
ПСИХОГЕОМЕТРИЧНИЙ 

ТЕСТ 



Якщо ти хочеш трохи відпочити та  дізнатись 

щось нове про себе, пропоную виконати 

психогеометричний тест 

Інструкція. Виберіть із п’яти фігур ту, відносно якої ви можете 

сказати: «Це – Я». Спробуйте відчути свою форму! Якщо вам буде 

важко це зробити, то виберіть фігуру, яка першою привернула 

вашу увагу. Потім роздивіться фігури, які залишились, та 

розставте їх  по порядку в залежності від того, наскільки вони вам 

подобаються. Остання фігура у рейтингу буде точно не вашою 

формою, тобто формою, яка підходить вам найменше. 



Інтерпретація результату 

 



КВАДРАТ 



ТРИКУТНИК 



ПРЯМОКУТНИК 
Прямокутник.  Символізує стан переходу 

 та змін. Це люди незадоволені тим  

способом і стилем життя, який вони  

ведуть у даний час, а тому перебувають у пошуках кращого 

становища. 

Найбільш характерні риси «Прямокутників» - 

непослідовність і непередбачуваність вчинків у перехідний 

період. Позитивні риси, які приваблюють до них оточуючих, 

це, перш за все, допитливість, жвавий інтерес до всього, що 

відбувається, сміливість. Правда,  зворотним боком є 

надмірна довірливість, навіюваність, наївність. Тому 

«Прямокутниками» легко маніпулювати. 

Якщо ви дійсно маєте «прямокутну форму»,  будьте 

обережні!  пам’ятайте, що «прямокутність» – це лише стадія 

розвитку. Скоро ви вийдете на новий рівень особистісного 

розвитку та збагатитесь набутим досвідом. 

 



КОЛО 
Коло. «Люди-кола» - це найкращі комунікатори 

 із усіх п’яти типів, насамперед, що вони  

найкращі слухачі. Їм характерна висока 

чутливість, розвинута емпатійність – здатність  

співчувати, співпереживати, емоційно відгукуватись на 

переживання іншої людини. «Людина-коло» відчуває чужу 

радість і чужий біль, як свій власний. Вони відмінно «бачать» 

людей і в одну мить можуть розпізнати облудника і брехуна. 

Вони користуються популярністю в колективі і «вболівають» за 

своїх  колег. 

«Люди-кола» через їх спрямованість скоріше на людей, ніж на 

справу, надто намагаються догодити кожному. Вони не 

відрізняються рішучістю. Якщо їм випадає керувати, то вони 

обирають демократичний стиль керівництва і обговорюють усі 

рішення із більшістю. 

Можна сказати, що «Кола» – природжені психологи. Щоб 

очолити бізнес, їм не вистачає рішучості. 

 



ЗИГЗАГ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


