
ВПРАВА 

ВАША ЛІВО- ЧИ ПРАВОПІВКУЛЬОВА ПЕРЕВАГА 

Щоб дізнатися, яка з півкуль, ліва чи права, є у вас домінуючою, досить 

виконати запропоновану нескладну вправу. Вам необхідно вибрати 

твердження в одній з двох колонок. Будьте уважні - можна вибрати тільки 

одне твердження. Якщо невпевнені у виборі, краще повністю пропустити цей 

рядок. Вибирайте той варіант, який інтуїтивно здається вам кращим. 

Порахуйте кількість обраних вами твердження в кожній колонці, і ви 

дізнаєтеся вашу домінуючу півкулю – ту, яка набрала більшу кількість балів. 

Із зіставлення двох цифр ви зрозумієте, яка сторона свідомості є у вас 

основною. Але безумовно це сказати можна тільки в тому випадку, якщо 

різниця складе не менше 3-4 балів. 

Ліва півкуля.  

Сприйняття «крізь час» 

  Права півкуля.  

Сприйняття «у часі» 

Мені подобається планувати 

нові справи у всіх подробицях  

  Мені подобається робити нові 

справи спонтанно, залежно від 

моменту 

Я розмірковую і дію логічно і 

рідко відразу переходжу до 

висновків  

  Я роблю висновки без 

послідовного обдумування всіх 

деталей аргументації 

Ліва півкуля. Сприйняття 

«крізь час» 

  Права півкуля. Сприйняття «у 

часі» 

Я рідко мрію наяву або згадую 

сни  

  Мої сни дуже яскраві, і я часто 

мрію наяву 

Я намагаюся знайти причину 

кожного вчинку інших людей  

  Я рідко замислююсь про 

мотивацію вчинків інших людей 

Я віддаю перевагу математиці і 

науковим дисциплінам перед 

художніми предметами  

  Я віддаю перевагу художнім 

предметам перед математикою та 

науковими дисциплінами 

Я пунктуальна людина і 

володію хорошим почуттям 

часу  

  Я рідко буваю пунктуальним, у 

мене погано розвинене відчуття 

часу 

Я прекрасно можу описати свої 

почуття словами  

  Мені важко описати свої почуття 

словами 

Я покладаюся на факти, коли 

приймаю рішення  

  Я покладаюся на свої почуття, 

коли приймаю рішення 

Мої папери та робочі матеріали 

в повному порядку  

  Я рідко привожу свої папери в 

порядок 

Я не жестикулюють під час 

розмови  

  Я багато жестикулюють під час 

розмови 

Мене рідко охоплюють   Я покладаюся на свій інстинкт і 



передчуття, і я вважаю за краще 

не покладатися на інтуїцію  

дотримуюся передчуттів 

 

Я рідко вдаюся до візуальних 

образів  

  Мої враження та думки часто є у 

вигляді картин 

Я прекрасно можу пояснювати 

різні речі  

  Я розумію, що має на увазі інша 

людина, хоча і не можу пояснити 

це 

Я прекрасно справляюся з 

пазлами та іграми зі словами  

  Я не люблю пазли та ігри зі 

словами 

Я тримаю свої почуття під 

контролем  

  Я не соромлюся своїх проявів 

почуттів 

Я віддаю перевагу читати 

публіцистику, а не романи 

  Я волію читати романи, а не 

публіцистику 

Я аналізую проблеми    Я розглядаю проблему в цілому 

Я не особливо музикальний   Я обожнюю музику 

Загальна кількість тверджень    Загальна кількість тверджень  

 

Звичайно, тест небезапеляційний. Він просто вкаже вам тенденцію типу 

мислення. Ви не можете з цієї вправи дізнатися наскільки часто ви 

використовуєте кожну півкулю. Крім того, необхідно враховувати, що в 

одних ситуаціях ви більше покладаєтесь на свої почуття, в інших - на логіку. 

 


