
 

 

 

 

 

Список Бернштейна: 48 Особистісних Сильних Сторін  

David P. Bernstein © 2019 

Інструкція: Обведіть 5 рис, які найбільше характерні вам (ваші “ТОП 5” сильних сторін).    

Автентичність Вміння дбати про себе 
Стресостійкість Само-рефлексія 
Самоконтроль Гнучкість 
Впевненість в собі Щирість і чесність 
Розуміння своїх сильних сторін Проникливість 
Сміливість в діях, висловлюванні своїх відчуттів Вміння бути вдячним життю, за те, що є 
Творчість Здоров’я 
Вміння вирішувати проблеми Вміння зосереджуватись на головному 
Хороша фізична форма Стабільність 
Грайливість, спонтанність Вміння бути собою 
Само-усвідомленість Терплячість 
Духовність Само-дисциплінованість 
Відповідальність Збалансованість 
Добра уява, фантазія Вміти бути вартим довіри 
Об’єктивність Самостійність у рішеннях 
Емпатичність Гострий розум, дотепність 
Асертивність Співчутливість 
Доброта Здатність вчитись 
Веселість Вміння бути витривалим в часі стресу 
Розуміння Реалістичність 
Мудрість Надійність 
Вміння бути вдячним Вміння чітко і асертивно висловлюватись, 

переконувати людей 
Вміння ділитись вдячністю Раціональність 
Вміння піклуватись Вміння спостерігати себе, інтроспекція 
 

 

 

 



 

Зв'язок сильних сторін із якостями частки Здорового Дорослого 

Фактор 1 – Само-направленість 

1. Ідентичність – автентичний, реальний, чесний 

2. Само-рефлексія – саморефлективний, інтроспективний, усвідомлений  

3. Впевненість у собі – впевнений в своїх сильних сторонах, вміє покладатись в рішеннях на 

себе 

4. Вміння висловлювати себе – асертивний, сміливий у висловленні своєї думки, вміє 

переконувати і вести за собою 

5. Уява – креативний, ідейний, винахідливий 

Фактор 2 – Вміння управляти собою 

6. Емоційний баланс – стабільний, збалансований, зберігаючий спокій 

7. Опірність, резілієнтність – стресостійкий, гнучкий, той, хто швидко відновлюється 

8. Самоконтроль –  спокійний, само-дисциплінований, вміє опановувати гнів 

9. Піклування про себе – здоровий,  в добрій фізичній формі, орієнтований на саморозвиток 

10. Тестування реальності – раціональний, об’єктивний, реалістичний  

Фактор 3 – Зв’язок 

11. Емпатія – емпатичний, розуміючий, проникливий 

12. Співчуття – співчутливий, добрий, вміючий піклуватись  

13. Гумор – веселий, грайливий, дотепний  

14. Відповідальність – відповідальний, вартий довіри, той, на кого покладаються, надійний 

Factor 4 – Трансцендентність 

15. Вдячність – вдячний людям, життю, той, хто вміє радіти наявному, щедрий на вдячність  

16. Мудрість – мудрий, ерудований, знаючий, духовний 

 

 

 

 

 


