19

хоробрий
відважний, безстрашний
надихаючий
надихає, вселяє віру і надію
смиренний
приймаючий, покірливий
соромливий
сором'язливо-боязкий, збентежений, тримається в тіні

20 тактовний

ввічливий, уважний до інших

приємний
люб'язний, догідливий
магнетичний
притягуючий, чарівний
наполегливий
завзятий, добивається своєї мети

21

імпульсивний
діє на емоціях
інтроверт
вдумливий, стриманий, спрямований "всередину себе"
сильний
владний, впливовий
благодушний
поступливий, спокійний, выдкритий до людей

24 спостережливий
проникливий, помічає деталі

авантюрний
ризикований, безрозсудний, не чекаючий, діє навмання
чуйний
співчутливо відноситься до інших, готовий допомогти
помірний
ощадливий, "краще синиця в руках"

25 рішучий

твердий, непохитний

пристойний
благопристойний, належний
керований
підпорядковується вимогам, слідує правилами
говірливий
вміє добре підтримати бесіду, неформальний

26 мирний

не схильний до ворожнечі, сварок

27

23 смирний

28 задоволений

сумлінний
чесний, виконує свої зобов'язання
домінуючий
головний, перший
чуттєвий
уважний до оточуючих, чуйний, співчутливий
лагідний, спокійний

спонукаючий
викликаючий бажання діяти, мотивуючий
скромний
стриманий, помірний, невибагливий
оригінальний
незвичайний, неабиякий
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1. Пропонуємо Вам заповнити опитувач, що складається з 28 блоків.
2. Кожен з 28 блоків опитувача містить по чотири визначення якостей.
Вам необхідно розставити визначення у тому порядку, наскільки
вони описують Вашу поведінку в роботі. Для цього в кружочку біля
кожного визначення поставте число від 1 до 4, де:

1 - “це точно про мене”; 3 - “це рідко про мене”;
2 - “це часто про мене”; 4 - “це не про мене”.
3. Числа в одному блоці не можуть повторюватись.
4. Не відволікайтесь. Заповнюйте опитувач за 1 раз!
5. На заповнення опитувача виділіть не більше 10-12 хвилин.

1

напористий
рішуче домагається своєї мети
відкритий
товариський, доступний для спілкування
дружелюбний
добродушний, люб'язний
насторожений
напружено-уважний в очікуванні, обережний

2

добровільний
старанний, охоче роблячий
палкий
невідступний, готовий іти до кінця
ретельний
грунтовний, уважний до деталей
жвавий
в гарному настрої, палкий, веселий

3

веселий
життєрадісний, бадьорий
акуратний
скрупульозний, старанний, охайний
безпосередній
відвертий і невимушений, діючий без роздумів
спокійний
не дратівливий

прямолінійний
відвертий
точний
ретельний, скрупульозний, акуратний
дружній
доброзичливий

22 виразний

експресивний, красномовний
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добродушний
добрий і м'який, незлобивий
переконливий
доказуючий, повчаючий
непохитний
незрушимий, впертий
обережний
завбачливий, підозрілий, опасливий
задоволений поточним станом справ

дипломатичний
тонкий у відносинах з людьми
відважний
повний відваги, сміливий, безстрашний
ентузіаст
натхнений, прихильний

4

доказуючий
аргументовано переконує, підтверджує доводами
систематичний
схильний до порядку і послідовності в діях, вчинках
підтримуючий
допомагаючий, сприяючий
легковажний
безтурботний, необачний

9

впевнений
переконаний, твердо вірячий
співчуваючий
співпереживаючий, жалісливий
неупереджений
справедливий, об'єктивний
самовпевнений
не схильний до сумнівів, має високу думку про себе

14

принадний
привабливий, притягальний
аналізуючий
інтроспективний, спостерігаючий за своїми думками, почуттями
упертий
норовливий, непоступливий
передбачуваний
стабільний, прогнозований

5

дисциплінований
дотримується порядку, організований, методичний
щедрий
великодушний, охоче ділиться, підтримуючий
натхненний
надихнутий, живий
завзятий
не відступаючий від свого, упертий

10

ввічливий
вихований, чемний, ввічливий
новаторський
креативний, знаходить нові шляхи
оптимістичний
вірить в успіх, шукає позитивні строни
корисний
вдячний, бажає допомогти і підтримати

15

допитливий
наполегливо, прискіпливо вникає в справу
слухняний
виконавчий, податливий
незрушимий
стійкий, надійний
грайливий
пустотливий, легковажно-веселий, кокетливий

6

товариський
балакучий, легко йде на контакт
вишуканий
витончений, той, що розуміється в своїй справі
енергійний
активний, діяльний
м'який
терпимий, лагідний, ніжний

11

невгамовний
рухливий, неспокійний, діяльний
добросусідський
приятельський, дружній
привабливий
приємний, розташовує до себе
турботливий
уважний, старанний, клопітливий

16

чаруючий
чарівний, привабливий
вдоволений
задоволений тим, що є зараз
вимогливий
строгий, прискіпливий
поступливий
зговірливий, податливий

7

урівноважений
рівний, не вибуховий
уважний
зосереджений, пильний
сором'язливий
боязкий, невимогливий
нетерплячий
не любить чекати

12

компанійський
приємний в компанії, товариський, комунікабельний
терплячий
поблажливий, володіє витримкою
самостійний
вільний, здатний до незалежних дій
тихий
неговіркий, смирний, спокійний

17

заохочуючий
спонукаючий до дії схваленням, стимулюючий
добрий
доброзичливий, чуйний, душевний
сприйнятливий
чутливий, здібний
незалежний
самостійний, сам собі пан

8

конкуруючий
прагнучий до вищості над іншими, перемоги
делікатний
ввічливий, люб'язний, м'який у спілкуванні
радісний
жартівливий, оптимістичний
відокремлений
відособлений, не любить шуму

13

логічний
розумний, послідовний
сміливий
відважний, не боїться труднощів, перешкод
відданий
прихильний, вірний
чарівний
привабливий, чарівний, чудовий

18

стриманий
володіє собою, не виражає відкрито своїх почуттів
послужливий
обов'язковий, охоче робить послуги
вольовий
не відступає перед труднощами
життєрадісний
не знаючий спокою, радісний, бадьорий

