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Використовуй свої сильні сторони в часі викликів: коротка інструкція для 

використання опитувальника для відкриття своїх сильних сторін 

Dr. David P. Bernstein 

 

Що таке ваша частка Здорового Дорослого (Healthy Adult)? 

Ми усі маємо частку Здорового Дорослого всередині. Це частина нас, яка допомагає нам 

жити і задовольняти наші потреби в здоровий спосіб, адаптивним шляхом. Ніхто не має 

ідеальної частини Здорового Дорослого. Особливо важко стає, коли ми потрапляємо в 

складні або незвичні обставини.  Отже наша ідея полягає в тому, що вартує дослідити, а 

згодом чітко розуміти, визнавати свої сильні сторони, які ми вже маємо, ці сильні сторони 

свого Здорового Дорослого, щоб робити малі кроки з допомогою цих сильних сторін до 

задоволення своїх потреб. В цьому процесі ми досягаєм як кращої ефективності, так і 

почуваєм себе ліпше.  

Як я можу скористатись цим опитувальником, щоб зрозуміти які є мої сильні сторони? 

Я розробив 2 опитувальника, щоб допомогти вам познайомитись зі своїми сильними 

сторонами: Шкала Сильних сторін Бернштейна (The Bernstein Strengths Scale (BSS)) та 

Список Бернштейна з 48 сильних якостей (Bernstein List of 48 Strengths (BLS)). У 

опитувальнику BSS вам запропонують оцінити ряд речень, які описують ваші персональні 

якості. BLS має список прикметників, які описують сильні сторони. Ви відмічаєте ті, які 

найкраще описують вас. Ви можете заповнити і порівняти кожен з цих опитувальників, так 

як вони доповнюють один одного в оцінюванні ваших сильних сторін. Використання їх 

обох дає більш об’ємне розуміння ваших власних сильних рис. 

Що таке 16 сильних сторін Здорового Дорослого? 

16 сильних сторін Здорового Дорослого це позитивні якості, які допомагають нам давати 

собі раду, адаптуватись до викликів людського існування. Багато теоретиків описують 

особистість, я, селф, як динамічну систему, яка має реагувати на численні життєві задачі: 

осягнути сенс власної ідентичності; утримувати емоційний баланс, підтримувати 

самооцінку; полегшувати взаємодію та емоційний контакт з іншими людьми; віднаходити 

згоду при складних взаємодіях в групах людей. З цієї точки зору наше Я (self) розвинулось 
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завдяки нашій соціальній природі. Наш шлях до задоволення емоційних та фізичних 

потреб спонукав нас адаптуватись до складності соціального оточення. 

Після широкого опрацювання літератури про функціонування нашої здорової дорослої 

частини, а також про психологічне благополуччя, я розвинув 4-факторну модель 

Здорового Дорослого, яка включає наступні специфічні сильні сфери: 

Фактор 1 – Само-направленість (5 сильних якостей) – вміння ставити і слідувати своїм 

власним курсом в житті 

1. Ідентичність – присутність чіткого відчуття себе, якостей, які роблять з когось 

індивідуальність. 

2. Само-рефлексія – вміння дивитись на себе, екзаменувати, перевіряти власні 

почуття, думки, поведінку. 

3. Впевненість у собі – віра в себе, довіра своїм вмінням, сильним сторонам, 

судженням. 

4. Вміння висловлювати себе  - вміння відстояти себе, боротись  за свої права, 

потреби, переконання. 

5. Уява – вміння використовувати свій розум для вивчення проблем і пошуку рішень в 

творчий спосіб, вміння намалювати майбутній сценарій, винахідливість. 

Фактор 2 – Вміння управляти собою (5 сильних якостей) – регулювання емоцій, думок, 

імпульсів, поведінки 

6. Емоційний баланс – вміння залишатись збалансованим, відновлюватись швидко 

від емоційних трігерів. 

7. Резілієнтність –  менеджмент стресу та складнощів, вміння зігнутись, але не 

зламатись, щоб потім «відпружинити» назад. 

8. Самоконтроль –  здатність зупинитись і подумати перед тим, як діяти, відкласти 

негайні бажання і діяти, не зважаючи на фрустрацію. 

9. Піклування про себе –  піклування про своє емоційне, фізичне та психологічне 

здоров’я. 

10. Тестування реальності – вміння звіряти свої емоції, думки, сприйняття з реальністю, 

бути раціональним та об’єктивним. 

 
Фактор 3 – Зв’язок (4 сильні якості) – формує змістовні взаємні стосунки 

11. Емпатія – здатність відчувати і розуміти інших людей, вміння побачити речі з точки 

зору іншого. 

12. Співчуття – бажання зменшити страждання іншого, доброта, піклування і готовність 

допомогти, вміння розвернути співчуття теж до себе. 

13. Гумор – веселість та грайливість; вміння ділитись жартами і сміхом, підмічати 

абсурдні сторони свої, інших та життя в цілому.  
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14. Відповідальність – вміння бути  вартим довіри, бути тим, на кого покладаються, 

надійність. Сприйняття своїх обов'язків та ролей серйозно. 

Фактор 4 – Трансцендентність (2 сильні якості) 

15. Вдячність – вдячний людям, життю, той, хто вміє радіти наявному, цінування 

даного не як чогось, що є по умовчанню, а як дару. 

16. Мудрість – пошук правди, знання, життєвих уроків; вміння виносити добрі 

судження; вміння навчатись з досвіду. 

Як 16 сильних якостей відносяться до 4 факторів Здорової Дорослої частки? 

Конкретні сильні сторони в кожному з 5 факторах спільно формують загальну силу цього 

фактору. Для прикладу: є 5 сильних якостей фактору 1. Кожна з них допоможе вам 

слідувати своїм життєвим курсом, йти своїм напрямком. Чим більше з цих п’яти у вас є і 

чим більше ви їх використовуєте, тим краще ви зможете найти вашу власну дорогу в житті. 

Це не значить, що ви потребуєте всі або навіть більшості, щоб найти вашу дорогу. Навіть 

володіючи однією з них, ви можете досягти бажаного. 

Більшість людей мають сильні сторони в одній сфері і слабші в іншій. Це нормально. Ми 

розвивали сильні сторони на основі багатьох факторів: генетика, наш ранній розвиток, 

виклики, які нам трапились, соціальні ролі, які ми бачили, присутність підтримки і багато 

інших джерел. Це є дуже поширене явищем  - зрозуміти, що ми маєм більше розвинену 

якусь одну сторону і менше іншу. Наш намір тут є використати модель «наполовину повної 

склянки», де ми визнаємо і цінуємо сильні сторони, які вже є. Таким чином ми можемо, 

знаючи їх, мобілізувати в потрібний момент, для досягнення наших найближчих потреб. 

Як я можу мобілізувати ті сильні сторони, що я маю, щоб досягти свої цілей і 

задовольнити мої потреби? 

В будування сильних сторін добрим підходом є почати з тих сторін, які вже є сильними. 

Більшість з нас має ці сторони і навіть їх не використовує. Якщо ви вмієте їх мобілізувати – 

вони допоможуть вам в часі лиха. До прикладу: в час біди, фактор зв’язку може дуже 

допомогти нам.  Ви також можете будувати нові якості, які ще слабо розвинені,  але це 

довший процес.  

Можливо, ви є людина з наступними сильними сторонами: гумор, емпатія, співчуття. Але, 

час від часу, ви самі не вмієте попросити про допомогу. Можливо ви є той тип людей, які є 

добрі в допомозі іншим (може ви добрий слухач), але не так легко для вас просити 

допомогу для себе. 

Робіть маленькі кроки для мобілізації своїх сильних сторін 

Почніть з малого. Першим кроком є усвідомлення вашої потреби. Наприклад – потреба в 

зв’язку, контакті з іншим. Тоді уявіть способи, як б ця потреба могла бути задоволена.  
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Не великі кроки. На приклад: може ви давно не чули друга. Або ви зустріли когось 

цікавого недавно. Тоді зробіть маленький крок в напрямку задоволення вашої потреби. 

Якщо крок занадто страшний, найдіть простіший або розбийте той самий на менші кроки. 

Тримайте в пам’яті ваші сильні сторони. Якщо ви людина з гумором, емпатією та 

співчуттям – інші люди відгукнуться на них. Це дасть вам сили і впевненості зробити крок 

на зустріч своїй потребі у зв’язку. 

Думайте про свої позитивні якості як про «Острів сили». Якщо ви маєте потребу, 

наприклад як потребу у зв’язку з іншими, ви можете відвідати свій острів. Це місце, де 

живуть ваші сильні сторони. Це місце де ви відновлюєте і відживлюєте себе. Відвідування 

«Острова Сили» це метафора. Вона нагадує нам, що ми завжди маємо сильні сторони, які 

не використовуємо. Відвідування «Острова сильних сторін» щодня, це значить, що ви 

робити щось таке щоденно, що збагачує вас. Робіть ці маленькі кроки, використовуйте свої 

сильні сторони і досягайте задоволення ваших потреб. 

Удачі вам у вашій мандрівці! 

 

 


