
Iнтуїтивно-логiчний екстраверт, ENTp 

 

Псевдоніми: Дон-Кіхот, Винахідник, Новатор 

Квадра: «Альфа» [I] 

  

Бути радикальним - це означає зрозуміти річ в її корені (Карл Маркс).  

 

1. Людина, яка захоплюється і вміє захопити інших, вміє швидко проникати в суть речей. 

Уникає "тиску" та всілякої суєти, прагне відійти від тиранії побуту та дріб'язкових турбот, 

займається скоріше тим, що цікаве, аніж тим, що вигідне. Вірить в інтуїцію та натхнення, 

тільки вони для нього - справжні цінності, чудово бачить перспективи, можливості. Те, що 

зроблено, завжди здається йому незначним порівняно з перспективами, які відкриваються і 

від яких відмовитися немає змоги.  

 

2. Здатен, ледь напружившись, створити на диво логічну картину, теорію. Але логіка - не 

самоціль; одразу після цього може сказати "або ні..." і накидати так само логічний, але зовсім 

інший опис; коли слухач обуриться: "Як же так, ти щойно казав зовсім інше!", здивовано 

здвигне плечима - адже суть не змінилася.  

 

3. Йому здається, що міг би домогтися вагомих результатів, коли б не внутрішній стан апатії, 

безвілля, енергетичного спаду, який його часом охоплює. Загалом, упевнений у своєму 

володінні світом зовнішнім і ніколи не впевнений в тому, що його не зрадить світ 

внутрішній. Неабияк залежить від настрою; останній - мінливий, але він не дуже це помічає. 

Тому, коли настрій добрий - упевнений, що він - сильний, світ - чудовий, і це триватиме 

нескінченно; у поганому настрої він - слабкий, світ - похмурий, і це теж на віки. 

Найнеприємніше у поганому настрою те, що немає бажань, немає волі.  

 

4. Залежність від емоційного поля інших виявляється у граничній поступливості, коли 

йдеться про дрібниці та побут. Живе в світі своїх ідей, речі його не дуже хвилюють, тим 

більше, що увагу, яка при цьому вивільнюється, може переключити на улюблене зайняття: 

роздуми про суть явищ. Втім, незважаючи на таку залежність, навколо нього існує невидима 

риска, яку не переступити.  

 

5. Вважає, що всі люди добрі, люблять один одного, не бачить потреби в умовностях, 

готовий одразу перейти на "ти", не надає особливого значення формальностям. Практично не 

маніпулює людьми - вважає, що людина має право бути такою, яка вона є. Не поділяє людей 

на своїх та чужих, прагне буди однаково корисним для всіх.  

 



 

6. Він такий, яким його бажають бачити: тих, хто йому довіряє - не обманює, із злими - злий, 

із м'якими - м'який. Своїх уявлень про честь та порядність не переступає. За натурою він 

частіше не боєць, навіть шахи відштовхують його своїм духом боротьби. Це пов'язано з його 

уявленням про грандіозні можливості, які обіцяє світ - смішно ділити жалюгідні крихти, які є 

тепер. Залаштункову боротьбу, як правило, не веде, зустрічає супротивника у чистому полі, 

напруга пристрастей його мобілізує, активізує і навіть веселить. Залякати його неможливо - 

це призводить до зворотного результату.  

 

7. Як правило, у нього багато приятелів, він популярний, підтримує легкий, жартівливий тон, 

постійно кепкує з приятелів, причому абсолютно певен, що вони не сприймають це всерйоз. 

Миттю і вдячно реагує на веселі емоції. "Не люблю" йому вимовити так же важко, як і 

"люблю". Не відмовляється від побачень, що втратили сенс, боячись образити.  

 

8. Як правило, не докоряє близьким ні в чому, бо докоряти - означає ставити питання про 

взаємні зобов'язання, а він робить усе за власною ініціативою чи хоча б удає, що це так, але 

ні в якому разі не з почуття обов'язку, того ж чекає від партнера. У своїй дуальній парі любов 

виявляє частіше не вчинками або дарунками, а емоціями і вірністю, надійністю теплої 

дружньої прихильності.  

 

9. Ходить досить скуйовджений, і це його пригнічує. Дуже полюбляє, коли хтось піклується 

про його комфорт, годує, створює затишок. Сам він не знає, який саме партнер йому 

потрібен: шукає то розумного, то красивого, але шлях до його серця лежить через шлунок. 

Навіть своє справжнє самопочуття усвідомлює лише тоді, коли цим стурбовані оточуючі: 

якщо йому сказати, що на біль не треба зважати - не зважатиме.  

 

10. Потребує постійного емоційного піднесення, азарту, для чого потрібна безперервна 

сенсорно-емоційна "підкачка"; сам її забезпечити не в змозі, тому великою мірою залежить 

від оточення. Якщо поруч немає дуала, який живить його враженнями та позитивними 

емоціями - скисає, втрачає працездатність та смак до життя.  

 

11. Працює тільки тоді, коли є натхнення, отже - не завжди регулярно. Без натхнення часто 

не здатен навіть на елементарні речі. Працює зосереджено, не відволікаючись, поки його не 

зупинять, бо не спроможний визначити якість роботи - весь час здається, що її можна ще 

поліпшити.  

 

12. Може бути добрим організатором, тому що бачить потенційні можливості людей і 

ситуацій. Щоб дати вихід накопиченій енергії, веде активну суспільну діяльність, засновує 

клуби, товариства. Часто виявляє честолюбність, готовий взяти на себе відповідальність у 

критичній ситуації. Зате в спокійних умовах втрачає упевненість у своєму праві обіймати 

відповідальну посаду. Не терпить конкуренції та уникає її. Якщо ж опиниться у скруті - по 

допомогу, як правило, не звертається - заважають гордість та честолюбство. Примусити 

інших працювати - проблема. Не досягає мети за рахунок інших.  

 

13. Миролюбний: "живеш сам - не заважай жити іншим". Прагне підтримувати з усіма добрі, 

рівні стосунки, вперто бореться за єдність рядів, аби не витрачати час на внутрішні 

суперечки.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  



Дуал (психологічно доповнюючий тип): Сенсорно-етичний інтроверт (Дюма) 

Художні образи: ПАГАНЕЛЬ (Ж.Верн. «Діти капітана Гранта»), ВЕДМІДЬ (Є.Шварц. 

«Звичайне чудо»), СІРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК (Е.Ростан. «Сірано де Бержерак»), АЛІСА 

(Л.Керолл «Аліса в країні чудес»)  

Роль в робочій групі: «Новачок зі свіжим поглядом». Людина ідей.  

 

 

 

Cоціоніка - характеристика психотипу «Дюма» 
 

  

Сенсорно-етичний інтроверт, ISFp 

 

Псевдоніми: Дюма, Посередник, Художник 

Квадра: «Альфа» [I] 

 

  
 

1. Реаліст, прагматик, добре розуміє інтереси людей і враховує їх, 

вирішуючи будь-яке питання. Вважає, що люди навряд чи здатні діяти 

всупереч своїм інтересам, що б там вони не проголошували, тому іронічно 

ставиться до всього пишномовного і неприродного, висміює це. 

Орієнтований на прості, надійні цінності - сім'я, дім, друзі, а також маленькі 

радощі та приємності, які вони приносять. Спокійно дотримується течії 

життя, чекаючи, щоб воно саме підказало, куди йти далі.  

 

2. Його люблять за лагідну вдачу, добру усмішку та жарт. Уміє давати 

людям радість, його сильна сторона - вміння скерувати емоції інших людей. 

Має дуже швидкі, свідомі емоційні реакції, спрямовані на вивчення і зміну 

емоцій оточуючих, це - причина багатьох жартів, від яких, якщо вони недоречні, швиденько 

відмовляється. Відбувається постійна емоційна творчість, пошук найбільш ділових варіантів, 

які активізують партнера. З особливим захватом контролює настрій своїх близьких.  

 

3. Уважно стежить за часом, добре пам'ятає дати: жінка цього типу і на золотому весіллі 

пригадає число і годину першої зустрічі, подання заяви до ЗАГСу. Іноді його мучить почуття 

беззахисності перед плином часу, перед поворотами і змінами долі. Не полюбляє давати 

обіцянки, бо знає, що потім це може прийтися невчасно і через велике завантаження 

нездійсненне; на прохання звичайно відповідає: "Я Вам не обіцяю, але постараюся".  

 

4. Схильний до всього простого, природного, нехитрого. Прозаїчна діловитість, яка ставить 

матеріальний бік життя понад духовними цінностями. Схильність до традицій і водночас 

недовіра до всього незвичного, пристрасть до домашнього вогнища як символу особистої 

незалежності. Його більше приваблюють не абстрактні ідеї, а утилітарний бік речей, не 

теоретичні узагальнення, а спонука до дії, яка безпосередньо вела б до конкретного 

результату. Його звична стриманість і самовладання здатні у важку хвилину перерости у 

вперту одержимість.  

 

 

http://www.aratta-ukraine.com/socion_ua.php?tim=ISFp


5. Тонко відчуває природу, мистецтво, вміє запам'ятовувати і відтворювати одного разу 

пережиті емоції, почуття, звуки, фарби, запахи - вони складаються у нього в стійкі до часу 

враження. Випадковий звук, запах здатні відновити у пам'яті цілісну картину. Він і сам може 

створити картину (малюнок чи словесний опис), яка викликає почуття, але не може її 

проаналізувати. У його душі борються тверезий стоїк та бунтівний лірик.  

 

6. Фаталіст, вірить у роль випадку, талану. Вважає, що життям керує доля, нерідко вірить у 

прикмети. Якщо цей стан домінує, стає безініціативним: "якщо від мене нічого не залежить, 

то навіщо ж смикатися?". Тужливо чекає старості або неприємностей; цей стан, як і 

наступний - одна з форм вияву недуалізованності цього типу.  

 

7. Фанфарон: у житті будь-якої людини є моменти, коли вона бунтує проти соціального 

контролю над собою, в цьому стані зі скромної, спокійної людини, яка засуджує позерство, 

перетворюється на задираку, фанфарона та нахабу. Тоді важко повірити, що він - інтроверт: 

замість того, щоб з тривогою вдивлятися у контури майбутнього, сміливо йде на ризик, 

кидає долі виклик. В такому стані нерідко використовує емоційний пресинг, щоб створити і 

підтримувати ситуацію безперервного зіткнення і протистояння інтересів, в якій він 

почувається, як риба у воді.  

 

8. Бувають більш і менш товариські представники цього типу, але в будь-якому випадку його 

важко уявити собі оратором на трибуні. Завдяки чемній, привабливій зовнішності, незмінній 

усмішці викликає до себе прихильність оточуючих, до нього часто звертаються на вулиці з 

різними запитаннями. Проте не всміхнеться людині, до якої виявляє антипатію.  

 

9. Завжди звертає увагу на суперечки та суперечності між людьми, бо висвітлює їхні 

інтереси. Сам брати чиюсь сторону не любить, найчастіше миротворець, майстер човникової 

дипломатії. Вважає за краще у спірних питаннях розібратися спокійно, без емоційних 

сплесків, виходячи з фактів. Йому протипоказано голосно кричати, скандалити, бо коли вже 

кричить, то втрачає гідність, авторитет.  

 

10. Товариський, зовні завжди добре та оптимістично настроєний, теплий, дбайливий, 

обличчя всміхнене: свої справжні переживання приховує, дуже полюбляє ходити в гості, сам 

приймає гостей з великою самовіддачею: повинен потурбуватися про стіл, комфорт, що 

забирає багато сил, іноді це призводить навіть до небажання запрошувати до себе. Охоче 

виїжджає на природу з цікавою компанією, але не на тривалий час: некомфортні умови його 

лякають.  

 

11. Не любить ні просити, ні вимагати послуг, усі свої потреби задовольняє самотужки, 

пояснюючи це так: "мені незручно", але за цим приховується небажання залишитися комусь 

зобов'язаним. Не любить нагадувати про себе, поки не потрібен. Прагне не вирізнятися ні як 

передовик, ані як відстаючий. Йому неприємно конкурувати, казати "ні", уривати небажані 

знайомства, тому побоюється тих, хто "липне". Йому потрібна людина, яка за будь-яких 

обставин теж не вступить в конфлікт, а натомість піде, грюкнувши дверима.  

 

12. Зважає на зручності інших людей, уважний до проблем своїх друзів, починаючи від того, 

чи нагодовані вони, і кінчаючи захистом їхніх прав та інтересів. Йому важко просити за себе 

і легко - за друзів, непросто зважується на покупку речей для себе - і легко виручає близьку 

людину, навіть перепозичивши в інших. На великі покупки потрібна санкція партнера - 

діставши її, страшенно задоволений.  

 

13. Труднощі і небезпеку бачить краще, аніж сяючі перспективи. Це обмежує його 

ініціативність, на нову справу не наважується без схвалення. Ініціативний тільки на своїй 



території, не любить, коли втручаються у кухню його праці, показує тільки результати, не 

терпить, коли критикують його вчинки і методи, якщо є змога - вважає за краще домовитись 

на неофіційному рівні, діяти офіційними каналами не любить, поступається в цьому 

партнерові.  

 

14. Іноді доходить висновку, що партнер або всі співробітники недостатньо активні, тоді 

ладен обрушити на них негативні емоції, не від того, щоб струсонути свого миролюбного і 

дещо інертного дуала - "Дон Кіхота", іноді просто благає його: "Та розлютися ж ти!".  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  
 

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Iнтуїтивно-логiчний екстраверт (Дон-Кіхот) 

Художні образи: ВІННІ-ПУХ (О.Мілн. «Вінні-Пух і всі-всі-всі»), САНЧО ПАНСА (М. 

Сервантес. «Дон Кіхот Ламанчський»), ШВЕЙК (Я. Гашек. «Походження бравого солдата 

Швейка»), ДУШЕЧКА (А.Чехов, «Душечка»).  

Роль в робочій групі: «Душа групи». Краще за всіх інформований про потреби і турботи 

колег, виразніше за інших відчуває емоційні ―підводні течії‖ в групі.  

 

Етико-сенсорний екстраверт, ESFj 

 

Псевдоніми: Гюґо, Життєлюб, Ентузіаст, Популяризатор, 

Продавець 

Квадра: «Альфа» [I] 

  

1. Добре розбирається в емоціях людей, власних почуттях, знає, коли вони "правильні", щирі. 

Ненавидить фальш, байдужість, грубість, безтактність. Оптиміст, його життєва філософія: 

"краще пройти свій життєвий шлях не плачучи, а сміючись". Емоції сильні, колоритні, 

нерідко й владні - це людина дії, енергійна, рішуча, напориста.  

 

2. Приємний співрозмовник, виключно уважний слухач, уміє знайти підхід до будь-кого. 

Даючи радість іншим, радіє сам. Полюбляє застілля, розваги, вміє зрозуміти, захопитися, 

схвалити, поспівчувати. Вірить людям, не заздрісний, радіє успіхам інших, уміє зробити 

комплімент поглядом, легко вступає в контакт з людьми - він майже завжди ініціатор у 

спілкуванні, негайно відгукується на подібні прояви з боку іншої людини. Тягнеться до 
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людей, до колективу. Йому властиві життєрадісність, оптимізм, природність у поведінці, 

подобається бути в гущі народу, не любить самотності.  

 

3. Здатен жваво і емоційно відгукнутися на всіляке починання, яке підтримує енергійно. 

Вичікує момент, щоб визначити мету, тільки-но визначить її - невтримно рухається до неї. 

Невтомний, постійно активний, увесь час серед людей, увесь час - у русі. Працює дуже 

старанно, легко переключається, може робити кілька справ водночас, але все доводить до 

кінця.  

 

4. Підтримує певний і достатньо високий ритм, темп життя, сам усе робить швидко, і його 

дратує, коли люди роблять щось неквапом. Не любить книжок з повільним розвитком 

сюжету, часто пропускає пейзажі, дивиться у кінець. Однак цей його ритм досить негнучкий 

- не розуміє, коли треба пригальмувати, перечекати (натура, яка захоплюється!) і 

обурюється, коли йому на це вказують.  

 

5. Особисте життя, як правило, важить для нього більше, ніж кар'єра, навіть циніки 

замовкають, бачачи його з дитиною: діти - то святе, далі йдуть - сім'я, друзі і нарешті робота. 

З огляду на це, сприймається як парадокс те, що він часто бере шлюб з розрахунку, причому 

такі шлюби виявляються не такими вже невдалими - чи то розрахунок зроблено правильно, 

чи то, володіючи своїми емоціями, ловить, кого треба.  

 

6. Вміє створювати для себе і своїх близьких атмосферу комфорту, достатку, радості і 

витонченості, дуже гостинний, завжди доладно, акуратно і з вигадкою одягнений. У його 

квартирі, машині, коморі - завжди ідеальний порядок і чистота; краса і комфорт вимагають 

грошей - активно і без найменшого святенництва їх здобуває. Часто - шанувальник 

мистецтва, поезії, театру, вміє створити потрібне йому враження про себе, настійливо 

захищає інтереси - свої та близьких.  

 

7. У роботі не розрізняє цікаве та нецікаве - це не є предметом міркувань і аналізу, її треба 

зробити і край. Якщо вирішив чогось добитись, обов'язково доведе справу до кінця. Завжди 

прагне до довершеності, гармонії: те, що він зробив - не лише якісне, але й красиве. 

Добивається справжньої досконалості в зовнішньому вигляді своїх творінь.  

 

8. Як правило, не переоцінює власної кваліфікації, в глибині душі його завжди точить сумнів 

щодо особистого вміння впоратися зі справою (хоча зовні має вигляд самовпевнений і 

самовдоволений), тому дуже прихильно ставиться до відвертої похвали своєї роботи.  

 

9. За темпераментом частіше сангвінік: йому властиві більш розмаїті емоції, але не сильні, і 

такі, що легко змінюють одна одну. Однак є представники цього типу, які, загорівшись 

ідеєю, любов'ю, зберігають їй вірність на все життя. Важлива проблема його життя - це 

вміння поставити свої емоції під контроль. Як правило, йому легко позбавитися гнітючого 

настрою, але деякі "вперті" представники цього типу можуть бути довго захопленими і 

негативними емоціями, серйозну трагедію переживати роками.  

 

10. Його можна назвати оптимістичним фаталістом - вірить в щасливу зірку для себе і своїх 

близьких, вважає, що "коли виконати роль, яка випала на нашу долю, як це схвалюють наш 

розум і совість, можна бездоглядно довірити себе долі", спроби переконати його в іншому 

сприймає край вразливо, іноді й сам відчуває небезпеку, але "каркання" інших виводить його 

з рівноваги. Не любить скептиків, книжки з нещасливим кінцем, тяжкі фільми.  

 

11. Стежить за враженням, яке справляє на оточуючих - йому важливо, до якої категорії 

людей його віднесуть, гарний на офіційному рівні - не розгубиться, вміє себе поставити і 



організувати ставлення до себе. Сам дуже чітко розподіляє людей на групи, при всій своїй 

гостинності уважно стежить - кого запросити, а кого - ні. Не любить, коли поводять себе 

неадекватно: жінка повинна бути жінкою, навіть якщо їй часом доводиться бути сильнішою 

за чоловіка, чоловік також повинен бути чоловіком.  

 

12. Оточуючим прагне прищепити любов до прекрасного і гарні манери; у присутності жінки 

чоловіки цього типу поводять себе пристойно, не припускаються грубощів, бо знають, що 

вона цього не любить. Інстинктивно і блискавично орієнтується у тонкощах етикету, багато 

уваги приділяє зовнішності.  

 

13. У життєвих питаннях поворотного плану (шлюб, розлучення, війна) ні з ким не радиться, 

швидко їх вирішити не може, вагається, багато розмірковує, як краще вчинити, роздумуючи 

при цьому постійно, ніби відключається від зовнішнього світу, не чує оточуючих. 

Вирішувати складні питання в присутності інших не здатен - люди його дуже відволікають. 

Певен - друг повинен підтримати його у будь-якому конфлікті, незалежно від того, правий 

він чи ні.  

 

14. Винахідливий щодо різних хобі, він може бути страсним мисливцем, заповзятим 

театралом (в останньому випадку - майстер здобувати квитки біля входу в театр чи 

проходити без них), затятим картярем, а то й шахистом. Він гратиме хоч у кості - аби тільки 

був азарт.  

 

15. При всій своїй товариськості - в чомусь індивідуаліст, для себе всього добивається своєю 

працею, не сподівається на допомогу іншого, близьких друзів мало - не завжди легко 

витримати його емоційний пресинг.  

 

16. Розсудливий, тверезо дивиться на життя, не відірваний від дійсності, недовірливо 

ставиться до теоретичних або ідеологічних вивертів, консервативний, не шукає і не любить 

нові рішення, віддає перевагу старим, випробуваним шляхам або таким, які схвалює 

більшість; радикальні реформи йому не завжди зрозумілі, вважає, що старий метод рано чи 

пізно все одно спрацює, а новий - ще невідомо.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Логіко-інтуїтивний інтроверт (Робесп`єр) 

Художні образи: ТАІС (І.Єфремов, «Таіс Афінська»)  

Роль в робочій групі: «Оформлювач рішень». Лідер в справі виконання конкретного 

завдання.  

 

 

Cоціоніка - характеристика психотипу «Робесп`єр» 
 

  

Логіко-інтуїтивний інтроверт, INTj 
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Псевдоніми: Робесп`єр, Аналітик, Справедливий, Декарт 

Квадра: «Альфа» [I] 

 

  
 

Віра є лінощами розуму, бо простіше вірити у щось,  

аніж дізнатись, як і чому воно так влаштоване.  

 

1. Людина з розвинутою логікою, здатністю до аналізу. Вміє міркуваннями 

доскіпатися до суті явищ, розкрити їхню внутрішню структуру. "Мислю - 

отже, існую". Впевнений, що розумне не може бути поганим, схиляється 

перед прекрасним і таємничим світом знань, борець за справедливий, 

розумно побудований світ. Ненавидить насильство та сваволю, природний 

противник тиранії та диктату, вбачає у духовності запоруку існування 

цивілізованого суспільства.  

 

2. Навіть від друзів нерідко прагне втекти до своїх книжок. Обдумуючи дійсність, не прагне 

до її уявної реконструкції - скоріше до чіткої ідеї; спеціаліст не з розширення, а з 

поглиблення людських знань. Обирає вузьке коло і копає дедалі глибше і глибше, для цього 

йому необхідно спертися на якусь послідовну інтелектуальну систему.  

 

3. Не любить несподіваних відвідувачів, не знає, що з ними робити, вважає, що вони лише 

відволікають, важко переносить необхідність постійно бути на людях. Потайний. Не любить 

виносити проміжний результат на обговорення; ніколи не зрозуміти, що в нього на думці, 

віддає перевагу самотності, думки більше зайняті теорією та ідеями, аніж людьми. 

Стриманий, упевнений у собі, непохитний в своїх судженнях, має досить могутню базу для 

того, щоб почувати себе затишно в суспільстві. Логіка для нього - це зручний захист; як 

правило, доводить свою правоту замість того, щоб умовляти або, тим більше, просити.  

 

4. Проблеми людських відносин, почуттів та емоцій є об'єктом його тривалих, болісних і 

пасивних роздумів наодинці. Ретельно приховує своє високе самолюбство (до речі, 

позбавлений пихи), відчуває, що його життєва енергія, здоров'я і навіть зовнішність залежать 

від почуттів оточуючих, у яких він не розбирається. У спілкуванні часто відіграє роль 

людини ввічливої, люб'язної; прагне надіти маску ввічливості, яка, однак, перебуває в 

контрасті з його суттю і стомлює. Іноді ж вважається у широких колах безсоромним, 

перекірливим, навіть озлобленим і упередженим.  

 

5. Будь-яка спроба натиснути на нього неминуче призводить до конфлікту, ніколи не 

піддається грубому тискові - скоріше помре. Власне, демонстрація сварливого, нетерпимого 

характеру, що властива іноді йому - превентивний захід проти таких спроб.  

 

6. Один з шляхів оволодіння етичною функцією - її форсування. Тоді замість віри 

породжується фанатизм, замість надії - непохитність і нетерпимість, замість любові - 

активний пошук ворогів, саме цьому станові М.Робесп'єр зобов'язаний тим, що його ім'я 

асоціюється зі словами "терор" і "гільйотина".  

7. Загалом нерідко жертвує своїми близькими заради мети; мета - справедливість, істина, 

чітко вироблені власні уявлення про оточуючих, про сім'ю, і він досить нетерпимий до 

невідповідностей; виявляє іноді жорстокість до своєї сім'ї, як, до речі, і до себе самого. Його 

дуал "Гюґо" привітний, м'який і роззброює його; він охоче підкоряється дуалові у питаннях 

одягу, смаку, побуту, необхідність самому цим займатись його просто дратує. Природна 

справедливість змушує його, навіть якщо він - зайнята людина, брати участь у домашніх 

 



справах, іноді доходить до смішного; один представник цього типу розповідав: "мені 

незручно було, що я ніколи не докладав рук до приготування їжи - все робила дружина; так я 

хоча б тим допомагав, що мив посуд".  

 

8. Живе мовби наперед, тому сьогочасні образи в сім'ї - суєта, не варта уваги. Час од часу 

схильний перевіряти емоції близьких малозрозумілими вибриками; якщо партнер не 

розгубився і відреагував належним чином - контакт є, все гаразд. Засудження його 

неправильних вчинків йому необхідне як орієнтир в питаннях громадської думки.  

 

9. Створивши струнку логічну систему, знає, що треба вчинити, але не знає - як. Він розуміє 

внутрішню структуру своєї думки, але не знає, де і коли він її реалізує. Викладає свою 

концепцію партнерові; найгірше, що той може зробити - це сказати "ну гаразд, давай, дій". 

Діяти має якраз сам партнер. А втім, ні "Гюґо", ні "Дюма", якщо вони прониклися логікою 

"Робесп'єра", навряд чи так зроблять.  

 

10. Коли його дуал "Гюґо" хоче залучити "Робесп'єра" до роботи, він не скаже "зроби це" 

(втім, може це сказати, якщо дістав таке виховання), а метушитиметься, робитиме багато 

зайвих рухів, поки "Робесп'єр" не включиться, після чого робота піде логічно і добре. В 

роботі для нього характерна велика цілеспрямованість: "жертвуй малим в ім'я великого", 

звідси - аскетизм, самопожертва аж до самокатування в ім'я великої мети; обережний, 

завбачливий, небагатослівний.  

 

11. Один з найбільш послідовних, систематичних і наполегливих типів особистості. 

Розпочату справу прагне обов'язково довести до кінця, терпіти не може робити кілька справ 

одночасно; якщо все ж таки змушений це робити - суворо дотримується певного розкладу, 

часто ніде не записаного. Дуже допомагає в роботі відмова від усіх занять та обтяжливих 

світських обов'язків.  

 

12. При всій любові до самотності він часто буває добрим організатором, робить натиск на 

вихованні підлеглих, розкритті їхніх здібностей, ретельно аналізує об'єктивні характеристики 

людей: рівень кваліфікації, працездатність, стаж і досвід роботи, освіту - все це для того, щоб 

здібностям кожного дати можливість включитися у роботу колективу. Якщо загальна мета 

його діяльності - створення цілісної, досконалої системи, то в колективі це блискуче 

реалізується у створенні цілісної, досконалої системи роботи всіх, тому здібності - не 

самоціль, а лише засіб, буває при цьому досить суворим та прискіпливим. Не нав'язує своєї 

думки, не диктує, коли і що робити - контролює результати.  

 

13. Не дуже честолюбний, але з почуття справедливості не терпить, коли його обходять по 

службі. Опиняється у важкій ситуації, потрапивши до начальника, якого не поважає, а не 

поважає він тих, хто використовує методи грубого вольового тиску. Упертий, настирливий і 

не піддається впливу.  

 

14. Не гримає на людей, не догоджає начальству. Якщо на нього підвищують голос - ніби 

відключається, не реагує на звернуті до нього гнівні фрази, демонстративно ігнорує настирні 

фрази та нотації. Взагалі, коли хтось намагається грати роль учителя та ідейного 

натхненника - це його дратує.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  
 

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Етико-сенсорний екстраверт (Гюґо) 

Художні образи: КРОЛИК (О.Мілн. «Вінні-Пух і всі-всі всі»), ЧАРІВНИК (Є.Шварц. 
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«Звичайне диво»), Віра Павлівна (М.Чернишевський. «Що робити»)  

Роль в робочій групі: «Радник/суддя». Флегматичний і холоднокровний, його внесок в 

загальну справу полягає в зваженому і безпристрасному аналізі, а не у висуванні творчих 

ідей.  

 

 

Етико-iнтуїтивний екстраверт, ENFj 

 

Псевдоніми: Гамлет, Вчитель, Наставник 

Квадра: «Бета» [II] 

  

1. Серйозна, зосереджена на глобальних проблемах людина, світ бачить у драматичних і 

навіть трагічних барвах, чекає всіляких неприємностей. Його лейтмотив - тема долі, особисті 

проблеми схильний ставити і розв'язувати глобально, нерідко прагне заразом облагодіяти 

людство. Добре вловлює емоційний стан оточуючих, уміє скористатися шансом, який дає 

розвиток ситуації у часі, влучно робить рішучий крок, наприклад, коли супротивник цього не 

чекає.  

 

2. Не соромиться і не приховує емоцій, глибина і різноманітність переживань - найцінніше, 

що знаходить у собі, за що цінує й інших, звідси сильний потяг до поезії, музики. Легко 

говорить не лише про позитивні емоції, але й про страх, ненависть. За темпераментом це 

найчастіше холерик з міцною, рухливою, але неврівноваженою нервовою системою - у нього 

трапляються раптові примхи, спалахи радощів, несподівані періоди песимізму, але, як 

правило, ненадовго - вони зникають так само швидко, як і з'являються. Він активний, 

товариський, але мінливий, багато чим захоплюється, але швидко байдужіє. Дістає насолоду, 

працюючи з людьми і для людей, людяний, життєлюб.  

 

3. Уважний до людей, а часом нав'язливий і вимогливий, співчуває їм, прагне допомогти у 

важку хвилину. Оточуючим з ним нелегко - йому бракує легкості сприйняття життя. Добре 

розбирається в людях, відчуває їхні негативні і позитивні якості, підмічає особливості, 

приховані від інших, точно й чітко оцінює речі, при цьому відчуває велике задоволення, 

йдучи за своєю інтуїцією, може досить точно передбачати, як поводитиме себе незнайома 

людина у конкретній ситуації.  

 



 

4. Свої почуття до партнера висловлює не конкретною турботою про нього, а драматичними 

розповідями і попередженнями про небезпеки, які можуть на того звалитися. Для його дуала 

"Максима Горького" це немаловажно - він не надто відчуває майбутнє.  

 

5. Сміливо входить у ситуацію, якщо оцінив її та ретельно все підготував. Вичікує, 

страхується від усіх можливих неприємностей і після цього діє напевно. Прагне довести 

справу до кінця, добивається перемоги, що б там не було; йому легше зазнати поразки, ніж 

піти на компроміс. В екстремальних ситуаціях від його надмірної обережності не 

залишається й сліду.  

 

6. Якщо людина, колектив або навіть великий натовп - у сум'ятті, нерішучості - вміє 

підпорядкувати їхні емоції, виявити рішучість, повести за собою. Наелектризувати масу, 

викликати ентузіазм - основні прийоми його керівництва. Часто заражає переконаністю, 

однак не має, як правило, сильної волі, настійливості, терплячості, і це заважає йому 

домогтися успіху.  

 

7. Має непогані артистичні здібності: вміє імпровізувати, імітувати голос і манери інших 

людей, навіть якщо це не зовсім виходить. Аудиторія, як правило, все сприймає так, як треба, 

за рахунок емоційного настрою і попереднього збудження.  

 

8. Йому властиве почуття внутрішньої енергетичної напруженості - чекає на небезпеку, хоче 

до неї підготуватися. Обережний, бездіяльність тяжко переживає, зайнятий пошуком мети, 

однак більше розмірковує, ніж діє. Стратег - знає, як розподілити сили у часі. До будь-якої 

роботи ставиться серйозно, відповідально, не любить виконувати кілька справ одночасно - 

краще щось одне, але ґрунтовно.  

 

9. Схильний до постійних сумнівів, вагань, іноді справляє враження неврівноваженої, 

збудливої особистості - наприклад, його дратують будь-які зайві рухи - він бачить світ і без 

того надто динамічним. Не полюбляє виявляти ініціативу, почуття ставить вище за розум. 

Часто не любить математику та інші точні науки (хоча й поважає їх), мріє про далеке, 

нездійсненне. Вірить, що все добре рано чи пізно погано закінчиться.  

 

10. Недостатньо відчуває матеріальність навколишнього світу, йому треба, щоб хтось сказав: 

подивись, який собака, яка машина, щоб хтось потурбувався про придбання для нього 

потрібних речей. Знає, що потрібен новий одяг, але купити самому важко. Зате добре 

розуміється на реліквіях, антикваріату. Для нього річ - це, насамперед, історія, що з нею 

пов'язана.  

 

11. Має своєрідну, ніби зарозумілу манеру поводити себе - навіть здається, що він чомусь 

зазнається, щось із себе корчить. Не любить займатися побутовими справами при свідках, 

взагалі не любить на людях працювати, якщо може - розсилає всіх з дорученнями. Дуже 

боїться, що його рухи, вчинки неестетичні, насилу вдається створити навколо себе 

комфортні умови, оточити себе приємними людьми та створити затишок.  

 

12. Надто сильна схильність до співпереживань змушує його іноді уникати тяжких фільмів, 

видовищ. Йому можна зателефонувати вночі, на питання: "Я тебе розбудив?" весело 

відповість "Так, розбудив!" ("Достоєвський", теж досить схильний до співчуття, втім 

відповість "Ні, не розбудив" таким тоном, що Ви одразу зрозумієте свою безтактність).  

© Опис: I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  



  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Логiко-сенсорний інтроверт (Максим Горький) 

Художні образи: МОРІС ДЖЕРАЛЬД (М.Рід. «Вершник без голови»), ШНІПЕРСОН-

КРОЛІКОВ (із фильму «Ширлі-мирлі»), МАРГАРИТА (М.Булгаков. «Майстер і 

Маршгарита»)  

Роль в робочій групі: «Розвідник ресурсів». Уберігає групу від загнивання, закостеніння і 

втрати зв'язку з реальним світом.  

 

 

Cоціоніка - характеристика психотипу «Максим Горький» 
 

  

Логiко-сенсорний інтроверт, ISTj 

 

Псевдоніми: Максим Горький, Інспектор, Контролер 

Квадра: «Бета» [II] 

 

  
 

1. Вміє розумно і точно вибрати кращу з наявних систем, підходів, 

виявляючи безкомпромісність, що доходить до впертості, бореться за її 

впровадження. Категорично заперечує все, що нічого до неї не додає, 

доводить цю систему до ідеального стану. Дуже надійний в її здійсненні, 

навіть якщо її основний принцип - мінливість, уникає експромтів, старанно 

готується до доповіді, виступу, будь-якої відповідальної справи.  

 

2. Ніколи не впадає в розпач і не підвладний ілюзіям, завжди однаково 

рівний, спокійний, логічний. Людина скромна, не схильна до фантазій і в 

інших не любить інтелектуальної зарозумілості та маніловщини. Надає 

значення дрібницям, уміє їх узагальнювати й робити висновки. Застерігає 

від спрощеного пояснення законів буття факторами суто загальними, інтегральними, що не 

беруть до уваги людський фактор, окрему особу.  

 

3. Схильний до глибокого дослідження вузьких проблем, старанно встановлює їх зв'язок з 

раніше вивченим, уміє вислухати співрозмовника і навіть з уривчастих відомостей зрозуміти 

суть викладеного. Відчуває стан співрозмовника, нерідко здатен відчути одразу двох. Висока 

норма самотності, мало читає, багато розмірковує - це його улюблений стан. Знанням завжди 

знаходить практичне використання; тим, хто не вміє досконало зрозуміти ситуацію, його 

вчинки здаються парадоксальними і непередбачуваними; бачить вихід там, де інші його не 

помічають.  

 

4. Досить замкнутий і потайливий, не любить бути центром уваги, у спілкуванні чуйний і не 

нав'язливий, водночас відчуває потребу у слухачах. Своєю цілеспрямованістю у 

впровадженні власної системи захоплює людей. Якщо він щось бачить точно, а інші - 

неточно, впадає в агресію. Впертий і безкомпромісний; як керівник, схильний до 

закручування гайок. Тактовний, відчуває людей, але ставиться до них, як до інструментів; 
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особисті якості, симпатії і антипатії при цьому не відволікають - важливі результати. Етику 

підпорядковує логіці.  

 

5. Витривалий і невередливий, не марнує часу на побут, вважає за краще приховати свої 

відчуття - голод, утому, біль, страх (щоб не травмувати матір, хвора дитина не стогне). 

Працює спокійно, впевнено і систематично, без падінь і злетів.  

 

6. Уподобання не приховує, іноді навіть здається, що спеціально їх демонструє. Не 

пропускає непоміченою жодну особу протилежної статі. Про почуття оточуючих судить 

лише з їх зовнішніх виявів - як дивиться, як розмовляє з ним партнер - тому досить легко 

може помилитися і своє бажання бути коханим сприйняти за почуття партнера. Знає про це, 

тому недовірливий і підозрілий.  

 

7. Як правило, честолюбний, прагне зайняти певне місце. становище в суспільстві, в 

посадовій ієрархії. Цьому нерідко заважає його замкнутість, сором'язливість. Приймає 

близько до серця як подяку, так і догану, напружено переживає невдачу та зовні воліє цього 

не виявляти. Маючи гостре почуття справедливості, вимогливий до себе й до інших. Його 

уподобання - постійні і глибокі, хоча й малочисельні. Не терпить фамільярності, важко 

переносить агресивно-глумливих людей, хоча у суперечку з ними не вступає. Не любить, 

коли до нього звертаються з проханнями через сторонніх людей, а не безпосередньо - для 

нього це вияв неповаги.  

 

8. В суперечці його дратують мовчазні, для нього важлива інформація, якщо її немає - 

виникає підозра, нерідко від нього можна почути: "Чому ти мені нічого не кажеш?". 

Потребує того, щоб йому допомогли розподілити час, створили емоційний настрій для 

роботи, іноді перед відповідальним виступом йому необхідно послухати певну музику.  

 

9. Винятково винахідливий у вигадуванні нових форм об'єктів, може бути добрим 

художником, ремісником, дизайнером, законодавцем мод. Любить робити подарунки, але не 

"ювілейні" (тобто такі, що роблять за обов'язком). Турбується, щоб у його партнера були всі 

потрібні речі, вдягається дуже скромно, логічно, а от партнера прагне вдягнути підкреслено 

елегантно і навіть розкішно, зробити помітним... і користуватися як своєрідним прикриттям 

для власної інтровертності.  

 

10. Схильний створювати на певній території замкнутий світ особистих речей, де кожний 

предмет має своє місце. Не любить, коли хтось втручається у цей світ, наприклад, перекладає 

речі, оскільки через це порушується гармонія. Вдома у нього, як правило, цілковитий 

порядок, одяг дуже суворо розподіляє на звичайний та вихідний; хліб або ковбаса, нарізані 

абияк, його дратують.  

 

11. Мислення дуже логічне, послідовне - виступаючи, ставить перед аудиторією запитання і 

сам на них відповідає, оцінює все спостережуване різнобічно і в кількосному вираженні. На 

його думку, кожна людина сповідує якусь систему поглядів, якщо вона не збігається з його 

власною - ставиться до людини несхвально, часто виявляє педантизм.  

© Опис: I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  
 

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Етико-iнтуїтивний екстраверт (Гамлет) 

Художні образи: СТІЙКИЙ ОЛИВЯНИЙ СОЛДАТИК (Г.-X .Андерсен. «Стійкий оливяний 

солдатик»), КАМНОЄДОВ (А. і Б. Стругацькі. «Понеділок поинаєтся в суботу»), 
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МАЛЬВІНА (О.Толстой. «Золотий ключик»  

Роль в робочій групі: «Практик-організатор». Його пристрасть - організовувати практичне 

виконання завдань.  

 

Сенсорно-логiчний екстраверт, ESTp 

 

Псевдоніми: Жуков, Маршал, Полководець, Македонський 

Квадра: «Бета» [II] 

  

1. Вольова, цілеспрямована людина, спрямована на досягнення кінцевого результату. Все 

робить захоплено, пристрасно, має характер невгамовного борця, який повинен, що б там не 

було, брати гору над будь-яким супротивником. Не слід уникати труднощів, треба вміти їх 

долати - його девіз. Уміє брати на себе відповідальність і нести її з честю.  

 

2. Антидогматик, він іде в своїй діяльності від життя, а не від догм, від реалій і обставин, а не 

концепцій та інструкцій. Йому властива гнучкість, безстрашне розуміння життя таким, як 

воно є. Життя не вкладається в рамки наших уявлень, тим більше - в прокрустове ложе 

наших бажань. Йому незрозуміле безумне прагнення приносити людей у жертву 

незаперечному принципові. Головним принципом, вважає він, повинна стати сама людина (і, 

як то мовиться в анекдоті - ви знаєте її ім'я). Всіляке об'єднання людей поважає за те, що 

воно - організована сила, але ненавидить за те, що своєю ієрархією та дисципліною обмежує 

можливості людини.  

 

3. Добрий тактик, швидко схоплює ситуацію і розстановку сил, приймає рішення і діє. 

Здатний на політичне лавірування, але ніколи не відступить від своєї мети. Володіє сильною 

логікою, але ця логіка цілеспрямована і служить не для філософського розумування, а для 

творчого пошуку найкоротшого шляху до мети. Йому легше поступитися логікою, ніж 

метою; у суперечках не шукає істини - шукає перемоги. Не прагне переконати опонента, 

звертається до свідків суперечки, ставлячи перед собою мету висміяти, скомпрометувати 

супротивника.  

 

4. Його непокоять загальні, глибокі проблеми, на які він повсякчас наштовхується, 

розв'язуючи проблеми конкретні. Стурбований самоосвітою, підвищенням свого духовного 

та культурного рівня, багато часу проводить за читанням. Справжнього змісту його життю 

 



надає лише наявність віддаленої, високої, в чомусь навіть незвичайної мрії. Мрійник, проте 

мрії пов'язує з конкретними справами і реалізує. Полюбляє упевнено говорити про майбутнє, 

вважає, що коли людина чогось по-справжньому забажає - вона цього завжди доб'ється.  

 

5. Підкреслено недемонстративний, про справлене на інших враження не цікавиться, суворо 

додержується принципу: "справа понад усе - чесно виконуй те, що тобі доручено, і нехай 

добре про тебе говорять інші". Спересердя може назвати кого завгодно яким завгодно 

епітетом, у гніві - страшний і сам не володіє собою, проте не любить осуджувати людей і 

рідко говорить про них погано.  

 

6. Закликає до рішучих дій, до "нарощування м'язів", бореться з недбалістю, сам діє 

гранично, енергійно, на удар відповідає подвійним ударом. вважає, що "лірою 

пробуджувати" треба не тільки добрі почуття, а й тривожні, що кличуть до дії, до боротьби.  

 

7. Майже непідвладний страху, ненависті та іншим негативним емоціям, не дивується і не 

заздрить. Чим небезпечніша ситуація, тим зібраніший і рішучішій, може виявляти деспотизм 

- вороже поставитися до людини лише через те, що вона не зважила на його думку. Однак 

його дії, як правило, не визначаються особистою неприязню, вміє піднятися над нею.  

 

8. Не любить говорити про почуття - то не його сфера, а якщо вже прохопиться, почуває себе 

так, буцім сам себе зрадив. Боїться кохання, як незаслужених розкошів; боїться і будь-яких 

інших почуттів, зате зовсім спокійно і впевнено ставиться до тілесної сторони кохання. 

Судячи про інших по собі, не має сумніву, що може бути бажаним, але рідко буває певен, що 

його кохають.  

 

9. Потребує емоційної підтримки партнера й підпорядковує йому свої емоції. Якщо партнер 

виявляє байдужість - його ентузіазм згасає, замикається у собі. Може веселитися тільки в 

колі друзів і не любить ходити в гості, оскільки всі чекають, що він стане центральною 

фігурою, а він же як раз хотів від цього відпочити. У вчинках не схильний пристосовуватися 

до партнера, а тільки диктувати. Темперамент, як правило - вибуховий, холеричний. 

Ввічливий, але якщо зачеплять за живе - йому важко зупинитися, у ньому закипає злість, 

вона чітко проявляється у погляді. Перебуваючи у заведеному стані, внутрішньо нервує, 

вперто шукає вихід з ситуації.  

 

10. Уміє згуртовувати людей, залучати до найактивнішої праці, розставляти і 

використовувати їх в інтересах справи. Добрий організатор, його стиль керівництва - 

колегіальне обговорення рішень, але одноосібність їх прийняття; відповідальність у разі 

поразки може бути перекладено на іншого. Чіткість, організованість, захопленість і здатність 

захоплювати інших, має свою думку з кожного питання і вміє її обґрунтувати.  

 

11. Часто непоганий спортсмен, упевнений у своєму тілі, довіряє власному здоров'ю, силі, 

вольовим якостям, його уподобання часто мають азартний характер, ґрунтуються на 

суперництві: спортивні ігри, полювання, шахи.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Iнтуїтивно-етичний інтроверт (Єсенін) 
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Художні образи: ІЛЬЯ МУРОМЕЦЬ, ВІТЬКА КОРНЄЄВ (А. і Б. Стругацькі. «Понеділок 

починається в суботу»), ТЕРМІНАТОР (із фильму «Термінатор»), ДОКТОР РОСС (із фільму 

«Швидка допомога»), ВАССА (М.Горький. «Васса Желєзнова»).  

Роль в робочій групі: «Голова». Соціальний лідер групи. Сфера його інтересів - постановка 

мети і завдання. Повинен володіти здоровим розумом, але блискучого інтелекту від нього не 

вимагається: лише в окремих випадках «Голова» може запропонувати яку-небудь яскраву і 

оригінальну ідею.  

 

 

Iнтуїтивно-етичний інтроверт, INFp 

 

Псевдоніми: Єсенін, Лірик, Поет, Романтик 

Квадра: «Бета» [II] 

  

1. Трохи мрійливий романтик, людина, скоріше схильна до роздумів, ніж до дії. Скромний, 

іноді сором'язливий, добре розуміє почуття іншого і не приховує власних, але його 

емоційність постійно трохи неповна, з досить чітко вираженими елементами вичікувального 

спостереження. Емоції виявляє не тоді, коли у іншого б "переповнилася чаша". а коли він сам 

вважатиме за потрібне. Підхід до емоцій дуже творчий: наприклад, лють може вважати за 

певних обставин етичною, а стриманість - неетичною. Часом йому властиві захопленість і 

прекраснодушність.  

 

2. Закликає до природності, розкріпаченості, близькості до природи, противник механіцизму, 

залізного графіку і режиму, йому більше до душі невибаглива поезія полів і лісів, ніж 

прямокутна геометрія міських кварталів. Співець сили життя і краси людської молодості. 

Безпосередній, його аргументам бракує переконливої раціональності, може лише 

сповідувати і сповіщати. Він - голос проповідника у пустелі. Заглиблений у себе, але це - 

вияв внутрішніх переживань для інших, а не замкнутість у самому собі. вважає, що незнання 

внутрішнього світу одне одного роз'єднує людей.  

 

3. Прив'язаний до свого кола друзів і близьких, дуже довірливий, нинішнє хвилює його 

слабо, "життєві дрібниці" випускаються з поля зору. Влюбливий - іншого для нього 

відокремлює внутрішня сила, цілеспрямованість, інтелект, нестандартне мислення - 

 



безперечно, якщо ця сила, цей розум піддаються його емоційній експансії. Дуже терпимий до 

людей, розуміє їх та вибачає їм їхні слабкості. Привітний, ласкавий, поступливий, 

тримається в затінку, але радий, коли його там помітять.  

 

4. Береться до всього з великим ентузіазмом, але якщо не виходить одразу, то з великими 

труднощами доводить до кінця. Любить, щоб його ідеї втілював хтось інший. Досить 

непрактичний, дозволяє іншим себе опікати, судячи з того, що бажаючі це зробити, як 

правило, знаходяться. Має що дати взамін у сфері духовній - йому потрібні люди захоплені, 

пристрасні, які захопили б і його - з такими працює продуктивно.  

 

5. Уникає емоційного дисонансу, не любить, коли неправильно інтонують вірші під час 

декламації, при цьому бурхливо і незграбно виявляє емоції. Пристрасть до природності не 

дозволяє йому терпіти лицемірного угодовства - краще вже одразу завдати удару, ніж 

повільно точити гострі виразки; тому може мати репутацію нелагідної людини та 

скандаліста. Фальш відчуває миттєво, періодично має потребу у конфліктах.  

 

6. У стосунках потребує визначеності, слова важать більше, ніж діла. Ворогує з тими, кого не 

вдалося привернути до себе. Не буває, щоб швидко захопився людиною, а потім 

розчарувався. Виділяє людей найцікавіших, може когось тихо боготворити.  

 

7. В екстремальних умовах його зброя - вміння продемонструвати своє ставлення до події, 

показати її смішні сторони, звідси - тонке почуття гумору і дуже характерна прозора усмішка 

в гострі моменти. Ця усмішка, частіше за все - ознака тривожності, її призначення - піднести 

бойовий дух. Емоційна реакція партнера для нього значить багато - наприклад, близька 

людина має відповідати на його листи негайно, інакше отримає заряд емоцій: "що 

трапилося?".  

 

8. Елегантний, має врівноважений і підтягнутий вигляд. Широко відкриті очі практично не 

замружуються, брови, як правило - дугоподібні. Втім, деінде елегантність може 

поєднуватися з "неохайністю творчої людини".  

 

9. У ролі керівника - ліберал, легко обіцяє кожному з протилежних угруповань те, чого воно 

вимагає, у важких випадках дає колективу право прийняти рішення. Уникає брати на себе 

відповідальність, своє рішення підкріплює думкою інших. Він сильніший як комісар, ніж як 

командир, як адвокат, а не як суддя.  

 

10. Вважає, що в нашому житті немає такого, заради чого варто поспішати. Здатний кого 

завгодно вивести з рівноваги своїм зневажанням часу та регламенту. Це якось пов'язане з 

його уявленням про долю: якщо не встигну до цього витка спіралі подій, то до наступного; 

все одно, чому бути - того не обминути. Невиправний оптиміст, вважає, що приречений на 

добре, на поїзд починає збиратися в останню мить. Іноді повільність його засмучує - він 

розуміє, що через неї не може чогось досягти у житті. Друга вада - нерішучість (тому може 

змучити партнера постійним питанням "а як ти вважаєш" майже з кожного приводу). Сильна 

людина поруч могла б допомогти, якщо це людина з твердою лінією - і навпаки, якщо 

партнер кожного дня приходить з новою ідеєю, це дратує.  

 

11. Борець за емоційне розкріпачення людей, відчуває відповідальність за настрій своїх 

близьких, їхній життєвий тонус, використовує своє тонке почуття гумору, щоб розворушити, 

розбурхати людей. У компанії оглядає тих, що зібралися, не для того, щоб визначити, хто і як 

одягнутий, а для того, щоб побачити, хто як себе почуває (це - саме те, що слід переповісти й 

іншим). За великим рахунком - він мріє внести гармонію у товариство, історія для нього - це 

історія мистецтва. Яскраво виражене прагнення до прекрасного: вірші, живопис, вишукані 



дрібнички. Сам прагне бути витонченим, обожнює спілкування з художниками, поетами, 

богемою і взагалі з екзотичними людьми, живе емоційним духом часу.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Сенсорно-логiчний екстраверт (Жуков) 

Художні образи: ЄМЕЛЯ (російська народна казка «За щучим веліням»), ЛЕНСЬКИЙ 

(О.Пушкін. «Євген Онегін»), ЛЕЛЬ (з казки О.М. Островського «Снігуронька»), АССОЛЬ 

(О.Грін. «Пурпурові вітрила»)  

Роль в робочій групі: «Душа групи». Краще за всіх інформований про потреби і турботи 

колег, виразніше за інших відчуває емоційні ―підводні течії‖ в групі.  

 

 

Логiко-iнтуїтивний екстраверт, ENTj 

 

Псевдоніми: Джек Лондон, Підприємець 

Квадра: «Гамма» [III] 

  

1. Невтомний трудівник, із задоволенням займається будь-якою справою, якщо вона обіцяє в 

перспективі успіх; сьогочасні вигоди та насолода для нього майже не існують. Робить усе 

дуже швидко, навіть хода в нього своєрідна - трохи підстрибує, а якщо можна - вважає за 

краще бігати. Заслужено пишається своїм вмінням будь-яку роботу виконати якнайшвидше 

та найефективнішим способом, "стислість - сестра таланту". Схильний часто змінювати 

місце роботи, професію, зайняття.  

 

2. Романтик, нерідко займається альпінізмом, туризмом тощо (одна з головних тем творів 

Джека Лондона - боротьба з нещадною стихією). Його ваблять далекі далі, перший кидається 

в усі ризиковані справи, нерідко вигадує романтичні пригоди і сам у них потім вірить. Ці 

вигадки мають, як правило, реальний прообраз у житті. Полюбляє демонструвати свою 

безстрашність. Неохайність у зовнішньому вигляді є мовби відважним викликом оточенню.  

 

http://www.aratta-ukraine.com/socion_ua.php?tim=ESTp


 

3. Поєднує романтичний дух піонерів дикого американського Заходу з підприємливістю і 

практицизмом тих же американців. Теоретик практичних справ. Рахує усе - у тому числі те, 

що, як правило, не відносять то сфери арифметики. Перш ніж зайнятися будь-чим - збирає 

інформацію, не любить діяти наосліп. Планує свій день, внутрішньо моделює ситуації та 

розмови, аналізує весь хід подій у голові, відзначаючи для себе помилки та неточності.  

 

4. Вірить у себе, сміливо йде на діло, що іншим здається авантюрою, навіть провал його не 

бентежить. Усе, що робиться - на краще. Розпочати одну за одною десять справ, щоб хоча 

одна увінчалася успіхом - цілком в його стилі. Впевнений, що ризик - благородна справа. 

Індивідуаліст, самотній герой, вважає за краще покладатися тільки на себе.  

 

5. Не терпить марнування часу (хто не поспішає - той приходить останнім). Йому постійно 

здається, що близькі втрачають темп, відстають, втрачають шанси. Навряд чи встане в довгу 

чергу за морозивом і кепкує з тих, хто марнує так життя.  

 

6. Не любить ледарів, які шукають комфорту і насолоди. Якнайменш у молодості чітко знає, 

що алкоголь - шкідливий, сам п'є в основному для комунікабельності. Якщо має час, 

насолоджується не алкоголем, а можливість відверто розмовляти, знайти нових друзів.  

 

7. Через розвинуте абстрактне мислення часто буває неуважним до зовнішності, може 

ходити скуйовдженим, повністю довіряє смаку партнера, дозволяє йому в побуті 

командувати собою. Не терпить, коли його роздивляються упритул (тому його дуал 

"Драйзер" уникає дивитися у вічі співрозмовникові), адже він через свою неуважність до 

оточення не знає, яким його бачать інші. Завжди не впевнений у своїй зовнішності і 

переживає свою удавану невродливість. Потребує партнера з розвинутим естетичним 

почуттям, смаку якого можна довіряти, щоб відчувати: я йому подобаюсь попри те, що смак 

у нього прискіпливий і навіть претензійний.  

 

8. Оптиміст, швидко реагує на все, що викликає емоції - особливо позитивні. Він немовби 

запрограмований на піднесення настрою свого завжди немовби наляканого або 

розсердженого дуала - "Драйзера". Постійно випромінює товариськість, позитивні емоції, 

усміхається і прагне розсмішити, іноді навіть за рахунок того, що удає із себе клоуна. 

Всіляко смикає партнера, поки не викликає у нього реакції - позитивної чи негативної, 

інакше не дістане інформації про його стан. Йому легко звернутися до незнайомої людини. 

Проповідує, що всі люди - брати, але у критичній ситуації не довіряє нікому. Потребує друга, 

який підказав би йому, кому можна довіряти, а кому - ні.  

 

9. Життєлюб, шукає постійних, щирих людських стосунків. На сьогочасні зовнішні 

подразники не реагує, з ним важко посваритися. Якщо партнер не звертає на нього уваги - 

удає, ніби все нормально, нічого не трапилося, і чекає, що по деякім часі той повернеться. 

Свої права відчуває загострено і активно захищає. У противника його понад усе обурює 

нечесна тактика, гра без правил.  

 

10. Йому властиве честолюбство новатора, але він не гонористий, як правило, не надто 

прагне до керівництва, навіть якщо до цього спонукають оточуючі. Проте часто становиться 

першим через те, що полюбляє змагатися і дуже запальний.  

 

11. Не виявляє глибокої поваги ні до чого на світі, крім законів природи, фактів, логіки, не 

визнає авторитетів. Часто це бунтівник, який відважно виступає проти начальства та 

існуючих порядків, якщо обмежують його права - але сильна людина, яка знає, чого прагне. 



Не любить людей, які спекулюють своєю слабкістю - може не поступитися місцем надто 

скандальній бабусі.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Етико-сенсорний інтроверт (Драйзер) 

Художні образи: Е.ХАРНІШ (Дж. Лондон. «Час-не-чекає»), ДІК ФОРРЕСТ (Дж. Лондон. 

«Маленька господиня великого будинку»), ДЯДЕЧКО СКРУДЖ (із мультфільму «Качині 

історії»), СКАРЛЕТТ О’ХАРА (М.Мітчелл. «Віднесені вітром»).  

Роль в робочій групі: «Новачок зі свіжим поглядом». Людина ідей.  

 

 

Етико-сенсорний інтроверт, ISFj 

 

Псевдоніми: Драйзер, Охоронець, Мораліст 

Квадра: «Гамма» [III] 

  

1. Люди довіряють йому, і як правило, не без підстав. Він не любить використовувати дружні 

стосунки у справах: дружба важливіша за все інше. Ввічливий, тактовний, має тонкий 

естетичний смак і вміє його використовувати. Безпомилково знає, хто кого не любить, хто 

чого прагне, хто на кого впливає і чому. В нього не буває напівпочуттів, він або любить - і 

тоді все готовий зробити для людини, або ненавидить - тоді важко його переконати.  

 

2. Людям, які його не знають, він здається замкнутим, навіть похмурим і сухим. Як правило, 

демонструє холодність і безпристрасність, не вміє сам розважатися, тому любить людей з 

веселою вдачею, які вміють пожартувати, розіграти, утнути карколомний трюк - з ними 

разом стає і сам веселим, емоції підпорядковує емоціям інших: серед веселих - веселий, 

серед злих - злий.  

 

3. Важливі питання обговорює мало, стосунки регулює не стільки словами, скільки тоном і 
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виразним поглядом, на співбесідника часто не дивиться - немовби для того, щоб не 

спопелити його.  

 

4. Пиха, а тим більше честолюбство йому мало властиві - не хизується, не пнеться, часто 

байдужий до кар'єри. Йому все одно, якої думки про нього сторонні, однак найчастіше 

надійний, сумлінний працівник - у нього сильно розвинуте почуття обов'язку, вимагає того ж 

від інших. Уміє підкоряти людей своїй волі, коли цього потребують інтереси сім'ї, справи. 

Його характер нерідко можна назвати суворим, уміє зосередити зусилля - свої та інших 

людей - на спільній справі і твердою рукою довести до кінця все, за що береться.  

 

5. Постійно порівнює дійсне з бажаним і часто віддає перевагу останньому. Критикує людей, 

звичаї, суспільство, часто відзначається різкістю оцінок. Критично обговорює вчинки людей 

у вузькому колі. Як правило, пам'ятає і добро, і зло, вважає за потрібне показати це, дуже 

цінує дружбу і не подарує зради.  

 

6. Обережний, йому нелегко зважитися на круті зміни у своєму житті: змінити місце 

проживання, уподобати нового друга, зайнятися новою справою. Бридливий, охайний.  

 

7. У новій компанії це, як правило, тиха, скромна людина: спостерігає і слухає, щоб 

зрозуміти, чи є змога схилити присутніх до себе. Якщо немає - продовжує мовчати ба навіть 

іде геть. Серед своїх - активний, говіркий, а свої - це ті, хто прийняв його етичні норми.  

 

8. Якщо йдеться про сім'ю або про колектив, прагне насамперед створити дух 

взаємодопомоги, колектив однодумців, які розуміють один одного з півслова. Вважає 

взаємну довіру найважливішою умовою успіху, тому надає етичним проблемам величезного 

значення навіть у дрібницях, тому що "маленька брехня породжує велике недовір'я". Нерідко 

проповідує ідеал людських стосунків, захоплено розповідає про те, якими повинні бути 

люди, про добру дружню сім'ю, про щастя, яке побудоване на любові та довір'ї одне до 

одного.  

 

9. Вважає, що людина повинна мати право на власні почуття, бажання, симпатії, антипатії. 

Вчить не кривити душею, не терпить неприємного (а особливо - невизначеності) у стосунках, 

учить самоповазі, обурюється розпливчастістю і безладністю, непевністю та безвіллям.  

 

10. Сексуальні свободи - не для нього. Зберігає подружню вірність заради самоповаги. Жінці 

цього типу нестерпна думка, що десь є чоловік, який її "мав". Проте в любові до шлюбу 

виявляє непостійність, оскільки не вважає за можливе продовжувати стосунки, які вичерпали 

себе. Не любить тих, хто сам не може любити, на розрив іде першим, хоча ініціативу в 

знайомстві, як правило, не виявляє. Готовий іти за коханим хоч на край світу.  

 

11. Естет, одягається з великим смаком і своєрідністю. Головне, щоб подобалося йому 

самому. Кожною своєю річчю повинен наближати себе до довершеності. Ледь подряпане 

втрачає будь-яку цінність і має бути викинуте. Його легко звинуватити в культі речей, важко 

переживає бідність. Прискіпливий до правильності мови. Жінки цього типу вдягнені досить 

яскраво і навіть з викликом. Любить дарувати потрібні речі, на цьому не заощаджує - але з 

власної ініціативи. Коли починають випрошувати річ, дає неохоче, призначує строк 

повернення і не посоромиться про це нагадати.  

 

12. Нерідко замкнутий, нетовариський, тримається незалежно, насторожено, буває 

уразливим і недовірливим. Живе у світі сильних і глибоких почуттів, великої любові до 

добра і великої ненависті до того, що вважає злом, почуттів цих не приховує.  

 



13. Чуйний до чужої біди, схильний до співпереживання - хвороба, неприємності ближнього 

захоплюють його цілком, думати про що-небудь у такі моменти не здатен і від інших 

вимагає також повної самовіддачі. Те, що він в окремому випадку не може надати реальної 

допомоги, для нього не важливо.  

 

14. Гніву і ненависті ніколи не виявить, буде підкреслено ввічливим і зарозумілим. Тільки 

добрий друг може бачити його розкуйовдженим і недостатньо підтягнутим. Завжди 

"застебнутий на всі ґудзики", внутрішньо мобілізований, гранично нетерпимий до 

неохайності, неладу.  

 

15. Удома підтримує ідеальну чистоту та порядок, часто прибирає, живе за принципом "мій 

дім - моя фортеця". Коли приходить додому, там має бути така обстановка, щоб утома 

покидала. Порядок не відділяє від краси: вважає, що речі повинні бути складені красиво, а не 

абияк, однією з головних якостей партнера вважає акуратність в одязі та зовнішньому 

вигляді, привчає його до порядку, але не миттєвим наскоком, а поступовою вимогливістю.  

 

16. З труднощами розбирається у здібностях, справжніх можливостях людей, тому схильний 

до нівелювання, вимагає одного й того ж від усіх, часто або недооцінює, або переоцінює 

оточуючих, ненавидить тих, хто поділяє людей на касти (за виключенням тих випадків, коли 

він живе у суспільстві, де так прийнято). Йому неприємно, коли хтось копається у його 

здібностях, потенційних можливостях, або хизується власними.  

 

17. Йому подобається, коли до нього виявляють позитивне ставлення: посмішка може 

розтопити образу, за прихильність усе старе забуває, відштовхувати та наближати його 

можна досить довго. Йому не можна відмовляти, дуал ("Джек Лондон") робить так: обіцяє, 

викручується. прибріхує, завжди займає зручну для себе позицію.  

 

18. Може спланувати роботу по пунктах, але часто не встигає виконати, оскільки план буває 

нереальним. Йому властиве слово "обов'язок": може з температурою мити підлогу, тому що 

вдома має бути чисто. Не завжди ясно, перед ким цей обов'язок - сам він вважає, що перед 

близькими. Суботнє прибирання може тривати до недільного ранку. У нього є певний потяг 

приносити себе в жертву.  

 

19. Працьовитий, сумлінний, старанний, наполегливий, віддає перевагу роботі, яку можна 

швидко зробити і потішитися результатом. Йому здається, що він постійно спізнюється, інші 

ж вважають його пунктуальним, необхідність зробити щось до певного строку нервує його.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Логiко-iнтуїтивний екстраверт (Джек Лондон) 

Художні образи: ТРАКТИРЩИК ЕМІЛЬ (Є.Шварц. «Звичайне диво»), КОМІСАР КАТАНЬЇ 

(із серіалу «Спрут»), ГЕРДА (Г.-Х.Андерсен. «Снігова королева»)  

Роль в робочій групі: «Доводчик». Його турбує все, що може ―вийти неправильно‖.  
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Сенсорно-етичний екстраверт, ESFp 

 

Псевдоніми: Цезар, Полiтик, Покровитель 

Квадра: «Гамма» [III] 

  

1. Пишається своїм впливом на людей, їхньою любов'ю та повагою, популярністю, із 

задоволенням веде за собою, сміливий і категоричний в еротиці, але обережний у стосунках з 

об'єктивним світом, недовірливий до нових наукових ідей і взагалі до всього об'єктивного. 

Його ідеал - гарно виявлена воля людини. Схильний до волюнтаризму, причин відмови 

робити щось пояснити не може - не хочу, і все. Його талант - для досягнення успіх 

скористатися всіма мислимими і немислимими засобами.  

 

2. Неспокійна активність, жадоба до практичної діяльності, не цікавиться абстрактними 

ідеями, орієнтуючись на практичні, зримі цілі. Людина дії: його увага, активність часто 

переключаються з однієї галузі активності на іншу. Якщо проблему одразу розв'язати не 

вдалося, не завжди до неї повернеться. Однак має, як правило, одну заповітну мрію, якої 

вперто добивається.  

 

3. Вміє виявити все розмаїття почуттів - від любові до ненависті, прекрасно ними керує, 

заради досягнення мети зіграє навіть роль "покірливої вівці". Буває сентиментальним, не 

тільки не приховує своїх почуттів, а навпаки - пишається ними. Порівняно легко, якщо це 

відповідає його внутрішньому настроєві, висловлює своє захоплення і словами, і поглядом. 

Він завжди - за повноцінне кохання, фізичне і психічне, якщо це тільки йому потрібне - 

навіть якщо почуття скороминуще. Дуже добре знає, чого хоче від об'єкта кохання, не 

схильний пристосовуватися, а тільки диктувати.  

 

4. Любить і вміє командувати, але його влада, як правило, ґрунтується на любові, довір'ї, 

захопленні, його накази виконуються з любов'ю, засіб впливу на людей - нагороди, 

подарунки, якщо нічого дати - хоча б усмішка. Більше покладається на заохочення, ніж на 

покарання, йому смішні спроби примусити людей що-небудь зробити міркуваннями і 

доказами: слава, рідше сила - ось до чого він апелює. Ще одна особливість його керівництва: 

даючи ясні та чіткі накази, він не зв'язує виконавця дріб'язковими вказівками.  

 

5. Зарозумілий, оптимістичний, перед складною ситуацією не розгубиться, а спробує 

вирішити її одразу. Розпочинаючи справу, прагне якомога скоріше, блискавичним наступом, 

одним-двома нищівними ударами досягти мети. Завжди знає, чого хоче, весь час чогось 

добивається, активний там, де інші пасивні, дуже ініціативний, але почуття міри в 

 



зробленому не знає, постійно сумнівається, чи все зробив, що міг. Мобільний, непосидющий, 

шукає нових вражень і партнерів.  

 

6. Дуже товариський, у спілкуванні часто керується не тільки почуттям симпатії, але й 

практичними інтересами, в компанії явно маніпулює почуттями інших, намагаючися 

постійно перебувати в центрі уваги. Якщо у нього поганий настрій - погано всім, якщо 

добрий - здатен утнути, що завгодно.  

 

7. Багато уваги приділяє естетиці оточення, порядку, частіше за все має природжений смак, 

уміє добре вдягатися і цього ж вимагає від оточуючих. Нерідко дістає задоволення від самого 

процесу формування свого зовнішнього вигляду, вміло організовує своє життя, причому 

робить це зі смаком, уважний до фізичних даних партнера.  

 

8. Його ідеалом часто є самовдосконалення, в чому він підсвідомо (і не без підстав) бачить 

гармонію особистості. Прагне до стану внутрішньої рівноваги, душевного комфорту, однак 

довго перебувати в такому стані неспроможний. Коли поруч немає дуала - "Бальзака", 

особливо схильний до душевних мук, пошуків суті об'єктивного світу. Про цей стан 

промовляє дещо неуважний, сторонній погляд.  

 

9. Життя йому отруюють наполягання близьких на обдумуванні своїх вчинків, їхні вимоги 

поводити себе розумно - він цього не терпить, через це виходить з рівноваги. Він і справді 

перестає зважати на логіку, чинить розумно й логічно лише доти, поки цього від нього не 

вимагають, поки його "поважають" і з ним "рахуються". Вплинути на нього можна, тільки 

протиставляючи його цілям інші, більш благородні і такі, яких важко досягнути.  

 

10. Не полюбляє папери, інструкції, правила і охоче їх порушує, хоча б задля того, щоб 

дозолити їх творцям (якщо є шанс бути спійманим). Для нього немаловажно, який ярлик на 

нього навісять.  

 

11. Ініціативний і діловитий такою великою мірою, що жодна критика, навіть постійне 

буркотіння його дуала "Бальзака", котрий засуджує майже кожний сплеск активності, не псує 

настрою, навіть навпаки ("якщо зі мною сперечаються - значить, мають до справи інтерес; 

значить, моя діяльність варта на увагу"). Критикує, заспокоює, показує, чого він досяг і чого 

прагне досягти.  

 

12. Завдяки своїй ініціативності та вимогливості досить часто розчаровується в об'єктах своїх 

почуттів, котрі недостатньо розуміють поривання його душі, а суть у тому, що потрібна 

людина, до якої можна "пристосуватися", не пристосовуючись; якщо поруч такої немає - 

пустує, щоб її привернути.  

 

13. Любить розмірковувати про вольові якості людей, їхні "пробивні" здібності, оскільки 

добре знається на цьому. На всіх дивиться зверхньо, як на матеріал, яким потрібно 

управляти. У виявленні почуттів дуже сміливий: може одверто, у вічі висловити свої 

симпатії та антипатії. Взагалі частіше критикує, ніж хвалить.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Iнтуїтивно-логiчний інтроверт (Бальзак) 

http://www.aratta-ukraine.com/socion_ua.php?tim=INTp


Художні образи: КНЯЗЬ ГВІДОН (О.Пушкін. «Казка про царя Салтана»), КІТ В ЧОБОТЯХ 

(Ш.Перро. «Кіт в чоботях»), ЛОЛІТА (В.Набоков. «Лоліта»)  

Роль в робочій групі: «Оформлювач рішень». Лідер в справі виконання конкретного 

завдання.  

 

 

Cоціоніка - характеристика психотипу «Бальзак» 
 

  

Iнтуїтивно-логiчний інтроверт, INTp 

 

Псевдоніми: Бальзак, Критик 

Квадра: «Гамма» [III] 

 

  
 

1. Має сильну інтелектуальну уяву (Оноре де Бальзак створив портрети 

близько 2000 людей, які сприймаються реальнішими, ніж живі люди). 

Вивчає життя шляхом спостережень та умовиводів частіше, ніж на 

особистому досвіді. Глибокий аналітик; впевнений, що коли не давати собі 

звіту у порядках, що панують у світі, то неможливо жити.  

 

2. У його міркуваннях про життя відчувається терпкий присмак відверто 

реалістичних, якщо не цинічних уявлень. Наприклад, надію на те, що війни 

не буде тільки тому, що вона жахлива, вважає безґрунтовною ілюзією. 

Вкладає ґрунтовність у всі свої думки. У нього дар скрупульозного аналізу, 

цей аналіз позбавлений всілякого самообману, йому властиві своєрідна 

гостра іронія і гумор з відтінком "чорного", не любить палких ентузіастів.  

 

3. Майже ніколи не виявляє емоцій, оберігає від них своїх близьких. Певен, що надто сильні 

пристрасті несуть людині загибель (і що стосується його надто завзятого дуала Цезаря, це 

справедливо). Дуже не любить крику, на сльози та істерику реагує просто - йде геть (іноді - 

засинає). Противник ницих розваг, що викликають "дешеві" емоції. Якщо хтось подобається 

- цього не виказує, вміє вилити цебер води на ентузіаста, але вміє і згасити відчай, коли 

іншим не щастить, коли все падає з рук, а доля здається ворожою. Під властивою йому 

льодовою маскою незворушності прихована чутливість.  

 

4. Добросердний песиміст, негативізм і насмішкуватість уживаються в ньому з природною 

добротою і лагідністю. Вважає за необхідне брати до уваги інтересі інших людей, адже 

тільки так можна вплинути на них. Подібно до П'єра Безухова, вважає, що "всяка 

насильницька реформа гідна засудження, тому що ніскільки не виправляє зла, поки люди 

залишаються такими, як вони є" (Л.Толстой, Війна і мир). Чітке розуміння консерватизму 

людської натури становить основу його песимізму.  

 

5. Поважає людей сильних, які добре знають свій шлях, вимагають поступок - людей, які 

звільняють його від необхідності вигадувати цілі, й самі користуються вигаданими ним 

способами дії, на які він великий майстер. Схильний попереджати про небезпеку, відмовляти 

партнера від нерозсудливих вчинків, але був би нещасливий з людиною, яку не треба було б 

відмовляти, бо в глибині душі прагне сперечань з долею, ризику.  

 



 

6. Схильний навмисно приховувати імлою невизначеності чітку межу між свідомим і 

несвідомим. У своїй діловій активності потайний та обережний: ніколи не дасть певної 

згоди, навіть коли знає, що справа йому під силу. Не любить просити або торгуватися, 

чоловік цього типу щодо жінок ніколи не квапить події, зберігає гідність і примудряється 

ввійти до них в душу.  

 

7. Здатний правильно діяти навіть у зовсім немислимій ситуації, де непридатні всілякі 

доктрини та концепції, в принципі не вважає за потрібне дотримуватися заздалегідь 

встановленого плану. Продумує завчасно на десять ходів наперед, однак діє, керуючись 

інтуїцією, чуттям, емоціями. Вважає за доцільне вносити в свої дії елемент таємничості, іноді 

дивує несподіваністю своїх вчинків. Робить і те, що можна, і те, що за звичними уявленнями 

робити не слід. Не терпить дріб'язкової регламентації вчинків, вважає, що не існує 

універсальної науки життя: є тільки обставини і особистості.  

 

8. Вивчає ті духовні основи, які роблять людину особистістю, а суспільству надають єдності, 

йому близький девіз Сократа: "пізнай самого себе". Не ставлення людини до інших людей, а 

саме ставлення до самого себе найчастіше стає об'єктом його роздумів; вважає, що людина 

не досягає щастя не тому, що не жадає його, а тому, що не знає, в чому воно полягає. Нерідко 

цікавиться історією, надихається образами її великих героїв, голоси яких він нібито чує. Для 

нього не пустий звук такі поняття, як батьківщина, обов'язок, йому навіть властива 

ностальгія.  

 

9. З окремих вчинків людини складає мовби діючу модель, узагалі все знає заздалегідь. Якби 

не застерігав від неприємностей завчасно, почував би себе зайвою людиною. Часто ставить 

запитання співбесідникові лише через ввічливість, знаючи наперед, які почує відповіді. 

Майстер діалогу: як правило, дає партнерові можливість говорити, а сам висловлюється 

лише у найбільш слушний момент. Розуміє психологію людей, прогнозує їхні дії, вчинки.  

 

10. Не впевнений у пізнаваності об'єктивного світу, але впевнений у своїй здатності 

викрутитися з будь-якого становища. Його ідеал - людина дії, але сам він вважає за краще, 

аби його не чіпали: "нині я твердо усвідомлюю - що я і чим я стану". Завжди знає ціну 

похвали і ніколи не обманюється банальностями.  

 

11. Як усі по-справжньому певні себе люди, скромний, тримається на других ролях, або - в 

ролі керівника - принаймні у затінку, поводить себе спокійно і стримано. Нерідко приховує 

свою скромність під маскою зарозумілості, має серйозний і зосереджений вигляд, цілком 

поринає у свої думки, нерідко буває мовчазним, непривітним, буркотливим, його очі не 

відбивають нічого з того, що відбувається довкола нього і не реагують на поведінку 

присутніх або зміни в навколишній атмосфері. прагне зберегти незалежність і не піддаватися 

будь-яким почуттям. Маленькі дивацтва: часто миє руки, може не носити годинник та взагалі 

обходитися без нього.  

 

12. Ось як описує лицаря своїх мрій студентка Лайма (тип - Цезар): "Він має бути вродливим 

і смутним, очі великі й сумні, небалакучий, не говорить компліментів, і тому складається 

враження, що він недосяжний. Його мучать десятки проблем, на які, по-моєму, не треба 

звертати уваги. Мене приваблюють його смуток, серйозність, прагну розвеселити, підняти 

настрій, порадувати, Якщо на вечірці є такий хлопець, я не нудьгуватиму", - опис "Бальзака", 

який у своїх почуттях дуже постійний, не схильний до пригод, бажає повної залежності від 

вимогливого коханого.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  



  
 

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Сенсорно-етичний екстраверт (Цезар) 

Художні образи: ВІСЛЮЧОК ІА (О. Мілн. «Вінні-Пух і всі-всі-всі»), П`ЄРО (О.Толстой. 

«Золотий ключик»), МІСС МАРПЛ (героїня романів Агати Крісті).  

Роль в робочій групі: «Радник/суддя». Флегматичний і холоднокровний, його внесок в 

загальну справу полягає в зваженому і безпристрасному аналізі, а не у висуванні творчих 

ідей.  
 

 

 

Логiко-сенсорний екстраверт, ESTj 

 

Псевдоніми: Холмс, Менеджер, Адміністратор, Штiрлiц 

Квадра: «Дельта» [IV] 

  

1. Жвавий, ясний, тверезий розум, уміє розумно й логічно діяти, має спортивну виправку, 

різкі, жорсткі, немовби готові в граніт, риси обличчя,— і прихована нервовість, висока 

поетичність, сила і внутрішня наповненість; мало потурає власним почуттям, особливо у 

складній життєвій ситуації, яка вимагає швидкого й точного рішення.  

 

2. Вірить, у чесну гру, вважає додержання її правил сильною рисою, виявом характеру, не 

терпить хитрощів і підступності, ненавидить шахраїв та спритників. Одне з основних правил: 

сказав—зробив, не можеш — не обіцяй.  

 

З. Ініціативний, рішучий, любить бути в центрі уваги; свої ідеї обстоює сміливо і дуже 

азартно, перед начальством не почувається ніяково, навіть агресивний; знає, що справа йде 

добре, коли відповідного темпу їй надаємо негайно; пристрасний борець за якість, 

ґрунтовність роботи, любить навчати своїх друзів і знайомих, як правильно виконати ту чи 

іншу роботу.  

 

4. Не вірить у легкий успіх, цінність усього на світі для нього визначається кількістю 

вкладеної праці, якщо роботу виконують надто швидко, починає шукати огріхи і, як правило, 

 

http://www.aratta-ukraine.com/socion_ua.php?tim=ESFp


знаходить; ґрунтовний і методичний у будь-якій справі, літературу прочитує ґрунтовно, не 

обмежуючись вибірковим читанням цікавих місць.  

 

5. Рішучий — якщо треба обрати один з двох варіантів, швидко зважує і береться до роботи, 

з виконанням рішень не зволікає, прагне до ощадливості й завбачливості, планує свій день; 

якщо за щось узявся, то прагне довести до кінця.  

 

6. Не любить іти шляхом проб і помилок, придбавши нову річ, обов'язково прочитає 

інструкцію, перш ніж почне нею користуватися, воліє мати вичерпну інформацію, збирає її 

всіма доступними каналами, старанно аналізує і зіставляє, природжений розвідник; не 

терпить невиразних, плутаних відповідей, вимагає ясності й чіткості.  

 

7. Незамінний там, де треба не просто зробити, а зробити надійно; страхується від зовсім 

безглуздих, на погляд оточуючих, несподіванок і саме вони й відбуваються; добрий директор 

для атомної електростанції.  

 

8. Схильний виводити оточуючих зі стану благодушної заспокоєності, намагається своїми 

буркотливими емоціями збити емоції оточуючих, вважає, що зайві емоції втомлюють людей 

і,— що стосується його дуала («Достоєвського»),— це справедливо; в розмові тисне на 

співрозмовника, навіть намагається залякати, але якщо його не бояться — стає привітним і 

ввічливим, лють — його притулок в екстремальній ситуації, з якою він сам не в змозі 

впоратися, її призначення — мобілізувати партнера, і, коли це завдання вирішене, він 

заспокоюється.  

 

9. Він цінує людські зв'язки, на свята розсилає безліч листівок, щоб не втратити контакт, 

всебічно вивчає людину, щоб пояснити логічність її вчинків, високо цінує компетентність, 

професіоналізм.  

 

10. У близькій людині йому насамперед потрібні (навіть якщо він цього не усвідомлює) 

якості душі: вміння любити, вірити, сподіватися,— без такої людини може перетворитися на 

сухаря, педанта й буркотуна.  

 

11. Підвищену емоційність інших сприймає як небезпеку, може, запідозривши людину в 

намірі зробити йому критичне зауваження, завдати «упереджуючого удару» — 

неприпустимо різко висловитися на її адресу, потім жалкує, але вибачитися йому важко, 

дуже не любить визнавати свою неправоту, тому тримається у таких випадках підкреслено 

рівно, не пом'якшується, щоб навіть цим не натякнути, що він завинив.  

 

12. Одягається добре й елегантно, але не чепуриться, одяг носить довго і постійно дивує його 

свіжість, немовби фактор часу тут не діє, любить, коли оточуючі добре вдягнуті, дає їм 

вказівки, прагне одягти за своїм смаком, але за модою не стежить, досить консервативний у 

смаках та схильностях.  

 

13. Чудовий господар у домі, вміє смачно приготувати й накрити на стіл, до прийому гостей 

готується як до параду чи інспекторської перевірки, все має бути вичищене до блиску, 

нервує, що не встигне вчасно, нещадно ганяє домочадців, регулярно займається 

прибиранням квартири.  

 

14. Хворіти не любить і не вміє, замість дати організмові здолати хворобу, починає 

доскіпуватися до її причин, методів лікування, зіставляє діагнози різних лікарів і звинувачує 

у некомпетентності, все це ускладнює перебіг хвороби.  
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Дуал (психологічно доповнюючий тип): Етико-iнтуїтивний iнтроверт (Достоєвський) 

Художні образи: ШЕРЛОК ХОЛМС (А.К.Дойл. «Записки про Шерлока Холмса»), ШТІРЛІЦ 

(із фільму «Сімнадцять миттєвостей весни»), МЕРІ ПОППІНС (Памела Тревєрс, «Мері 

Поппінс»)  

Роль в робочій групі: «Голова». Соціальний лідер групи. Сфера його інтересів - постановка 

мети і завдання. Повинен володіти здоровим розумом, але блискучого інтелекту від нього не 

вимагається: лише в окремих випадках «Голова» може запропонувати яку-небудь яскраву і 

оригінальну ідею.  

 

 

Етико-iнтуїтивний iнтроверт, INFj 

 

Псевдоніми: Достоєвський, Миротворець, Гуманiст, Письменник 

Квадра: «Дельта» [IV] 

  

1. Носій тихого, внутрішнього, для стороннього погляду непомітного моря почуттів, світ 

його почуттів настільки тонкий і багатий, що не потрібні словесні докази любові, він і без 

слів бачить, хто, кого і як любить, хто кому потрібний, а хто кому — ні; найцінніша якість — 

уміння пристосуватися до емоцій іншої людини, співпереживати, зняти емоційну напругу, 

заспокоїти, любить розмірковувати про почуття та стосунки між людьми.  

 

2. Це, як правило, тиха, товариська людина, яка в компанії більше мовчить і спостерігає, 

серед близьких знайомих — навпаки; його не можна назвати надто соромливим, тому що він 

відмінно бачить, як до нього ставляться інші, і знає, як це ставлення-поліпшити, своєму 

розумінню етичного та неетичного намагається підкорити інших людей, але власних емоцій 

ніколи не нав'язує, а супроводжує, співпереживає емоціям іншого, демонструє своєрідне 

емоційне завмирання, певен, що іншим потрібний спокійним, рівним, безтурботним, бажає 

бути немовби «компресом», який інші можуть прикладати до своїх ран.  
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3. Не вміє говорити «ні», рідко вступає у конфлікт, якщо його просять щось зробити, не в 

змозі відмовити, тому його нерідко експлуатують, потрібен дуал, корячись якому можна 

відгородитися від зайвого; неспроможний оцінити якість своєї роботи і змарнований на неї 

час, його треба зупинити: уже добре, досить шліфувати; не може розібратися, що — 

дрібниця, а що — важливе, знає, що можна робити, але не знає, що треба робити; не вміє не 

працювати, коли всі працюють, і продовжує працювати, коли всі не працюють; дуже не 

любить, коли при одній незакінченій роботі доручають іншу, сама робота для нього цікавіша, 

ніж підготовка до неї.  

 

4. Робота, що вимагає спілкування з великою кількістю різних людей, йому не подобається, 

погано запам'ятовує імена, прізвища, обличчя, не любить примушувати інших робити щось 

проти їхньої волі, тісний гурток близьких людей, зв'язаний не тільки офіційними, але й 

дружніми узами — ось його сфера.  

 

5. За темпераментом, як правило, меланхолік (іноді флегматик), дуже чутливий до чужої 

біди, схильний до співпереживання; хвороба, неприємності ближнього захоплюють його 

цілком, думати про що-небудь в такі моменти не може і від інших також вимагає цілковитої 

відмови від сторонніх інтересів, те, що він не може реально допомогти — для нього не 

важливо; має високу сталість почуттів, емоцій, він рідко і тільки близьким людям розкриває 

свої почуття, все переживає в собі.  

 

6. Критичний до власної краси, волі, енергії, хворобливо переносить їх несхвалення, 

компліменти ж на цю тему не сприймає як двозначність тільки коли вони сказані віч-на-віч, 

лагідним тоном, без підкреслювання, йому потрібне мовчазне або тихе визнання.  

 

7. Не може дозволити собі бути неохайним, не терпить безпорядку в домі, зайві речі повинен 

негайно викинути, порядок в одязі і домі має бути, з його точки зору, бездоганним, але 

критерії цього порядку йому задає партнер, тому бувають дивні порушення — підлога чисто 

вимита, а на полицях — пил; пам'ятає, де і що в домі лежить, пропажа речі переживається 

важко, але якщо йому сказати: «ну пропало — так пропало, обійдемося»,— заспокоюється; 

підтримання порядку в домі та акуратної зовнішності вимагає від нього багато сил (як добре 

було б, щоб цим займався хтось інший!), але коли цього іншого немає — йде на це; уникає 

позичати гроші.  

 

8. Одяг не повинен впадати у вічі, але при цьому — має бути якісним, додержується 

англійської приказки: «Ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі».  

 

9. Приємні відчуття, необхідні цьому типу, партнер забезпечує своєю розумністю, логікою, 

вимогливістю, вмінням захистити, - треба не спізнюватися на побачення, виконувати свої 

обіцянки, бути ввічливим, дбайливим, більше ніяких доказів любові або розмов про неї не 

потрібно, вияви теплих почуттів словами його просто дратують, е от конкретна справа —. 

постелити ліжко, піти в магазин — викликає глибоке почуття вдячності.  

 

10. Якщо найрозумніший партнер викладає свою думку у формі роздумів, а не у формі 

коротких, категоричних формулювань, то поруч з ним «Достоєвський» почуває себе 

постійно невдоволеним і нещасливим; дуже розвинуте почуття обов'язку, сам прагне бути 

прикладом і вимагає того ж від оточуючих, нерідко це стає причиною конфліктів; 

найголовніша його вимога до партнера — вірність, невірності не прощає.  

 

11. Здатен не покладаючи рук працювати заради близьких, але треба, щоб цю жертву 

помітили й оцінили, інакше ображається.  



 

12. Образившись на людину, демонструє відстороненість від неї, першим до кривдника не 

звернеться, але досить показати добрий настрій — прощає, вибачення йому не потрібні.  

 

13. Про стан людини судить за мімікою, інтонаціями, коли зміст слів не відповідає 

Інтонаціям, чує тільки інтонації, лише глянувши на людину, завмирає: «Чому ти сьогодні 

такий? Що трапилось?»; жити без людей, які співпереживають, не може, відчуває себе 

непотрібним, побачивши людину, якій він потрібний, оживає, стає працездатним, у компанії 

підладжується до найбільш «задзьобаного».  

 

14. У відносинах з людьми його інтереси обмежуються лише певною групою осіб; в 

об'єктивному світі його цікавить абсолютно все: повна всеїдність на рівні його інтелекту і 

здібностей, любить видавати несподівані для партнера ідеї та думки, що стосуються суті 

розв'язуваних проблем.  

 

15. Приділяє багато уваги моральному аспекту культури: чесність, совість, гідність, 

порядність, інтелігентність; Ван Гог вважав справжнім художником тільки Ісуса Христа: він 

впливав на духовну сферу людей.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  

  

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Логiко-сенсорний екстраверт (Холмс) 

Художні образи: ПЕТРУША ГРИНЬОВ (О. Пушкін. «Капітанська донька»), АЛЬОША 

КАРАМАЗОВ (Ф.Достоєвський. «Брати Карамазови»), ПОПЕЛЮШКА (Ш.Перро. 

«Попелюшка»)  

Роль в робочій групі: «Доводчик». Його турбує все, що може ―вийти неправильно‖.  

 

 

Cоціоніка - характеристика психотипу «Хекслi» (Гекслі) 
 

  

Iнтуїтивно-етичний екстраверт, ENFp 

 

Псевдоніми: Гекслi, Психолог, Порадник, Журналіст, Том Сойєр 

Квадра: «Дельта» [IV] 
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1. Палкий ентузіаст, високодуховна, артистична особистість, швидко 

вирішує особисті труднощі, завжди покладається на свою здатність миттєво 

імпровізувати, замість того, щоб заздалегідь підготувати роботу, дуже 

любить ситуації нового, цікавого починання, коли можна проявити свої й 

чужі здібності, коли можна ще передбачати найнеймовірніший розвиток 

подій.  

 

2. Дуже комунікабельний, легко встановлює контакти з людьми і завойовує 

їхню прихильність, у відносинах уважний і терпимий, уміє створювати 

атмосферу теплої привітності та відданості; ніколи не вдовольняється 

відповіддю «ні» чи визнанням факту, що хтось його або близьких йому 

людей не любить, прагне переконати людину – ворожість оточення скоріше надихає його на 

дію, ніж гнітить, уміє прив'язувати до себе людей.  

 

3. Бачить у людях безліч різноманітних достоїнств і не може втриматися від того, щоб не 

повідомити їм цього в найемоційнішій формі, часто його вируючі емоції приймаються за 

почуття, чому й зобов'язаний репутацією Дон Жуана, насправді ж у почуттях він достатньо, 

консервативний, прив’язується до вузького кола своїх людей, чия думка для нього вкрай 

значуща і повністю визначає його настрій, поведінку, знання, якщо ж він і насправді гульвіса 

— цього не приховує.  

 

4. Його промови про любов і тугу полум'яні, посмішки спокусливі, але далі цього справа йде 

не завжди, його девіз: емоційна влада над усіма і сексуальна свобода від усіх.  

 

5. Цьому дуже важко повірити, дивлячись на нього, але, по суті, він консерватор і в багатьох 

інших питаннях, його вчинки можуть суперечити правилам, але не сподіванням близьких; 

агресія виявляється не в діях, а в словах, дошкульному гуморі і сарказмі, викликають агресію 

ті, хто загрожує об'єктивно цінним предметам, теоріям, мистецтву.  

 

6. Уміє і любить вести полеміку, інколи використовує свою чарівливість і полемічний запал; 

аби нічого не робити, з бурхливим обуренням доводить, наскільки він зайнятий і як багато 

зробив. Його треба використовувати у стані найвищого натхнення – як ломовик він не тягне. 

Якщо робота вимагає тривалої і пильної уваги, заглиблення в деталі – втрачає до неї інтерес 

або просто кидає.  

 

7. За темпераментом він сангвінік або холерик, має сильний тип нервової системи, високу 

різноманітність емоційних переживань, не помічає болю, особливо чужого, зате витривалий і 

невтомний у розв'язанні проблем, постійно чогось домагається, активний там, де інші 

пасивні.  

 

8. Припливи працьовитості чергуються з приступами сонної пригніченості, від настрою 

залежить усе: плани на майбутнє, ставлення до себе, уявлення про світ, райдужні плани 

можуть змінюватися тяжкими переживаннями, але цікава новина, похвала, цікава 

можливість, що раптово випала, миттєво змінюють настрій, від нудьги просто захворює.  

 

9. Не честолюбний, оскільки може вдовольнитися товариством друзів і передчуттям чогось 

цікавого, на відміну від «Цезаря», який любить бути явним управителем ситуації, він прагне 

бути її таємним управителем, при цьому його вплив спрямований в основному на те, щоб 

змусити оточуючих виявити свої здібності, таланти.  

 

10. В армії його лають за панібратство, для нього не існує заборонених зон, 

високопоставлених кабінетів, він усюди вхожий, для нього всі люди рівні, ненавидить тих, 

 



хто хизується своїм становищем і посадою.  

 

11. Інтереси і знання має скоріше широкі й різноманітні, ніж глибокі, здобуває їх незрозуміле 

де, але тільки не в школі (вузі), де він частіше за все найперший прогульник; відмінний 

популяризатор, хоча його ораторські здібності спочатку, як правило, поступаються 

здібностям щодо особистого спілкування, з часом і тут досягає видатних успіхів.  

 

12. Чутливий до оцінки своїх розумових здібностей, часто прагне захистити дисертацію, 

добивається вчених ступенів і звань, це дає йому можливість спокійно працювати, дуже 

чутливий, коли зачіпають дорогі для нього ідеї, заперечують можливості його та близьких 

людей, тому прагне контактувати з ідейно близькими людьми.  

 

13. Готовий допомогти людям у розв'язанні їхніх проблем, найбільше задоволення — знайти 

вихід зі становища, яке іншим здається безвихідним; привітність і доброзичливість може 

демонструвати будь-кому; робить щось тільки для тих, до кого ставиться всерйоз, і робить 

тоді набагато більше, ніж від нього чекають і ніж він сам обіцяє.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5  

  
 

Дуал (психологічно доповнюючий тип): Сенсорно-логiчний iнтроверт (Ґабен) 

Художні образи: ТОМ СОЙЄР (М.Твен. «Пригоди Тома Сойєра»), ВІСЛЮК (із мультфільму 

«Шрек»), КОСТИК (із фільму «Покровські ворота»), ДОКТОР КАРТЕР (із фільму «Швидка 

допомога»), РУМАТА ЕСТОРСЬКИЙ (А. і Б. Стругацькі. «Важко бути богом»), ДЖУЛІЯ 

ЛАМБЕРТ (С.Моем. «Театр»)  

Роль в робочій групі: «Розвідник ресурсів». Уберігає групу від загнивання, закостеніння і 

втрати зв'язку з реальним світом.  
 

 

Cоціоніка - характеристика психотипу «Ґабен» 
 

  

Сенсорно-логiчний iнтроверт, ISTp 

 

Псевдоніми: Ґабен, Майстер 

Квадра: «Дельта» [IV] 

 

  
 

1. Упертий, замкнутий, майже завжди однаково холодний і загадковий, 

дуже практичний і діловий, віддає перевагу «маленьким твердим камінцям 

щоденного досвіду перед купчастими хмарами абстрактних теорій»; уміє 

всюди уладнуватися з комфортом, знає свою користь і непохитно стоятиме 

за свої інтереси, не бажає ні від кого залежати.  

 

2. Такий фасад, а за ним приховується, як правило, досить поетична, 

уразлива і тому підвищено горда натура, чуйне серце; повинен бути 

улюбленцем, зрівнялівки він не терпить, добитися його визнання можна 

лише щирими почуттями, беззастережно прийде на поміч, якщо очі й 

інтонації покажуть, що людині дуже потрібний.  
 

http://www.aratta-ukraine.com/socion_ua.php?tim=ISTp


 

3. Рухи спокійні, точні, виключно економні, з боку здається, що досягнутий результат завжди 

більше затрачених зусиль, непомітна тиха впертість при обов'язковому завершенні всього 

розпочатого, внутрішня відповідальність за справу і скромність, недемонстративний у 

своєму ставленні до праці, як недемонстративний у виявленні своїх почуттів взагалі, 

спочатку може видатися, що робить усе спроквола, абияк, поступово починаєш розуміти, що 

його неквапливість відбиває загальний ритм життя: поєднання розкутості з налагодженістю.  

 

4. Він — не «Дон Кіхот» — безцільно працювати не буде, природжений винахідник, своїх 

ідей не поспішає, поки не дозріють умови для максимальної віддачі; пишається своїм 

умінням не займатися нічим, що не дає користі, дуже любить комфорт, вигоди, при спільних 

з кимось діях все гарно і ненав'язливо влаштовується так, як зручно йому, в досяжній для 

нього ділянці простору все організовано ідеально для праці й відпочинку.  

 

5. Якщо поруч немає дуала — «Тома Сойєра/Гекслі», його можна вважати за ледаря й базіку, 

багато говорить, а сам нічого не робить, чогось чекає, він і справді чекає— зойку про 

допомогу. Безцільно працювати він не буде, а цілей сам вигадувати не вміє, тільки палкий 

ентузіаст «Том Сойєр/Гекслі» володіє ключиком, що запускає в дію точний і безпомилковий 

механізм «Ґабена», нагородою «Ґабену» служить радість, яку він робить своєю працею; про 

щирість бажання він судить з інтонацій, які його автоматично мобілізують; і бажання і 

радість краще за всіх уміє виявляти «Гекслі», великий, до того ж, майстер вишукувати 

таланти і щиро захоплюватися ними.  

 

6. Наказ, як форма звертання для нього, не існує, на команди не реагує, робить так, як вважає 

за потрібне, але потім, як правило, виходить так, як він хотів, сам же він просити не дуже 

вміє, йому легше змусити людину зробити те, що потрібно.  

 

7. У коханні дуже недовірливий та обережний, тільки «Гекслі» спроможний розтопити кригу 

його стриманості, лише завдяки запаморочливим прийомам виявлення симпатії — на межі 

пристойності; роман у цій парі проходить у бурхливих виявленнях почуттів «Тома 

Сойєра/Гекслі» і недовірливому гмуканні «Ґабена»; велику роль відіграють доторкання 

(«Ґабен» до них дуже чутливий, до кого і як він доторкається, кому і як дозволяє 

доторкнутися до себе — найперший показник його ставлення).  

 

8. Важлива також інтонація, вираз обличчя при розмові: йому не подобається квола, 

розтягнута, розслаблена манера говорити, не любить скептичних інтонацій й кислого виразу 

обличчя.  

 

9. Увагу людини, яка йому подобається може привернути, зачепивши її жартом чи зухвалим, 

але не образливим зауваженням, а потім демонструє показну байдужість.  

 

10. Йому властива стримана емоційна насиченість, схильність приховувати емоції під 

маскою недоступності та холодності надає їм тонкої відшліфованості і навіть виразності, 

спокійний за всіх обставин, але по-різному, залишається холодно неприступним коли 

любить, не поспішає повірити в почуття свого трохи легковажного дуала («Тома 

Сойєра/Гекслі»), дуже ревнивий і недовірливий: панічно боїться, що його емоції будуть 

виставлені на посміховисько, чим самітніший, тим недоступніший.  

 

11. У небезпечних ситуаціях уперто нічого не боїться) спокійно наближається до джерела 

небезпеки, це його основний хід — йти прямо на противника: витримує той, хто 

сильніший,— це основна поза актора Жана Ґабена — упертість, непоступливість, внутрішня 

правота й безстрашність.  



 

12. Його важко переконати, може не продовжувати суперечку, але залишається при своїй 

думці, свою правоту доводить не словами, а спокійним і впевненим продовженням 

розпочатої справи; часто виявляє чудове дипломатичне мистецтво, уникаючи конфлікту, 

тому що знає — якщо вже у нього вступить, іти на компроміс йому буде дуже важко.  

 

13. Естет, любить читати і міркувати про красу навколишнього світу, приємні відчуття, 

затишок, має добру пам'ять на звуки, кольори, запахи; пов'язане з негативними емоціями 

запам'ятовується міцніше, повністю довіряє своєму смаку, зневажає моду і будь-які 

стандарти в одязі, вважає, що кожній людині потрібне своє, індивідуальне, інтер'єр 

приміщення має бути затишним і красивим (для нього це одне й те ж), у незатишній 

обстановці настрій падає.  

© I.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5.  
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Художні образи: ІЛІЯ (герой А.Челентано в фільмі «Приборкання норовливого»), КОТ 

МАТРОСКІН (із мультфільмів про Простоквашино за Е.Успенським), ШРЕК (із мультфільма 

«Шрек»), ГЛЄБ ЖЕГЛОВ (із фильму «Місце зустрічі змінити не можна»), КОНСУЕЛО 

(Ж.Санд «Консуело»)  

Роль в робочій групі: «Практик-організатор». Його пристрасть - організовувати практичне 
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