
Тест на визначення типу особистості 

(розробка І. Майєрс-Бріггс) 

 

Раціональний тип Ірраціональний тип 
Надає перевагу можливості планувати 

свою роботу і працювати за планом 

Зазвичай добре пристосовується до змін 

ситуацій 

Вважає, що поняття мають бути 

сформульовані максимально чітко 

Не звертає особливої уваги на 

невирішені питання 

Рішення приймає швидко Відчуває складнощі з прийняттям рішень 

Не любить переривати поточну роботу 

заради виконання невідкладної 

Може почати надто багато завдань 

одночасно і не може їх завершити. 

Любить відкладати неприємну роботу на 

«потім» 

Може не звернути увагу на нові 

обставини, на які необхідно відреагувати 

Помічає нові обставини, на які одразу 

реагує 

Хоче знати лиш те, що має відношення 

до його роботи 

Хоче знати все, що стосується нової 

роботи. Виявляє цікавість, любить новий 

погляд на речі, на людей та на ситуації 

Рідко змінює свої погляди Непослідовний, часто змінює свою 

думку і погляди 

 

Екстравертний тип Інтровертний тип 
Любить різноманітність і дію Любить тишу і зосередженість 

Надає перевагу швидкості, не любить 

складних процедур 

Намагається бути уважним у дрібницях, 

не любить безвідповідальних тверджень 

Люб’язний і жвавий у спілкуванні, 

багато спілкується  

Із складністю запам’ятовує імена та 

обличчя. Вибірково спілкується. 

Опікується якістю свого оточення 

Не полюбляє довго займатись однією 

справою, роздратовується 

довготривалістю робіт і повільністю 

процесів 

Спокійно сприймає необхідність 

неперервно працювати над 

довготривалим завданням 

Цікавиться результатами роботи і 

способом її виконання 

Цікавиться змістом виконуваної роботи 

Не звертає увагу на перерви в роботі, 

викликані несподіваними візитами або 

телефонними дзвінками 

Не полюбляє відволікатись на 

несподівані візити та телефонні дзвінки 

Швидко діє, рідко замислюється перш 

ніж щось зробити 

Замислюється перш ніж діє, а іноді – 

замість того, щоб діяти 

Комунікабельний, активно спілкується, 

любить урізноманітнювати своє 

оточення 

Добре працює поодинці. Швидко 

втомлюється від спілкування 

 

 

 



Сенсорний тип Інтуїтивний тип 
Надає перевагу рішенню задач, які 

мають стандартний спосіб розв’язання 

Любить розв’язувати нові задачі і 

оригінальним способом 

Спокійно і без роздратування займається 

рутинною роботою 

Не полюбляє повертатись до попередньої 

роботи, не любить заново її переробляти, 

не любить її робити повторно 

Більше надає перевагу вдосконалювати 

знайомі засоби, ніж вивчати нові 

Надає перевагу вивченню нових методів, 

ніж користуванню ними 

Працює стабільно, має реальне уявлення 

про терміни завершення роботи 

Працює нестабільно, імпульсивно, 

періоди ентузіазму чергуються з 

періодами спаду 

До умовиводу доходить послідовно і 

поступово. Шляхом аналізу проміжних 

суджень 

До умовиводу доходить скачкоподібно 

Хвилюється, якщо ситуація 

ускладнюється 

У складних ситуаціях спокійний 

У рутинній, застійній ситуації спокійний У рутинній, застійній ситуації 

неспокійний 

Рідко довіряється натхненню: починає 

працювати ще до того, як воно 

приходить 

Надихається власними ідеями, як 

поганими, так і хорошими 

В роботі з фактами уважний і точний Нерідко припускається фактичних 

помилок 

Клопітливу роботу любить і добре 

виконує  

Не полюбляє витрачати час на уточнення 

та опрацювання деталей 

 

Логічний тип Етичний тип 
Стриманий у прояві емоцій. Почуттями 

інших людей мало цікавиться 

Цікавиться почуттями оточуючих 

Не помічає спричинених ним образ Любить дарувати радість у дрібницях 

Любить аналізувати та встановлювати 

логічний порядок  

Прагне до встановлення гармонійних 

відносин з людьми 

Приймає рішення, ігноруючи думку 

оточуючих та незалежно від своїх 

симпатій 

Часто приймає рішення під впливом 

симпатій і бажань, як своїх власних, так і 

чужих 

Відчуває потребу у справедливому 

заохоченні 

Любить, щоб його хвалили  

За необхідності може спокійно говорити 

людині неприємні речі, змусити людину 

почервоніти 

Не любить говорити людині неприємні 

речі 

Прагне бути у хороших відносинах лише 

з людьми того ж типу, що й він сам 

Старається бути у хороших відносинах з 

більшістю людей 

Не боїться здаватися жорстким Намагається бути приємним з усіма 

 

 

 



 «Дон Кіхот», «Шукач» - інтуїтивно-логічний екстраверт (логік, інтуїт, 

екстраверт, ірраціонал); 

 «Дюма», «Посередник» - сенсорно-етичний інтроверт (етик, сенсорик, 

інтроверт, ірраціонал); 

 «Гюго», «Ентузіаст» - етико-сенсорний екстраверт (етик, сенсорик, 

екстраверт, раціонал); 

 «Робесп'єр» (Декарт), «Аналітик» - логіко-інтуїтивний інтроверт (логік, інтуїт, 

інтроверт, раціонал); 

 «Гамлет», «Наставник» - етико-інтуїтивний екстраверт (етик, інтуїт, 

екстраверт, раціонал); 

 «Максим Горький», «Інспектор» - логіко-сенсорний інтроверт (логік, 

сенсорик, інтроверт, раціонал) 

 «Жуков», «Маршал» - сенсорно-логічний екстраверт (логік, сенсорик, 

екстраверт, ірраціонал); 

 «Єсенін», «Лірик» - інтуїтивно-етичний інтроверт (етик, інтуїт, інтроверт, 

ірраціонал); 

 «Наполеон» (Цезар), «Політик» - сенсорно-етичний екстраверт (етик, 

сенсорик, екстраверт, ірраціонал); 

 «Бальзак», «Критик» - інтуїтивно-логічний інтроверт (логік, інтуїт, інтроверт, 

ірраціонал) 

 «Джек Лондон», «Підприємець» - логіко-інтуїтивний екстраверт (логік, інтуїт, 

екстраверт, раціонал); 

 «Драйзер», «Хранитель» - етико-сенсорний інтроверт (етик, сенсорик, 

інтроверт, раціонал); 

 «Штірліц», «Адміністратор» - логіко-сенсорний екстраверт (логік, сенсорик, 

екстраверт, раціонал); 

 «Достоєвський», «Гуманіст» - етико-інтуїтивний інтроверт (етик, інтуїт, 

інтроверт, раціонал); 

 «Хекслі», «Порадник» - інтуїтивно-етичний екстраверт (етик, інтуїт, 

екстраверт, ірраціонал); 

 «Габен», «Майстер» - сенсорно-логічний інтроверт (логік, сенсорик, 

інтроверт, ірраціонал). 

 


