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Зміст 
 

1. Психогеометричний тест 

 

2. Що дає психогеометрична 

діагностика? 

 

3. Типи партнерів по спілкуванню 

 

4. Як  ефективно спілкуватись із 

кожним типом. 

 

 

 



Психогеометричний тест 
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Пронумеруйте ці п'ять фігур відповідно 

до ваших уподобань:  

1) яка вам імпонує найбільше; 

2) трохи менше;  

3) ще менше; 

4) …; 

5) яка вам взагалі не подобається.  

 

Не аналізуйте, просто подивіться на 

фігури і «одягніть» їх на себе (за 10 с). 
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Психогеометрична експрес-діагностика 

Сприйняття людьми геометричних фігур відображає їхні 

особливості характеру та стилю поведінки, визначає 

зовнішній вигляд, мовлення. 

На взаємодії геометрії та психології заснована 

психогеометрична методика експрес-діагностики                  

типу особистості  (автор − соціальний психолог зі США                                                                           

С’юзен Делінгер).  

Точність психогеометричної діагностики досягає 85%. 

Обрана фігура визначає ваш ведучий психотип.           

Відкинута фігура визначає якості, які ви в собі придушуєте,   

та невикористані резерви. 
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миттєво визначати тип особистості людини 

і свою поведінку з нею; 

 

зрозуміти, чому з одними людьми 

працювати легко, а з іншими − ні; 

 

поліпшити взаємодію з людьми; 

 

усвідомлено сприймати свою поведінку; 

 

усвідомлювати свою швидкість і форму 

сприйняття інформації. 

Що дає це знання? Ви зможете: 
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Квадрат 

Зовнішній вигляд: стриманий, неяскравий,                        

охайний, частіше худорлявий. 

Робоче місце: кожна річ на своєму місці. 

Мова: точна, послідовна, повільна, ґрунтовна, часто насичена 

професійною лексикою. 

Мова тіла: затиснута поза, жести скупі, «холодна» особа. 

Психологічні характеристики: пунктуальність, дотримання 

інструкцій, орієнтація на факти, розсудливість, раціональність, 

увага до деталей, практичність, завзятість. 
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Трикутник 

Зовнішній вигляд: елегантний, дорогі речі,                       

одягається відповідно до ситуації, доглянутий. 

Робоче місце: порядок, символи статусу. 

Мова: зрозуміла, стисла, по суті, владна, емоційна, швидка, іноді 

гостра. 

Мова тіла: плавні впевнені рухи, впевнена енергійна хода, 

пронизливий погляд. 

Психологічні характеристики: лідер, прагнення до влади, 

прагматизм, здатність концентруватися на цілі, впевненість, 

рішучість, нетерпимість, схильність до ризику. 
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Круг 

Зовнішній вигляд: неофіційний, моложавий,                           

трохи недбалий, частіше повна комплекція. 

Робоче місце: затишна домашня атмосфера. 

Мова: емоційна, плавна, часто захоплюючі оцінки. 

Мова тіла: розслаблені пози, плавні рухи, часті кивки головою, 

доброзичлива посмішка, життєрадісна хода, часто «віддзеркалює» 

співрозмовника. 

Психологічні характеристики: висока потреба в спілкуванні, 

хороша інтуїція, схильність до співпереживання, широке коло 

друзів, довірливість, щедрість, залежність від оцінок оточуючих, 

нерішучість. 



9 

  

 

 

Зигзаг 

Зовнішній вигляд: різноманітний, екстравагантний. 

Робоче місце: безлад, іноді театрально                     

демонстративне оформлення. 

Мова: демонстративна, непослідовна, запальна, швидка, дотепна. 

Мова тіла: поза ненапружена, швидкозмінна, хода стрімка, жива 

міміка, манірна, мінімальна соціальна дистанція. 

Психологічні характеристики: безладність у фінансових 

питаннях, одержимість своїми ідеями, непрактичність, бунтарський 

настрій, дотепність, безпосередність.      

Серед Зигзагів часто зустрічаються лівші. 



10 

  

 

 

Прямокутник 

Зовнішній вигляд: мінливий, неохайний. 

Робоче місце: безлад. 

Мова: невпевнена, плутана, аритмична, слова-паразити. 

Мова тіла: незграбні рухи, невпевнені рухи, хихикає,                  

часто червоніє, бігаючий погляд. 

Психологічні характеристики: невизначеність, допитливість, 

інтерес до нового, імпульсивність, нервозність, довірливість, 

схильність втрачати речі, хворіти, спізнюватися. 

  

Частіше за все, це проміжна форма, тимчасова,  
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Трикутник повинен відчувати вашу увагу. Якщо хто-то до вас підійшов з 

якимось питанням – твердо скажіть, що я не можу зараз, у мене важлива розмова. 

Якщо раптом викликає керівництво – потрібно багато разів вибачитися. 

Розмовляти коротко, по суті, по справі. Не потрібно просторікувати. Трикутники 

цінують стислість і темп. Пропонувати конкретне рішення.  

Трикутники люблять знаходити вади у вашій логіці. Можна десь підіграти їм. Як би 

ви самі не помітили, а він вам підказав. Після цього вони стають більш 

доброзичними до вас. Трикутниках подобається, коли з ними радяться, питають 

дозволу.  

Як ефективно спілкуватися з Трикутником 
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З Квадратом треба бути вкрай серйозним, дивитись йому в очі, демонструючи 

свою увагу.  Квадрат  замовк – мовчить і ви.  Йому не треба заважати думати. 

Квадрати не люблять метушні.   

Квадрат – гарний аналітик, завжди дає ґрунтовний зворотний зв'язок. Наприклад, 

ви щось зробили і хочете отримати оцінку інших. Круг відповість, що все чудово.  

Квадрат із  властивою йому ґрунтовністю розкладе все по поличках: і + , і -. 

Якщо хочете його в чомусь переконати, то перелічуйте факти, загинаючи пальці: 

по перше, по друге, по третє.  Не приймає рішення відразу. Не вірить  на слово – 

йому треба показати документи.  

 

Як ефективно спілкуватися з Квадратом 
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Для Круга зміст розмови на третьому плані, а на 

першому – співрозмовник. Для нього важливо, хто ви. 

Він реагує на ваш стан. Головне − сподобатися йому як 

людина. Тоді   йому буде подобатися все, в т.ч. і те, про 

що ви говорите. 

Потрібно проявити повагу до нього. У Кругів розвинута 

інтуїція. Якщо він вам чомусь не сподобався – він це 

зрозуміє по ваших емоціях. 

Круг коливається під час прийняття рішень.                      

Його   можна переконати, сказавши, що багато людей 

таке зробили.   Тобто для Круга приклади інших людей 

сприяють прийняттю рішення.   

Як ефективно спілкуватися з Кругом 
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Зигзаг – найбільш складний партнер по 

спілкуванню. Начебто  його тіло з вами, голова 

киває, і навіть очі дивляться, а він далеко... 

Ви запитали, він відповів, поки відповідав – у 

голову прийшла інша ідея. Забув, що запитував. 

Зигзагам подобається новизна. Грошей вони не 

рахують. Для них немає нерозв'язних завдань. 

Хазяїн свого слова – хочу дав, хочу – забрав. 

 

  

Як ефективно спілкуватися з Зигзагом 

З ним треба спілкуватися швидко, рішуче та по суті.  Якщо він щось пообіцяв 

зробити – проконтролювати, бо Зигзаг  рідко що доводить до кінця – йому 

цікаве вже інше.  
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Негативне або насторожене ставлення до тестування. Ви 

не вірити у тести. Чи намагаєтеся розгадати принципи 

тіста, знайти якусь логіку. 

 

Ви стурбовані розбіжністю між тим, що ви є, і вашим 

ідеалом. Можливо, що ви хочете  змінитись.                          

Тому обираєте ту форму, якою ви хочете бути, замість 

тієї, якої ви зараз є. 

 

Ви знаходитесь в незвичному для вас стані (ви надто 

збуджені, засмучені, стомлені  тощо). Тобто ви не були 

«собою», коли виконували тест. 

Чому близько 15% протестованих можуть сказати: 

«Я зовсім інший/інша»? 
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Більшість із нас – комбінації 2 або навіть 3 фігур 

Описи різних психогеометричних 
типів дозволяють оперативно 
визначити характер партнера по 
спілкуванню, зорієнтуватися у виборі 
ефективного комунікативного стилю і 
конкретних поведінкових прийомів. 
 

Необхідно враховувати, що в реальній 
дійсності найчастіше зустрічаються 
змішані типи людей. Тому важливо 
вміти виділити домінуючі ознаки 
особистості та будувати процес 
комунікації з їх урахуванням. 
 



Дякую за увагу! 
 

ksafiulina@ ukr.net 

 

(050) 19-654-23 
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