від 

емоційного відношення. Більше значення мають розуміння про 
корисність партнера. 

 Форма ділової активності заснована на принципі – “мінімум 
зусилля – максимум користі і вигоди”. 

 Система взаємодії з підлеглими заснована на принципі 
колегіальності, виявленні і максимальному використанні їхніх 
можливостей. 

 Відноситься до типу поводження, що співробітничає, з 
елементами компромісного типу. 
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 Досягає великих результатів за рахунок максимального 
використання наявних ресурсів. Емоційно впливати на людей 
не може. 

 Керування узгоджується з загальноприйнятими етичними і 
професійними нормами. 

 Мотиви і цілі. Мотиви доброчесні. Мета – прибуток у межах 
підпорядкування закону. 

 Ставлення до закону. Виправдано те, що можна робити законно. 
 Стратегія. Керування з орієнтацією на природність людини. 

 
Тепер визначимо яскравість вашого психологічного типу чи про-

сто “яскравість”. Яскравість визначається додаванням до однієї з 4 
літер символу b ( від англ. brightness). Наприклад: E (b), S (b), N (b), 
T (b) та ін. Яскравість вираховується наступним чином: для першої 
шкали (E – I) від більшого числа в парі чисел, записаних в нижніх ко-
мірках, віднімемо число 5 і результат помножимо на 2((max – 5) · 2), де 
max – більше число із пари записаних знизу реєстраційного листа. 
Отримана яскравість записується на бланку нижче “вашої” обведеної 
літери. 

Для інших шкал порядок вирахування яскравості ще простіший: 
від більшого числа в парі нижніх чисел віднімаємо 10 (max – 10). 

Арифметична сума яскравостей по всіх 4 шкалах являє собою су-
марну яскравість виразності вашого типу, що позначається літерою  
 – “сигма”.  

Подібна характеристика дозволяє диференціювати людей на 
“яскравих” ( 20 <  (б) < 40) і “неяскравих” (0 <  (б) < 20). Для пер-
ших характерний високий ступінь відповідності особистісних характе-
ристик отриманому типологічному портрету і стійкість типологічної 
групи в часі – лише 8% із числа “яскравих” змінюють свій тип через 10 
місяців. Ступінь відповідності типу особливостям особистості 
“неяскравих” уявлень може бути дещо меншою, ніж “яскравих”. 
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Додаток 5.2.1 
 
Реєстраційний лист до опитувача Кейрсі 
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________  
Дата _________________________ Група ______________________  

  


