
Особистісний тест (Голландія) 

Постав кружечком у таблиці твердження, з яким ти згоден! 

1. Для мене важливо мати міцне та підтягнуте тіло. 

2. Я намагаюся зрозуміти речі досконало. 

3. Музика, кольори, усі види краси можуть вплинути на моє розташування. 

4. Люди збагачують моє життя і надають йому сенсу. 

5. Вірю в себе, що я можу впливати на речі. 

6. Цінує чіткі лінії дій, які точно визначають, що робити. 

7. Зазвичай я можу будувати, все носити сам, справлятися сам. 

8. Я можу думати про щось годинами. 

9. Я ціную красиве оточення. Кольори та форми значать для мене дуже багато. 

10. Я люблю компанію. 

11. Мені подобається конкуренція. 

12. Мені спочатку треба привести в порядок бекстейдж, а вже потім братися за роботу 
над проектом. 

13. Мені подобається працювати руками. 

14. Я задоволений пошуком нових ідей. 

15. Я завжди шукаю нові способи вияву своїх творчих здібностей. 

16. Я ціную можливість ділитися своїми особистими справами з іншими. 

17. Той факт, що я найважливіша особа в групі, приносить мені задоволення. 

18. Для мене це справа честі - подбати про кожну деталь у своїй роботі. 

19. Я не проти забруднити руки під час роботи. 

20. Для мене освіта – це безперервний процес розвитку та відточування мого способу 
мислення. 

21. Я люблю одягатися нетрадиційно і пробувати нові модні тенденції та кольори. 

22. Я часто відчуваю, коли людина відчуває потребу поговорити. 

23. Мені подобається організовувати людей і давати поштовх до роботи. 

24. Рутина допомагає мені завершити роботу. 

25. Я люблю купувати речі, які є відправною точкою для подальшої роботи. 



26. Іноді я можу годинами сидіти і працювати над вирішенням проблем, читати або 
думати про життя. 

27. Я можу уявити речі. 

28. Мені добре, коли я піклуюся про інших людей. 

29. Мені подобається, коли мені дають кредит довіри на роботі. 

30. Я відчуваю впевненість, знаючи, що я добре і ретельно вирішив поставлене 
завдання. 

31. Я хотів би бути собою і робити практичні речі, працювати своїми руками. 

32. Я люблю читати книги на будь-яку тему, яка викликає мою цікавість. 

33. Мені подобається втілювати нові ідеї в життя. 

34. Коли у мене виникають проблеми з іншими, я волію поговорити і знайти рішення. 

35. Щоб досягти успіху, потрібно мати високу мету. 

36. Мені подобаються ситуації, які вимагають від мене прийняття рішень і 
відповідальності за них. 

37. Я люблю дискутувати. 

38. Я ретельно аналізую проблему, перш ніж вживати заходів. 

39. Мені подобається змінювати моє оточення, щоб зробити його чимось іншим і 
особливим. 

40. Коли мені шкода, я знаходжу друга, з яким можна поговорити. 

41. Коли я пропоную план, я вважаю за краще, щоб інші подбали про деталі. 

42. Я зазвичай задоволений тим, де я знаходжуся. 

43. Робота на свіжому повітрі дає мені нове джерело енергії. 

44. Я продовжую задавати питання. "Чому?" 

45. Мені подобається, що моя робота є вираженням мого настрою та почуттів. 

46. Мені подобається знаходити способи допомогти людям бути більш людяними по 
відношенню до себе. 

47. Надзвичайно цікаво брати участь у прийнятті важливих рішень. 

48. Я завжди радий, коли хтось інший бере на себе. 

49. Мені подобається, щоб моє оточення було простим і практичним. 

50. Я роюся в проблемі, поки не знайду відповідь. 



51. Краса природи торкається чогось прихованого в мені. 

52. Для мене важливі близькі стосунки з іншими. 

53. Краща посада та просування по службі важливі для мене. 

54. Ефективність - це щось для мене: працювати певну кількість годин щодня. 

55. Щоб уникнути хаосу, необхідна міцна система з встановленим законом і 
порядком. 

56. Книги для роздумів завжди розширюють мій кругозір. 

57. Я дуже радий, що можу піти на виставку, в театр чи кіно. 

58. Давно не бачились, розкажи як справи. 

59. Надзвичайно цікаво мати можливість впливати на інших людей. 

60. Коли я обіцяю щось зробити, я виконую це до дрібниць. 

61. Солідна, фізична і важка праця нікому не зашкодить. 

62. Я хотів би дізнатися все, що доступно про теми, які мене цікавлять. 

63. Я не хочу бути таким, як інші, я люблю робити все по-іншому. 

64. Скажи мені, чим я можу тобі допомогти. 

65. Я готовий ризикнути, щоб справи продовжувалися. 

66. Мені подобаються чіткі та чіткі лінії дій, коли я щось починаю. 

67. Перше, що я бачу в машині - це хороший двигун. 

68. Ці люди стимулюють мій інтелект. 

69. Коли я чимось зайнятий, я схильний забувати про весь світ. 

70. Я стурбований тим, що в нашому суспільстві так багато людей потребують 
допомоги. 

71. Цікаво пропонувати ідеї іншим людям. 

72. Я ненавиджу, коли хтось постійно змінює метод, коли я закінчую свою роботу. 

73. Зазвичай знаходить вихід у «воротарських» ситуаціях. 

74. Навіть читати про відкриття цікаво. 

75. Мені подобається робити хепенінг. 

76. Я завжди намагаюся з усіх сил приділяти увагу людям, які здаються самотніми та 
без друзів. 



77. Мені подобається грати. 

78. Мені не подобається робити речі, які не схвалені. 

79. Спорт важливий для здорового тіла. 

80. Мені завжди було цікаво, як функціонує природа. 

81. Приємно бути в гарному настрої і робити щось надзвичайне. 

82. Я думаю, що люди в глибині душі хороші. 

83. Якщо у мене не виходить з першого разу, я починаю спочатку з новою енергією та 
ентузіазмом. 

84. Я високо ціную ситуацію, коли знаю, чого очікують від мене інші. 

85. Мені подобається розбивати речі на прості множники, щоб побачити, чи зможу я 
це зробити. 

86. Не нервуй. Ми можемо подумати про це і спланувати наступний крок. 

87. Мені було б важко уявити своє життя без красивих речей навколо мене. 

88. Часто буває, що інші приходять до мене, щоб поговорити про свої проблеми. 

89. Я зазвичай спілкуюся з людьми, які можуть показати мені шлях до нових 
можливостей. 

90. Щоб бути щасливим, не потрібно багато. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



Результати 
Обведіть цифри в тесті для самооцінки. 

R  B  A  S  P  K  

1  2  3  4  5  6  

7  8  9  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  

19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  

37  38  39  40  41  42  

43  44  45  46  47  48  

49  50  51  52  53  54  

55  56  57  58  59  60  

61  62  63  64  65  66  

67  68  69  70  71  72  

73  74  75  76  77  78  

79  80  81  82  83  84  

85  86  87  88  89  90  

                  
  

Запишіть кількість чисел, викреслених у кожному стовпчику нижче 

R_________ B________ A________ S________ P________ K________  

   

Хто з них отримав найбільшу кількість балів. 

1.__________ 2.__________ 3.__________  

  

  

  

  

  



Реалістичний / практичний тип 
Люди з цим типом професійної особистості представлені конкретними, практичними, 
прямими і систематичними. На роботі вони використовують ручні навички, їм 
подобається конструювати, будувати та мати справу з машинами. Вони прагнуть 
визначити, що від них очікують і що мають зробити. 
Рекомендовані види роботи - виробництво, обслуговування, спорт. 
Приклади професій - муляр, електрик, водій, столяр, лаборант, механік, ювелір, 
сантехнік. 
 
Дослідницький тип 
Люди з цим типом професійної особистості визначаються як аналітичні, допитливі, 
точні, конкретні, з широким кругозором, цікавими явищами, раціональні, незалежні, з 
почуттям спостережливості. Вони люблять діагностувати, досліджувати, спостерігати, 
пізнавати, розуміти суть проблеми. Їм добре вдається концептуальна, самостійна 
робота, що вимагає логіки мислення. 
Рекомендовані види роботи – пізнавальна, пізнавальна. 
Приклади професій - аналітик ринку, математик, програміст, біолог, анестезіолог, 
консультант, економіст. 
 
Артистичний тип 
Люди з цим типом професійної особистості мають артистичні здібності та уподобання, 
інноваційні, нонконформні, імпульсивні, нестандартні, засновані на інтуїції та чутливі. 
Вони приймають рішення «на відчуття», віддають перевагу творчим завданням, 
воліють працювати над ідеями, концепціями, ніж над конкретними продуктами. 
Рекомендовані види робіт – художня, творча. 
Приклади професій - керівник відділу реклами, дизайнер меблів: меблі, мода, інтер'єр, 
зелені насадження, танцюрист, графік, письменник, художник, фотограф. 
 
Соціальний тип 
Людей із цим типом професійної особистості описують як тактовних, щедрих, 
корисних, добрих, готових до співпраці та розуміння. Вони віддають перевагу роботі, 
пов'язаній безпосередньо з людьми. Люблять пояснювати, інформувати, навчати, 
допомагати та радити. 
Рекомендовані види роботи - організаційна, виховна, доглядальна, обслуговуюча, 
спортивна. Приклади професій - терапевт, косметолог, викладач, тренер, менеджер з 
персоналу, лікар, медсестра, соціальний працівник. 
 
Підприємницький тип 
Люди з цим типом професійної особистості енергійні, оптимістичні, ентузіастичні, 
екстравертні, перспективні, легко ставлять завдання, залучають людей для досягнення 
поставленої мети, впливають, мають вимірювані досягнення. Такі люди люблять 
говорити, просувати, продавати, вести і переконувати. Рекомендовані види роботи - 
організаційна, обслуговуюча. Приклади професій - менеджер з ключових клієнтів, 
торговий представник, журналіст, страховий агент, менеджер з маркетингу, менеджер з 
продажу. 
 
Звичайний/конвенціональний тип 



Люди з цим типом професійної особистості визначаються як методичні, точні, 
практичні та систематичні. Вони віддають перевагу роботі з числовими даними, 
дотриманню процедур, організації та організації даних, використанню обчислювальних 
програм. Рекомендовані види роботи - організаційна, розпорядча, інформаційна. 
Приклади професій - службовець, секретар, службовець, податковий радник, касир, 
бухгалтер.  


