
Історія розвитку патопсихології 
Розвиток уявлень про патопсихології в дореволюційний період 

Історія патопсихології пов'язана з розвитком психіатрії, неврології та 

експериментальної психології. 

В кінці XIX ст. психологія стала поступово втрачати характер 

світоглядної науки, в її дослідженнях почали використовуватися методи 

природознавства. Експериментальні методи Ст. Вундта і його учнів 

проникли в психіатричні клініки - в клініку Е. Крепеліна (1879), найбільшу в 

психіатричну клініку Франції в Сальпетриере (1890), де посаду завідувача 

лабораторією більше 50 років обіймав П. Жане; експериментально-

психологічні лабораторії були відкриті в психіатричних клініках Росії - в 

лабораторії В. М. Бехтерева в Казані (1886), потім в лабораторії В. Ф. Чижа в 

Юр'єві, В. А. Сікорського в Києві та ін. 

Патопсихологія як самостійна галузь психологічної науки почала 

формуватися на початку XX ст. Так, у 1904 р. В. М. Бехтерев пише про те, 

що новітні успіхи психіатрії багато в чому були зобов'язані клінічному 

вивченню психічних розладів хворого і лягли в основу особливого розділу 

знань - патологічної психології; вона вже допомогла вирішити багато 

психологічні проблеми, а в майбутньому, швидше за все, матиме ще більшу 

допомогу. 

Саме в роботах В. М. Бехтерева містилися найбільш чіткі уявлення про 

предмет і завдання патопсихології на початкових етапах її становлення, а 

саме - вивчення ненормальних проявів психічної сфери, так як вони 

висвітлюють завдання, що стоять перед психологією нормальних людей. В 

організованому В. М. Бехтеревим Психоневрологічному інституті читалися 

курси загальної психопатології і патологічної психології. У літературі тих 

років вона позначається як "патологічна психологія" (Ст. М. Бехтерев, 1907). 

В одній з перших узагальнюючих робіт з патопсихології 

"Психопатологія в застосуванні до психології" швейцарський психіатр Р. 

Штерринг писав, що зміна в результаті хвороби того чи іншого складового 

елементу душевного життя дає можливість дізнатися, в яких процесах він 

приймає участь і яке значення має для явищ, до складу яких входить. 

Патологічний матеріал сприяє постановці нових проблем загальної 

психології, що сприяє її розвитку; крім того, патологічні явища можуть 

служити критерієм при оцінці психологічних теорій. 

Таким чином, у самих витоків повий галузі психологічної науки, коли 

ще не був в достатній мірі накопичений конкретний матеріал, вчені вже 

усвідомлювали її значення як прикладний до психіатрії науки. У передмові 

до російського видання роботи Р. Штерринга (1903) В. М. Бехтерев висловив 

думку про те, що патологічні прояви душевної діяльності - це відхилення і 

видозміни нормальних проявів душевної діяльності, підкоряються одним і 

тим же законам. 

У 20-х роках XX ст. з'являються роботи з медичної психології відомих 

зарубіжних психіатрів: "Медична психологія" Е. Кречмера, трактує проблеми 



розпаду і розвитку з позицій конституціоналізму, і "Медична психологія" П. 

Жане, в якій автор зупиняється на проблемах психотерапії. 

Розвиток вітчизняної патопсихології відрізнявся наявністю міцних 

природничо-наукових традицій. І. М. Сєченов надавав велике значення 

зближення психології і психіатрії. У листі до М. А. Бічній в 1876 р. він 

повідомив, що приступає до створення медичної психології - своєї 

"лебединої пісні" - і констатував той факт, що психологія стає основою 

психіатрії. Вчений, зокрема його праця "Рефлекси головного мозку" (1863) - 

справив значний вплив на формування її принципів і методів. Однак 

основоположником патопсихологического напрямки в Росії став не В. М. 

Сеченов, а В. М. Бехтерев, який організував широкі експериментально-

психологічні дослідження порушень психічної діяльності. 

Представник рефлекторної концепції В. М. Бехтерев вигнав 

інтроспекцію зі сфери науки, оголосивши єдино науковим метод 

об'єктивний, що було його заслугою в період засилля суб'єктивно-

ідеалістичної психології. Але, як відомо, логіка боротьби з інтроспективної 

психологією призвела В. М. Бехтерева до відмови не тільки від вживання 

психологічної термінології, але і від спроб проникнення в суб'єктивний світ, 

до створення рефлексології, і це не могло не позначитися на 

патопсихологічних дослідженнях його учнів і співробітників: 

рефлексологический принцип позбавляв дослідження власне психологічного 

аналізу об'єктивних проявів психіки. Тому інтерес представляють швидше  

протокольні записи робіт школи В. М. Бехтерева, а не сам їх аналіз: 

об'єктивне дослідження вимагало по можливості охоплювати всю сукупність 

факторів, пов'язаних з зовнішнім проявом невропсихики, а також супутні їм 

умови. 

Крім того, більшість патологічних досліджень було здійснено в 

дорефлекторный період творчості В. М. Бехтерева, в лабораторії та клініки 

душевних і нервових хвороб Військово-медичної академії в Петербурзі. 

В роботах школи В. М. Бехтерева отриманий багатий конкретний 

матеріал про особливості асоціативної діяльності, мислення, мовлення, уваги, 

розумової працездатності у різних категорій хворих порівняно зі здоровими 

людьми відповідного віку, статі і освіти; цей матеріал представляє інтерес як 

історичний факт "діяльнісного" підходу до психічних явищ. 

Відхід від власного психологічного аналізу фактично суперечив 

висунутому В. М. Бехтеревим принципу особистісного підходу, згідно з яким 

в ході експерименту враховується особистість хворого і його ставлення до 

експерименту, приймаються до уваги найменші деталі - починаючи з міміки і 

закінчуючи репліками і поведінкою хворого. Це протиріччя призводило до 

того, що всупереч принципам рефлексології в конкретні дослідження 

представників школи В. М. Бехтерева проникав психологічний аналіз. 

Прикладом може служити вийшла 1907 р. робота М. І. Аствацатурова "Про 

прояв негативізму в мові". Мова хворого в цьому дослідженні аналізується в 

системі цілісного поведінки, особливості мовлення в експериментальній 



бесіді зіставляються з промовою хворого в інших обставинах, 

підкреслюється, що подібні мовні реакції можуть мати різну природу. 

Прийнятий у школі В. М. Бехтерева принцип якісного аналізу порушень 

психологічної діяльності стало традицією вітчизняної психології. 

В. М. Бехтеревим, З. Д. Владычко, В. Я. Анифимовым та іншими 

представниками школи було розроблено безліч методик експериментально-

психологічного дослідження душевнохворих, деякі з них (методика 

порівняння понять, визначення понять) увійшли до числа найбільш уживаних 

в радянській патопсихології. 

Зберегли своє значення для сучасної науки сформульовані В. М. 

Бехтеревим і С. Д. Владычко вимоги до методик: 

o простота (для рішення експериментальних завдань випробувані не 

повинні володіти особливими знаннями, навичками); 

o портативність (можливість дослідження безпосередньо біля ліжка 

хворого, поза лабораторної обстановки); 

o попереднє випробування методики на великій кількості здорових 

людей відповідного віку, статі, освіти. 

Видну роль у визначенні напрямку вітчизняної експериментальної 

психології зіграв учень В. М. Бехтерева - А. Ф. Лазурський, завідувач 

психологічної лабораторії в заснованому В. М. Бехтеревим 

Психоневрологічному інституті, організатор власної психологічної школи. У 

передмові до книжки А. Ф. Лазурського "Психологія загальна та 

експериментальна" Л. С. Виготський писав, що А. Ф. Лазурський відноситься 

до тим дослідникам, які були на шляху перетворення емпіричної психології в 

наукове. 

Учений уніс великий вклад у розвиток методології патопсихології. В 

клініку був впроваджений розроблений їм для потреб педагогічної психології 

природний експеримент. Він застосовувався при організації дозвілля хворих, 

їх занять та трудової діяльності. 

Значним етапом у розвитку патопсихології стала робота Р. В. 

Россолімо "Психологічні профілі. Метод кількісного дослідження 

психологічних процесів у нормальному та патологічному станах" (1910), що 

отримала широку популярність у Росії і за кордоном. Це була одна з перших 

спроб тестових досліджень: пропонувалася система обстеження психічних 

процесів і оцінки їх за 10-бальною шкалою. Це був ще один крок на шляху 

перетворення патопсихології в точну науку, хоча в подальшому 

запропонований підхід виявився недостатньо заможним для вирішення 

завдань патопсихологического дослідження. 

Другим центром, в якому розвивалася клінічна психологія, була 

психіатрична клініка С. С. Корсакова в Москві. У цій клініці у 1886 р. була 

організована друга в Росії психологічна лабораторія, якою завідував А. А. 

Токарський. Як і всі представники прогресивних напрямків в психіатрії, С. с. 

Корсаков дотримувався тієї думки, що знання основ психологічної науки дає 

можливість правильного розуміння розпаду психічної діяльності 

душевнохворої людини. 



В роботах школи С. С. Корсакова містяться положення, які вносять 

цінний вклад в теорію психологічної науки. Так, стаття А. А. Токарського 

"Про дурниці" містить цікавий аналіз структури недоумства, підводить до 

думки про те, що порушення інтелектуальної діяльності хворих не зводяться 

до розпаду окремих здібностей, що йдеться про складних формах порушень 

всій цілеспрямованої розумової діяльності. 

У 1911 р. вийшла книга А. Н. Бернштейна, присвячена опису методик 

експериментально-психологічного дослідження; в тому ж році Ф. Е. Рибалок 

видав свій "Атлас для експериментально-психологічного дослідження 

особистості". Таким чином, до 20-х роках XX ст. почала формуватися нова 

галузь знань - експериментальна патопсихологія. 

Важливу роль у становленні патопсихології як певної галузі знань 

зіграли ідеї Л. С. Виготського про предметної діяльності, які в подальшому 

були розвинені в загальній психології його учнями і співробітниками: 

A. Н. Леонтьєвим, А. Р. Лурією, П. Я. Гальперіним, К. І. Божович, А. В. 

Запорожцем та ін. 

Л. С. Виготський висловив тези про те, що: 

o мозок людини володіє іншими принципами організації, ніж мозок 

тварини; 

o розвиток вищих психічних функцій не визначено однією лише 

морфологічною структурою мозку; психічні процеси, що виникають в 

результаті одного лише дозрівання мозкових структур, вони формуються 

прижиттєво в результаті навчання, виховання, спілкування та присвоєння 

досвіду людства; 

o поразки одних і тих же зон кори має різне значення на різних етапах 

психічного розвитку. 

Ці ідеї багато в чому визначили шлях патопсихологічних та 

нейропсихологічних досліджень. Сам Л. С. Виготський своїми 

експериментальними дослідженнями поклав початок вивченню розпаду 

мислення. 

Інтенсивні експериментально-психологічні дослідження проводилися в 

Ленінградському інституті мозку їм. В. М. Бехтерева впродовж кількох 

десятиліть під керівництвом Ст. Н. Мясищева. Слідуючи традиції B. М. 

Бехтерева, Ст. Н. Мясищев прагнув до поєднання психіатрії і психології та 

впровадження об'єктивних методів дослідження хворих в психіатричні 

клініки. Були розроблені методики об'єктивної реєстрації емоційних 

компонентів психічної діяльності людини; як об'єктивного показника 

використовувалися електрошкірна характеристика людини (ЕКХ), 

реєструється за допомогою гальванометра. 

Ряд робіт, виконаних у відділі психології Ленінградського інституту 

мозку, був присвячений аналізу будови трудової діяльності хворих, вивчення 

впливу відношення хворих до праці на їх працездатність. На підставі цих 

досліджень Ст. Н. Мясищев висунув тезу про те, що порушення 

працездатності слід розглядати як основний прояв душевної хвороби людини 

і що показник працездатності служить одним з критеріїв психічного стану 



хворого. Роботи ленінградської школи патопсихологов досі не втратили 

свого актуального значення - як за змістом, так і за експериментальними 

методиками. 

У ці ж роки був проведений ряд великих досліджень в психологічній 

лабораторії Центрального науково дослідного інституту експертизи 

працездатності, створеного вперше у світі в СРСР. З цієї лабораторії вийшли 

роботи, присвячені особливостям інтелектуальної діяльності хворих, які 

перенесли травми головного мозку, характеристикою психічної діяльності і 

працездатності хворих на епілепсію та шизофренією. Значення цього циклу 

робіт виходить за межі вузько експериментального застосування. Аналізуючи 

порушення працездатності, співробітники ЦИЭТИНа приділяли достатньо 

уваги дослідженню різних форм психічної активності. 

У роки Великої Вітчизняної війни патопсихологи включилися у 

відновлювальну роботу в нейрохірургічному госпіталі. Предметом 

патопсихологічних досліджень стають порушення психічної діяльності і їх 

відновлення. 

Дані С. Я. Рубінштейн, Б. В. Зейгарник, А. Р. Лурии про структуру 

порушень читання, письма, мислення у хворих з судинною патологією, 

хворобою Альцгеймера, наслідками травми головного мозку дозволили 

обґрунтувати наступну точку зору: психічна хвороба протікає по біологічним 

закономірностям, які не можуть повторювати закономірності розвитку. 

Навіть у тих випадках, коли хвороба вражає найбільш молоді, специфічно 

людські відділи мозку, психіка хворої людини не набуває структури психіки 

дитини на ранній щаблі його розвитку. Той факт, що хворий не може думати 

і міркувати на високому рівні, вказує на втрату складних форм поведінки і 

пізнання, але не означає повернення до етапу дитинства. Тобто розпад 

психіки не є негативом її розвитку. Різні види патології призводять до якісно 

різних картин розпаду (Б. В. Зейгарник). 

Найважливіші ідеї Л. С. Виготського були розвинені в працях А. Н. 

Леонтьєва, який особливо ретельно займався розробкою проблеми 

діяльності. Він сформулював наступний основний принцип: внутрішня 

психічна діяльність виникає в процесі інтеріоризації зовнішньої практичної 

діяльності і має таку ж будову, як практична діяльність. Таким чином, 

вивчаючи практичну діяльність, ми дізнаємося закономірності психічної 

діяльності. Дане положення відіграло величезну роль в розробці методології 

патопсихології. Б. В. Зейгарник неодноразово вказувала, що зрозуміти 

закономірності порушень психічної діяльності можна лише вивчаючи 

практичну діяльність хворого, а коригувати порушення психічної діяльності - 

керуючи організацією практичної діяльності. 

Діяльність являє собою форму активності, спрямовану на перетворення 

навколишнього світу (практична діяльність), або на формування його 

суб'єктивного образу (психічна діяльність). Ця активність спонукається 

потребою, яка не усвідомлюється, не переживається суб'єктом як така, а 

представлена йому як переживання дискомфорту, незадоволеності, напруги і 

проявляється в пошуковій активності. В ході пошуків відбувається зустріч 



потреби з предметом, здатним се задовольнити. З цього моменту потреба стає 

мотивом, який може усвідомлюватися або не усвідомлюватися. Слід 

підкреслити, що для людини характерно різноманіття потреб, серед яких 

велике місце займають духовні, соціальні. Вже в дошкільному віці 

встановлюється ієрархія мотивів, виникає можливість діяти у відповідності з 

соціальними мотивами. 

З появою мотиву починає здійснюватися діяльність. А. Н. Леонтьєв 

розглядає її як сукупність дій, які викликаються мотивом. Дія - це процес, 

спрямований на досягнення мети. Мета ж являє собою усвідомлюваний образ 

бажаного результату діяльності. Дія - головна структурна одиниця 

діяльності. Воно здійснюється на основі певних способів, що співвідносяться 

з конкретною ситуацією (операцією). 

Таку структуру має і зовнішня, і внутрішня діяльність, але форма 

виконання дій різна: у практичній діяльності беруть участь реальні предмети, 

а в психічній - образи предметів. 

Ще однією теорією, яка відіграла важливу роль у розвитку 

патопсихології, є теорія відносин Ст. Н. Мясищева, згідно з якою особистість 

людини - це система сто взаємин з навколишнім світом. Ці складні відносини 

виражаються в його психічної діяльності. Відносини людини в розвиненому 

вигляді представляють собою систему індивідуальних, виборчих, свідомих 

зв'язків особистості з різними сторонами об'єктивної дійсності. 

Психічна хвороба змінює і руйнує сформовану систему відносин, а 

порушення в системі відносин особистості, у свою чергу, можуть призвести 

до хвороби. Саме через такі суперечливі відносини Ст. Н. Мясищев 

розглядав неврози. 

На подальший розвиток патопсихології великий вплив справили ідеї Л. 

С. Виготського про прижиттєве формуванні психіки дитини шляхом 

присвоєння культурно-історичного досвіду в процесі спілкування, навчання і 

виховання, а також теорія динамічної локалізації вищих психічних функцій у 

корі головного мозку, сформульована А.с Р. Лурією, теорія діяльності А. Н. 

Леонтьєва і теорія відносин Ст. Н. Мясищева. 

Однією з провідних проблем в області патопсихології є проблема 

розпаду пізнавальної діяльності. Робота в цій області ведеться в різних 

напрямках: досліджуються зміни особистісного компонента в структурі 

розладів пізнавальних процесів (лабораторія Московського інституту 

психіатрії та лабораторія факультету психології МДУ), розробляється 

питання про зв'язок порушень пізнавальних процесів з процесом актуалізації 

знань (лабораторія Інституту психіатрії Академії медичних наук). Інша лінія 

досліджень спрямована на психологічний аналіз спостережуваних в 

психіатричній клініці порушень особистості. 

Змінюючи психічну діяльність людини, хвороба призводить до різних 

форм патології особистісних особливостей. У психіатричній літературі є 

виняткові по яскравості і правдивості опису порушень особистості, 

характерні для різних захворювань і станів. Однак аналіз цих порушень 



проводиться, в основному, в термінах життєвої або застарілою емпіричної 

психології. 

В даний час широко проводяться дослідження зміни ієрархії побудови 

мотивів, їх змістоутворюючою функції; вивчається так звана внутрішня 

картина хвороби при різних психічних захворюваннях (лабораторія 

патопсихології факультету психології МГУ, патопсихологическая 

лабораторія Московського інституту психіатрії). Використовуючи теорію 

установки Д. Н. Узнадзе, ряд психологів і психіатрів Грузії вивчають 

порушення установки при різних формах психічних захворювань. Всі ці 

дослідження дозволяють підійти до вивчення поставленого в свій час Л. С. 

Виготським питання про співвідношення розвитку і розпаду психіки - 

питання, що має методологічне значення. 

Значно розширилися за останній час патопсихологічні дослідження в 

експериментальній практиці: судово-психіатричної і трудовий. 

Проблема трудової та соціальної реабілітації привертає нині увагу 

представників різних спеціальностей; розширюється мережа лабораторій по 

відновленню як окремих порушень функцій, так і працездатності хворих 

людей. Участь психологів стає не тільки необхідним, але часто провідним 

чинником як у відновлювальній сфері, так і в області профілактики 

психічних захворювань. 

Особливий розвиток отримали патопсихологічні дослідження в 

дитячих психоневрологічних установах. Розробляються методики, що 

сприяють ранній діагностиці розумової відсталості; проводиться аналіз 

складних картин слабоумства і недорозвинення в дитячому віці з метою 

пошуків додаткових диференційно-діагностичних ознак і симптомів; на 

основі положення Л. с. Виготського про зону найближчого розвитку 

розробляється ряд методик навчального експерименту, спрямованих на 

виявлення прогностично важливих ознак навченості дітей (психологічна 

лабораторія психоневрологічної лікарні №6). 

Поряд з науково-дослідною роботою проводиться велика робота по 

розробці і апробації методів дослідження. Зростання досліджень і практичної 

роботи в галузі експериментальної патопсихології проявляє себе і в тому, що 

при наукових товариствах як психологів, так і психіатрів і невропатологів 

існують секції, що об'єднують і координують дослідження в області 

патопсихології. На всесоюзних з'їздах психологів були широко представлені 

доповіді патопсихологов, які концентрувалися навколо таких проблем: 

o значення патопсихології для теорії загальної психології; 

o проблема компенсації; 

o проблема патопсихології мислення і особистості. 

Велику роль у розвитку патопсихологічних досліджень в різні роки 

зіграли М. М. Кабанів, Ю. Ф. Поляків, В. о. Миколаєва, В. М. Коган. 

Особливий розвиток отримали патопсихологічні дослідження в дитячих 

психоневрологічних установах. Розробляються методики, що сприяють 

ранній діагностиці інтелектуальних порушень, виявлення додаткових 

диференційно-діагностичних ознак психічних захворювань у дітей, методики 



психокорекційної роботи (С. Я. Рубінштейн, В. о. Лебединський, В. Λ. 

Коробейников, Λ. Я. Іванова А. С. Співаковська). 

 

Специфіка використання психологічних методів в патопсихології 

Основна форма діяльності патопсихолога - експериментально-

психологічне вивчення хворих, здійснюване за допомогою психологічних 

методик. 

Всі методики умовно можна розділити на нестандартизованные і 

стандартизовані. Основними для патопсихолога є нестандартизованные 

методи дослідження - експериментально-психологічні методики. Ці 

методики спрямовані на виявлення певних видів порушень психічних 

процесів і підбираються індивідуально для кожного хворого залежно від 

завдань, поставлених перед психологом. Стандартизовані методики (тести, 

опитувальники) мають шкалу нормативних оцінок і дозволяють оцінювати 

стан певних характеристик психічної діяльності порівняно з нормою. 

Стандартизовані методики при патопсихологическом обстеженні 

використовуються як додаткові. 

Обстеження хворого передує спеціальна підготовка. Необхідно 

заздалегідь підготувати приміщення, апаратуру, стимульний матеріал, 

анкети, бланки відповідей тощо, виключити можливість переривання 

обстеження, якщо воно не передбачено інструкцією. Приміщення повинно 

бути світлим, ізольованим від шуму і все, що відволікає увагу. 

До зустрічі з хворим патопсихолог вивчає історію його хвороби, 

знайомиться з анамнестичними даними, з особливостями виникнення та 

перебігу захворювання, з результатами інших лабораторних досліджень, 

психічним статусом хворого. Необхідно пам'ятати, що в процесі знайомства з 

історією хвороби у психолога іноді мимоволі формується певна установка по 

відношенню до хворого, що може стати причиною неправильного вибору 

стратегії обстеження, а також вплинути на укладення. 

Вивчаючи історію хвороби, психолог проводить психолого-

біографічний аналіз (Б. В. Зейгарник, Б. З. Братусь, 1980), що дозволяє 

експериментатору уточнити поставлену задачу і намітити попередній план 

обстеження. 

Для проведення обстеження вибираються методи, відповідні тієї мети, 

з якою проводиться обстеження, і підходящі для випробуваного. Психологу 

слід ознайомитися з літературою за обраною методикою, оцінити такі її 

параметри, як надійність, валідність. 

Щоб обстеження хворого пройшло успішно, необхідно врахувати мс 

умови, які можуть вплинути на виконання завдань (наприклад, навколишнє 

оточення, приміщення, наявність шуму, "збиваючих факторів" і т. д.). У 

проведенні обстеження дуже важливу роль відіграє стан хворого. Перед 

початком експерименту слід з'ясувати, які психотропні препарати приймає 

хворий, переконатися у відсутності соматичних захворювань, астенізація, 

викликаної безсонням, голодом, фізичною перевтомою або іншими 

ослабляють факторами. Якщо все-таки такі мають місце, потрібно зрозуміти, 



настільки вони гострі і інтенсивні, щоб привести до значного спотворення 

результатів. У такому разі слід тимчасово відмовитися від проведення 

обстеження. Легкі несприятливі дії не перешкоджають проведенню 

експерименту, але обов'язково враховуються психологом та отримують 

якісну і кількісну оцінку в ув'язненні. 

Дослідженню за допомогою методик передує бесіда з хворим, в ході 

якої складається перше судження про його психічний стан, відсутність або 

наявність усвідомлення хвороби, ставлення до стационированию і 

патопсихологическому обстеження. При обстеженні важкодоступних 

(наприклад, порушених, мутичных, дементных, маревних і т. п.) хворих слід 

визначити орієнтування в часі, місці і власної особистості з тим, щоб 

правильно підібрати і використовувати експериментальні прийоми. Бесіда 

також ставить метою встановлення контакту з хворим, від якого залежить 

подальший хід обстеження. 

З усіх відомих методик патопсихолог вибирає 8-10 (або більше, якщо 

цього вимагають обставини), які допоможуть найповніше розкрити мету 

обстеження і відповісти на поставлені лікарем питання. При виборі методик 

необхідно враховувати вік, освіта хворого, його культурний рівень, 

ерудицію, коло інтересів, потреби і життєвий досвід. Варіанти методик, 

порядок їх пред'явлення, повнота обстеження можуть і повинні змінюватись 

в залежності від цілей, завдань та індивідуальності хворого. 

Виконання завдань по кожній методиці передує інструкція. Від 

інструкції залежить те, наскільки хворий усвідомить і виконає завдання. 

Тому інструкція має бути лаконічною і зрозумілою, пред'являтися чітко, за 

встановленою формою. Недбала, погано сформульована інструкція може 

бути причиною неправильного її розуміння і в кінцевому рахунку - 

спотворення результатів. При необхідності початку роботи інструкцію можна 

пояснити одним-двома прикладами. Коли в ході діяльності хворого 

виявляється потреба в допомозі, слід визначити, наскільки ефективною вона 

виявляється, приймається випробуваним або відкидається. Всі ці 

спостереження дуже важливі для аналізу результатів та складання висновку. 

Експериментально-психологічне дослідження може бути також спрямована 

на вирішення певних теоретичних завдань, які, однак, мають велике значення 

для клінічної практики. В цьому випадку психолог виділяє і ставить в центр 

своєї уваги один якийсь процес чи якість і цілеспрямовано вивчає його у всій 

повноті й обсязі у спеціально створених умовах і з допомогою відповідних 

методів. 

Ретельне протоколювання обстеження - невід'ємна умова проведення 

експерименту. Протокол починається з заповнення титульного аркуша, який 

включає в себе паспортні дані, сімейний стан хворого, дату і мета 

обстеження, попередній діагноз, що пред'являються скарги, найбільш 

значущі відомості з історії хвороби. Крім цих відомостей на титульному 

аркуші позначають відділення, кількість прийомів і методики, за допомогою 

яких обстежувався хворий. Тут же можна робити записи про поведінку 



хворого і його ставлення до дослідження. Записи ведуться так, щоб хворий 

не міг їх побачити і прочитати. 

Реєструвати слід хід виконання кожної методики. Будь-які 

нестандартні умови обстеження, якими б вони не здавалися несуттєвими, 

неформальні спостереження за поведінкою хворого, його висловлювання 

підлягають ретельної реєстрації. Якщо експериментатор відступає від 

стандартної процедури тесту або дещо видозмінює інструкцію, щоб отримати 

додаткові дані, він повинен зафіксувати це в протоколі. 

Протоколи проведених у лабораторії досліджень обов'язково 

зберігаються. Це диктується необхідністю розташовувати матеріалами 

попередніх досліджень при повторному надходженні хворого, а також є 

однією з умов наукової розробки накопичених даних. Тому чіткість і 

зрозумілість протоколів - необхідна умова роботи. Вони повинні вестися так, 

щоб будь-яка зацікавлена людина (лікар або психолог) міг скористатися 

зареєстрованими в них даними. Протоколи краще зберігати в окремих папках 

у хронологічному порядку. Реєстраційні журнали та протоколи складають 

архів патопсихологического кабінету чи лабораторії. 

При роботі з хворими психолог зобов'язаний додержуватися 

деонтологічні правила (деонтологія - наука про лікарське борг, розглядає в 

якості однієї з проблем взаємовідносини лікаря і хворого). Основним 

деонтологічні принципом такого взаємини є принцип гуманного, чуйного 

ставлення до хворого людині, що виключає будь-які дії і слова, що 

травмують хворого, завдають шкоди його станом і самопочуттям. Чуйне, 

уважне ставлення до пацієнта - необхідна вимога до всіх, хто працює з 

хворими людьми. При роботі з психічно хворими пацієнтами це вимога 

передбачає насамперед позбавлення від поширеного обивательського 

ставлення до таких людей. Основу такого ставлення до душевнохворих 

складають уявлення про них як про людей, які втратили людський вигляд, 

здатних на дивні, "дурні" вчинки, які диктуються іншою логікою, ніж 

поведінка здорової людини. Такі уявлення не просто примітивні, вони 

жорстокі по відношенню до психічнохворому, не кажучи вже про те, що 

мають мало спільного з поглядами, що склалися в науковій психіатрії. 

Останні повинні служити основою в роботі психолога з психічно хворими. 

Незалежно від того, в якому стані перебуває хворий, психолог незмінно 

повинен бути чутливий до неї і зацікавлений в його долі. Спокійний тон 

мови, свобода і природність у спілкуванні з хворим, повагу до нього, що 

виключає як снобістський "погляд зверху", так і заискивающую чутливість, - 

якості психолога, необхідні для успішної роботи з хворим. 

Поряд з обов'язковими вимогами до характеру спілкування психолог 

повинен дотримуватися деякі сформовані в психіатрії правила роботи з 

хворими. Починаючи роботу з хворим, психолог зобов'язаний ознайомитися 

з історією хвороби, яка допоможе йому: 

o зорієнтуватися у психічному стані хворого (наприклад, знати, що 

хворий схильний до суїциду або диссимуляции свого стану); 

o уникнути помилок у виборі тактики дослідження; 



o не допустити травмуючих хворого питань чи зауважень. 

Під час обстеження бажано створити природну, невимушену і довірчу 

обстановку. Взаєморозуміння - дуже важливий момент при проведенні 

обстеження. Воно допомагає викликати у випробуваного інтерес до тесту, 

встановити контакт, забезпечити точне і сумлінне виконання інструкції. 

Терплячість, делікатність і доброзичливість повинні бути основними 

якостями патопсихолога. 

З-за хворобливого стану у деяких випадках хворий може 

інтерпретувати ситуацію експерименту як образливу для нього, іншими 

словами, оцінювати її неправильно з точки зору наявних у нього 

хворобливих ідей. 

У цих випадках експериментаторові-психологу необхідно м'яко і 

тактовно заспокоїти хворого. Крім того, в ході експериментальної роботи 

психолога доводиться давати позитивну чи негативну оцінку досягненням 

хворого для актуалізації у нього певного особистісного ставлення до 

дослідження. Іноді ситуація дослідження може вимагати переважно 

негативної оцінки результатів роботи хворого. У цих випадках незалежно від 

загального ходу експерименту в кінці дослідження, перед відходом, слід 

заспокоїти хворого, в міру похвалити його, з тим щоб зняти загальне 

негативне враження від дослідження. Хворий повинен покинути кабінет 

заспокоєним і приободренным. 
 

Методи якісного і кількісного аналізу патопсихологічних проявів 

Патопсихологічне обстеження з використанням нестандартизованих 

експериментально-психологічних методик є основним видом діяльності 

патопсихолога. Але в деяких випадках в залежності від завдань дослідження 

для розширення отриманих даних використовуються й інші методи аналізу 

психіки: інтерв'ювання, анкетування, стандартні тести, особистісні 

опитувальники, проективні методики. 

Наприклад, при вирішенні завдань судової та військової експертизи 

обстеження бажано включити тести інтелекту для об'єктивізації даних, 

отриманих за допомогою експериментально-психологічних методик, а також 

методики обстеження особистості для більш поглибленого вивчення системи 

особистісних відносин. Велику допомогу при вирішенні завдань реабілітації 

осіб, які втратили працездатність, та при розробці системи 

психокоррекционных заходів можуть надати дані обстеження з допомогою 

особистісних опитувальників та проективних методів. 

На відміну від експериментально-психологічних методик стандартні 

тести і багато особистісні опитувальники існують в комп'ютерних варіантах, 

що полегшує працю психолога при обробці даних. 

Тому на сучасному етапі продуктивно поєднання експериментально-

психологічних і стандартизованих методик в рамках одного обстеження. 

Питома вага тих чи інших залежить від завдань дослідження і деяких інших 

факторів. 



Принципи побудови патопсихологического дослідження 

Патопсихологічне дослідження містить у собі ряд компонентів: аналіз 

історії хвороби, бесіду з хворим, спостереження, обстеження пацієнта з 

допомогою різних методик, співставлення експериментальних даних з 

анамнестичними відомостями, інтерпретацію результатів. 

Отже, основними принципами побудови патопсихологического 

дослідження є: 

o системний якісний аналіз порушень психічної діяльності; 

o апеляція до особистості хворого, актуалізація його особистісних 

відносин; 

o виявлення не тільки порушених, але і залишилися збереженими 

функцій для опори на них у психокорекційній роботі. 

Патопсихологический експеримент повинен бути спрямований не на 

вимірювання окремих психічних процесів, а на людину, що здійснює реальну 

діяльність (Б. В. Зейгарник), на якісний аналіз різних форм розпаду психіки, 

механізмів порушень діяльності та можливостей її відтворення. Наприклад, 

зниження розумової працездатності може виявлятися і у дітей з ознаками 

раннього органічного ураження мозку, і у хворих шизофренією і епілепсією, і 

при судинних захворюваннях. Таким чином, кожен патопсихологический 

симптом може бути оцінений тільки в комплексі з результатами цілісного 

психологічного дослідження і в зіставленні з клінічними даними. 

В. Н. Мясищев вказував на те, що психологічне явище може бути 

зрозуміле тільки на основі врахування мотивів, цілей, відносини людини до 

самого собі, до результату своєї діяльності. Система відносин людини 

пов'язана зі структурою його особистості, потребами, емоційними і 

вольовими рисами. Аналізуючи особистість, ми, перш за все, характеризуємо 

коло інтересів людини, зміст і мотиви його вчинків. Про патологічному зміну 

особистості можна говорити, якщо під впливом хвороби змінюється 

ставлення людини до себе і оточуючих, відсутня адекватна оцінка своїх 

можливостей, дії позбавляються цілеспрямованості. 

А. Р. Лурія підкреслював, що успішність відновлення порушених 

складних психічних функцій залежить від того, наскільки відновлювальна 

робота спирається на збережувальні ланки психічної діяльності. Відновлення 

порушеною психічної діяльності повинно йти за типом перебудови 

функціональних систем. 

Вибір адекватних способів допомоги залишається одним з важких 

розділів експериментальної роботи, що вимагають досвіду і кваліфікації. 

Загальні правила, якими слід при цьому керуватися, полягають у наступному: 

o спочатку слід перевірити, чи не виявляться ефективними більш легкі 

види допомоги, і лише потім перейти до демонстрації і навчання; 

o експериментатору не варто бути надмірно активним і багатослівним; 

його втручання в хід експерименту повинне бути ретельно продуманим; 

o кожен акт допомоги, так само як відповідні дії хворого, має бути 

внесено до протоколу. 



У деяких випадках буває необхідно звернути увагу хворого на його 

неадекватно завищену самооцінку, переоцінку результатів діяльності. Це 

можна зробити з допомогою навідних питань, тактовного зауваження, іноді 

за допомогою міміки або жесту. 

Поведінка експериментатора залежить від конкретної ситуації, 

поведінки випробуваного, завдання дослідження. 

Патопсихолог повинен бути уважним, терпимим і тактовним, який вміє 

заохочувати, стимулювати віру хворого в свої можливості, в успіх лікування, 

а при необхідності створити для нього сприятливі умови, поступово 

ускладнюючи завдання. 
 

Патопсихологічний висновок 

Подібно тому, як не може бути стандартного набору методик, так 

неможливо і стандартне побудова ув'язнення. Кожне висновок пишеться з 

урахуванням поставлених перед психологом завдань і не може розглядатися 

поза клінічного запиту. 

На початку укладення відзначаються скарги хворого на стан пам'яті, 

уваги, ослаблення розумової працездатності. Далі йде опис того, як працював 

хворий в ситуації психологічного дослідження: чи розумів його сенс, 

старанно чи неохоче виконував завдання, виявляв інтерес до успіху своєї 

роботи, міг критично оцінити якість власних досягнень. 

Всі ці дані можуть бути описані докладно або коротко; у будь-якому 

випадку вони становлять важливу частину висновку, дозволяють судити про 

особистість хворого. Цю частину висновку можна доповнити матеріалами 

спеціально організованої бесіди з хворим. 

Наступна частина висновку повинна містити відомості про характер 

пізнавальної діяльності хворого. При цьому бажано починати детальну 

характеристику з опису основного порушення, яке виявлено у хворого в ході 

дослідження. Потрібно також відзначити, що в комплексі яких порушень 

виступає це провідне порушення, тобто описати психологічний синдром 

порушень психічної діяльності. У цій же частині висновку відображаються 

збережувальні боку психічної діяльності хворого. Останнє необхідно для 

організації психокорекційної роботи, вирішення питань працевлаштування 

хворого, а також для рекомендацій родичам відносно хворого. При 

характеристиці пізнавальної діяльності хворого може виникнути 

необхідність проілюструвати окремі положення виписками з протоколу 

дослідження. Такі приклади потрібні, але вони повинні бути викладені 

стисло; слід наводити лише найяскравіші фрагменти протоколу, не 

викликають сумнівів у кваліфікації порушень. 

Наприкінці висновку дається резюме, що відображає найбільш важливі 

дані, отримані при дослідженні. Ці дані повинні виражати структуру 

основного психологічного синдрому, выявившегося при дослідженні. Резюме 

може містити дані про діагноз захворювання, але опосередковано, через опис 

структури порушень, виявлених в експерименті. 

 



Наведемо два приклади висновків. 

1. Хворий Т., 16 років, учень 9-го класу, направлений в лікарню ім. П. Б. 

Ганнушкіна для проходження експертизи. Диференціальний діагноз: 

залишкові явища органічного ураження ЦНС з эписиндромом або 

шизофренія. 

Висновок за даними експериментально-психологічного дослідження. 

Хворий скарг не пред'являє. У бесіді млявий, формальний. Виконує 

запропоновані завдання без належного інтересу, не виявляє емоційної реакції 

на успіх і неуспіх у роботі. 

Легко і швидко засвоює інструкції. Хворому доступні всі розумові 

операції. Рівень узагальнення досить високий. 

Разом з тим при виконанні експериментальних завдань спостерігаються 

такі періоди, коли хворий як би перестає думати (сидить мовчки, 

припинивши виконання завдання). Потрібне втручання експериментатора, 

щоб повернути його до перерваної діяльності. 

Спостерігаються також нечіткі, розпливчасті судження, періодично 

виникають спотворення логіки суджень (за типом соскальзываний). 

Дослідження не виявляє всебічності суджень або схильності до 

конкретно-ситуаційних рішень. Пам'ять та увагу у межах норми. 

Стомлюваність не відзначається. 

Таким чином, при дослідженні виявлені рідко виникають, слабко 

виражені порушення мислення (за типом соскальзываний). 

Даний висновок було використано клініцистом для постановки 

діагнозу "шизофренія". 

 

2. Хворий П., 26 років, військовослужбовець, поступив в лікарню ім. П. Б. 

Ганнушкіна для проходження експертизи. Передбачуваний діагноз: 

шизофренія або органічне ураження ЦНС травматичного генезу. 

Висновок за даними експериментально-психологічного дослідження. 

Хворий під час дослідження привітний, спокійний. Поведінка адекватно 

ситуації. Правильно розуміє мета експериментальної роботи. Охоче ділиться 

своїми переживаннями. З належним інтересом і серйозністю ставиться до 

оцінки результатів. Є адекватна емоційна реакція на успіх і невдачі в роботі. 

Завжди активно прагне виправити помилки, добитися правильного 

вирішення. Скаржиться на підвищену втомлюваність навіть після нетривалих 

навантажень. 

Завдання виконує швидко і легко. Розумові операції (аналіз, синтез, 

узагальнення, абстрагування) сохранны. Рівень доступних узагальнень 

досить високий. 

Разом з тим звертає на себе увагу деяка докладність суджень, 

схильність до зайвої деталізації малюнків і асоціацій в піктограмі. Схильний 

вживати слова з зменшувальними суфіксами. 

Відзначаються елементи стомлюваності, які виражаються в появі 

помилок уваги. 



Таким чином, під час дослідження виявляється інтелектуальна, 

емоційна збереження хворого, критичне ставлення до свого стану, так і до 

процесу дослідження в цілому. Разом з тим слід зазначити деяку докладність 

суджень і елементи стомлюваності (особливо при тривалої інтелектуальної 

навантаженні). Будь-яких порушень (по шизофренічному типу) виявити не 

вдалося. 

Даний висновок допомогло клініцистам виключити діагноз "шизофренія". 

Висновок пишеться у двох примірниках, один з яких включається 

клініцистом в історію хвороби, а інший підшивається до протоколу 

обстеження і залишається в архіві. Останнє необхідно для того, щоб при 

повторних надходження хворого в стаціонар або необхідність наукового 

узагальнення і обробки даних як у психолога, так і у лікаря була реальна 

можливість проаналізувати отримані раніше психологічні дані. 

Результати обстеження можуть обговорюватися з випробуваним, але 

якщо хворий проявляє інтерес до даних обстеження, то, дотримуючись 

етичні та деонтологічні принципи, йому можна їх повідомити. Не слід 

забувати, що сприяння саморозуміння може бути важливою метою 

обстеження і стати складовою частиною деяких видів психотерапії. 

У разі необхідності до висновку додається протокол. Конкретні дані 

(відповіді хворого, результати субтестів і т. д.) зазвичай наводяться тільки 

для ілюстрації або пояснення підходу до інтерпретації. Висновок складається 

після ретельного обмірковування за заздалегідь складеним планом. Якщо 

дані, викладені у висновку, містять протиріччя, психолог зобов'язаний 

звернути на них увагу лікаря і, по можливості, пояснити їх. При складанні 

висновку не слід забувати, що патопсихолог не формулює клінічний діагноз, 

а описує випробуваного в термінах психологічної науки. Висновок не 

констатує психічний статус хворого, а виділяє властиві обстежуваній 

патопсихологічні синдроми. Для лікаря висновок є цінним допоміжним 

матеріалом, що допомагає поглибленого клінічного аналізу і суттєво 

доповнює опис хворого відомостями, які не можна отримати без 

психологічного експерименту. 
 

Методи патопсихологического дослідження 

Спостереження 

Спостереження - один з основних методів патопсихології. Для того 

щоб спостереження можна було вважати науковим методом, воно має 

відповідати ряду вимог. Спостереження повинно бути планомірним, 

систематичним, цілеспрямованим і точним, не тільки повністю описувати 

досліджуване явище, але і пояснювати його. 

Що стосується спостереження за людьми з якими-небудь аномаліями - 

тут проявляються деякі труднощі, зумовлені особливостями дефектів. Так, 

наприклад, певна стриманість, недовіра, бідна міміка, підкреслена 

дисциплінованість осіб з порушеннями зору викликає проблеми при 



спостереженні за ними. Крім того, їх мова, міміка і пантоміміка, які часто 

неадекватно відображають їх душевний стан, можуть призвести до 

помилкового пояснення їх почуттів, хвилювання і т. п. З іншого боку, багата і 

відкрита, можна навіть сказати перебільшена міміка і жестикуляція глухих 

представляє як ніби більше можливостей для спостереження, але в той же час 

їх мнемически завчена, емоційно невиразна мова не дає спостерігачу 

практично ніякої інформації про їх почуття й переживання. Замкнутість, 

незграбність рухів осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, їм властива 

переоцінка або недооцінка власної особистості приховує їх власне "Я", 

ускладнює пізнання їх особистості. Люди з вадами мовлення реагують на 

спостереження дуже чутливо. При спостереженні недоліки їх мови, як 

правило, зростають, що ускладнює об'єктивне спостереження. 

Спостереження за розумово відсталими є найбільш об'єктивним у порівнянні 

з наглядом за іншими категоріями аномальних осіб. Якщо навіть вони іноді 

намагаються показати себе іншими, ніж вони є в дійсності, це легко можна 

побачити. Загалом, вони відкрито виявляють для спостереження як свої 

почуття, так і недоліки своєї душевної діяльності. 

Однією з форм спостереження є самоспостереження (інтроспекція). 

При використанні цього методу необхідно враховувати, що особи з 

аномаліями в силу особливостей їх дефекту менш схильні до об'єктивного 

самоспостереженню, ніж здорові. Наприклад, у аномальних дітей і підлітків, 

які втратили зір у ранньому віці, не можна припускати наявність адекватних 

знань про візуальних характеристиках предметів і явищ навколишнього 

світу; у глухих в їх висловлюваннях в ході самоспостереження, природно, 

виявляються недоліки мовлення; розумово відсталі нездатні до точних 

спостережень і міркувань. У дітей і підлітків з порушеннями опорно-

рухового апарату відсутня адекватна, орієнтація в просторі, що також може 

проявлятися у вигляді неточностей при самонаблюдении. У пацієнтів з 

тяжкими порушеннями мовлення в процесі висловлювань про результати 

самоспостереження може значно посилитися їх недолік, що ускладнює 

самоспостереження. 
 

Експеримент 

На думку Б. В. Зейгарник, експеримент є основним методом 

патопсихологічних досліджень. У рамках експерименту відбувається 

вивчення порушених психічних процесів і особистості в спеціально 

створених умовах, які забезпечують максимальний прояв наявних порушень. 

Патопсихологический експеримент здійснюється з допомогою певних 

прийомів вивчення психічних функцій - експериментально-психологічних 

методик. Різноманітні експериментально-психологічні методики, апробовані 

багаторічною практикою застосування в клініці, описані в роботах С. Я. 

Рубінштейн (1970), Б. В. Зейгарник (1986), Ю. Ф. Полякова (1974). 

При організації патопсихологического експерименту необхідно 

дотримуватися кількох правил: 



o експеримент повинен моделювати психічну діяльність, здійснювану 

людиною в праці, навчанні, спілкуванні; 

o в експерименті необхідно виявити структуру не тільки порушених, 

але і залишилися збереженими форм психічної діяльності; 

o побудова експериментальних прийомів повинно враховувати 

можливість пошуку рішень самим хворим, а також дозволяти патопсихологу 

втручатися в діяльність хворого для з'ясування того, як хворий сприймає 

допомогу експериментатора і може нею скористатися; 

o експериментально-психологічні прийоми слід спрямувати на 

розкриття якісної характеристики психічних порушень; 

o результати експериментально-психологічного дослідження потрібно 

точно і об'єктивно фіксувати. 

Патопсихологический експеримент повинен будуватися так, щоб 

актуалізувати не тільки розумову діяльність хворого, але і його особистісне 

ставлення до експерименту. При проведенні обстеження необхідно 

враховувати відношення хворого до роботи, його мотиви і цілі, ставлення до 

самого себе, до результату роботи, зацікавленість і т. д., так як судження, дії, 

вчинки не є безпосередньою реакцією на зовнішні подразники, а 

опосередковані його установками, мотивами, потребами, за висловом С. Л. 

Рубінштейна - "внутрішніми умовами". Для патопсихолога важливо не тільки 

те, наскільки важким і великим за обсягом завдання і як хворий його 

виконав, але і те, як він його осмислив, чим були зумовлені помилки і 

труднощі. Не тільки кількість помилок і труднощів у процесі виконання 

методик, але головним чином структура і їх аналіз дають найбільш цікавий і 

показовий матеріал для оцінки тих чи інших особливостей і порушень 

психічної діяльності хворих. 

Точність і об'єктивність результатів, отриманих в процесі 

експериментально-психологічного дослідження, забезпечуються ретельної 

реєстрацією даних та перевіркою їх у повторних дослідах, а також при 

дослідженні іншими методами. Для патопсихологического обстеження 

характерне застосування великої кількості різноманітних методичних 

прийомів, так як тільки зіставлення результатів різних методів дозволяє 

досить об'єктивно судити про характері, глибині, якості та динаміці 

порушень психіки хворого. 

Патопсихологічне обстеження завжди є науковим дослідженням, так 

як, по-перше, воно являє собою процес пізнання, по-друге, побудовано на 

строго наукових принципах, і по-третє, результати обстеження виявляють 

факти, з яких випливають формулювання общепсихологических законів, 

закономірностей і механізмів. 

Особливий варіант патопсихологического експерименту спрямований 

на одержання даних, які можна використовувати для впливу на особистість 

хворого. У цьому випадку завдання патопсихолога - показати хворому шляхи 

можливої компенсації наявних у них порушень психічної діяльності і 

зменшення їх у міру проведеного лікування. В даному випадку патопсихолог 

працює в тісному контакті з лікуючим лікарем і психотерапевтом, 



узгоджуючи з ними свої дії, а також бере активну участь в розробці та 

обґрунтуванні реабілітаційних та психопрофілактичних програм. 

Побудова експериментально-психологічного обстеження в клініці 

відрізняється різноманіттям, великою кількістю застосовуваних методик. Це 

необхідно, так як процес розпаду психіки проходить неоднослойно, 

практично не буває, щоб у хворого був порушений тільки один психічний 

процес. Різноманітність застосовуваних методик дозволяє виявити 

різноманіття порушень і зрозуміти їх співвідношення. Крім того, оскільки в 

експерименті з хворим хід досліду може змінюватися, при інтерпретації 

результатів обов'язково зіставлення даних, отриманих різними методиками. 

Програма дослідження хворого в клініці не може бути стандартною, 

так як вона залежить від клінічної задачі і особливостей хворого. Наприклад, 

при диференціальній діагностиці шизофренії від схожих станів основна увага 

звертається на вивчення розладів мислення. Для обстеження при цьому 

вибираються методики "Класифікація предметів", "Піктограма" і т. п. При 

вивченні хворого з наслідками черепно-мозкової травми особливу увагу слід 

приділити розумової працездатності, пам'яті, виявлення порушень праксису, 

листи, рахунки, тому вибір методик буде іншим. 

Особливо уважно треба поставитися до підбору методик для 

патопсихологического обстеження дитини. В цьому випадку вибір 

визначається віком дитини, рівнем його інтелектуального розвитку, 

наявністю або відсутністю мовних, рухових або сенсорних порушень. 

Основні експериментально-психологічні методики описані С. Я. 

Рубінштейн в її роботі "Експериментальні методики патопсихології і досвід 

застосування їх у клініці" (2004). Серед них особливу популярність отримали 

такі методики, як "Кубики Кооса", "Виключення предметів", "Послідовність 

подій", "Опосередковане запам'ятовування по Леонтьєву", "Піктограма" та ін 

Багато методики мають модифікації для різних вікових груп, деякі з них 

адаптовані для осіб з порушеннями аналізаторів. 

Слід враховувати, що з допомогою кожної з експериментальних 

методик може бути отриманий матеріал, що дозволяє судити про різні 

особливості психіки. Наприклад, за допомогою "Піктограми" можна 

досліджувати пам'ять, абстрактне мислення, особистісні особливості. 

Методик, спрямованих на вивчення тільки одного процесу, мало. Це дуже 

важливо враховувати при підборі завдань для обстеження конкретного 

хворого. 

Патопсихолог зобов'язаний володіти усіма експериментально-

психологічними методиками, так як саме вони є основними прийомами 

вивчення порушеною психічної діяльності. 

 

Бесіда (інтерв'ю) 

Бесіда - метод збирання фактів про психічні явища у процесі 

особистого спілкування. Інтерв'ю - різновид бесіди, що характеризується 

чіткою метою і планом, що передбачає прямий контакт з респондентом 

(опитуваним). 



Використання методу бесіди в роботі з аномальними особами робить 

ще більш очевидною необхідність встановлення відносин довіри між 

психологом і інтерв'юйованою аномальним людиною. Без такого взаємної 

довіри цей метод застосовувати не можна. При бесіді з аномальними людьми 

виникає ряд проблем, пов'язаних зі специфічними особливостями їх дефектів. 

Так, недосвідченому людині дуже складно вести бесіду зі сліпим. Тут дуже 

легко допустити нетактовність, наприклад, при описі якого-небудь предмета 

психолог може сказати: "як ви бачите..." і т. п. Ще більш складним є 

проведення інтерв'ю з глухим або тугоухим людиною. Значний досвід 

потрібна психологу і при бесіді з дітьми з порушеннями мовлення. Тому 

інтерв'ю з аномальними дітьми і підлітками вимагає ґрунтовної підготовки, у 

тому числі ясного усвідомлення психологом особливостей аномальних 

людей. 

Зазвичай бесіда з хворим складається з двох частин. 

Перша частина спілкування психолога і випробуваного здійснюється 

поза експерименту, тобто до і після експериментальної роботи. Ця бесіда 

залежить від поставленої перед психологом завдання, від відомостей, 

отриманих з історії хвороби, від стану хворого. У бесіді психолог повинен 

уникати обговорення з хворим його хворобливих переживань, у всякому разі, 

не робити цього за власною ініціативою. Звичайно, якщо хворий сам 

заговорить на такі теми, психологу слід його вислухати, запротоколювати 

його висловлювання і постаратися тактовно перевести розмову на вирішення 

завдань експерименту. 

У своїй бесіді психолог повинен враховувати відношення хворого до 

ситуації експерименту, до експериментатору. У правильно проведеної бесіді 

завжди присутні елементи психотерапевтичного впливу. У деяких випадках 

бесіда може бути спрямована на зміну установок і відносин хворого, тобто 

мати корекційний характер. 

Друга частина бесіди відбувається безпосередньо під час 

експерименту, патопсихолог при цьому зазвичай надає хворому допомогу у 

виконанні експериментальних завдань. 

Різноманітні види такої допомоги описані в роботах С. Я. Рубінштейн: 

o просте переспрашивание, тобто прохання повторити те чи інше 

слово, оскільки це привертає увагу до сказаного або до зробленого; 

o схвалення або стимуляція подальших дій, наприклад, "добре", "далі"; 

o питання про те, чому він зробив те або інше діяння (такі запитання 

допомагають йому уточнити власні думки); 

o навідні запитання або критичні заперечення експериментатора; 

o підказка, порада діяти тим або іншим способом; 

o демонстрація дії і прохання самостійно повторити цю дію; 

o навчання тому, як треба виконувати завдання. 

Всі реакції хворого на допомогу, похвалу, критику, на невербальні 

форми спілкування (міміка, жести) повинні бути відображені у протоколі. 

Отримані дані необхідно зіставляти з результатами експерименту, даними 

історії хвороби, результатами спостереження. 



Анкетування. 

  Цей метод не рекомендується використовувати в роботі з аномальними 

дітьми віком молодшого шкільного віку, причому застосування методу 

анкетування навіть у більш старшому віці викликає проблеми, пов'язані з 

читанням і письмом. 

Найбільше поширення в патопсихології отримали опитувальники-

анкети. Вони припускають можливість отримання інформації про 

обстежуваному, не відбиває безпосередньо його особистісні особливості. 

Такими можуть бути біографічні опитувальники, в ряді випадків - 

опитувальники інтересів і опитувальники установок (в залежності від того, 

наскільки співвідносяться виявляються інтереси і установки з власне 

особистісними психологічними характеристиками: наприклад, опитувальник, 

що виявляє ставлення до певної соціальної групи, відноситься до опитувачів-

анкетами). 

При використанні методу анкетування слід враховувати наступні 

моменти: 

o для сліпих анкету необхідно переписати шрифтом Брайля; 

o у глухих виникають проблеми усвідомлення змісту питань; це 

призводить до того, що вони виявляються здатні відповідати на запитання 

анкети лише на вищому щаблі оволодіння мовленням; 

o труднощі в листі часто виникають у осіб з порушеннями опорно-

рухового апарату; 

o разом з тим цей метод надає значні переваги при роботі з дітьми з 

порушеннями мовлення типу звуковимови; 

o необхідно дотримуватися коректного по відношенню до хворого 

поведінки: наприклад, не можна запитувати про сліпого візуальних якостях, 

глухим потрібно пояснити всі абстрактні поняття, використані в анкеті, 

тощо; 

o формулюючи запитання анкети, потрібно строго дотримуватися всі 

відомі принципи побудови анкет, причому необхідно переконатися в 

адекватності розуміння ними поставлених питань; 

o оцінювати реальне значення понять, які використовуються в анкеті, 

для аномальних осіб; передбачити можливі відмінності цих понять, 

обумовлені видом дефекту; 

o лише у вкрай рідкісних випадках можна пропонувати аномальним особам 

анкети без відповідної модифікації і подальшого пояснення. 
 

Тестування 

Стандартні тести. Тести являють собою стандартні набори завдань і 

матеріалів, з якими працює випробуваний. Стандартною є і процедура 

пред'явлення завдань: вони даються в певній послідовності, час виконання і 

оцінка результатів регламентовані. 

У зв'язку з тестуванням необхідно зупинитися на двох поняттях - 

надійність і валідність, - належать до психодіагностичних методик. 

Надійність тесту - це незалежність результатів від дії різних випадкових 



факторів (таких, як умови тестування, особистості експериментатора і 

випробуваного, наявність попереднього досвіду тестування тощо). Валідність 

- відповідність тесту вимірюваному психічному властивості або процесу. 

В якості психодіагностичних методів у психології широко 

використовуються психологічні тести і опитувальники, що володіють рядом 

переваг. В патопсихології застосування психологічних тестів при вивченні 

аномальних дітей і підлітків породжує значні проблеми: перш за все, 

необхідно констатувати, що існує лише невелика кількість психологічних 

тестів, розроблених для людей з аномаліями. Таким чином, психологи 

змушені використовувати тести, розроблені для нормальної популяції, у силу 

чого виникає необхідність певним чином їх адаптувати. І на цьому етапі 

виникають проблеми. Наприклад, деякі психологічні тести при роботі зі 

сліпими слід переписувати шрифтом Брайля. Однак швидкість читання 

шрифту Брайля менше, ніж швидкість читання звичайного шрифту. Тому 

стає необхідно збільшити час для вирішення окремих завдань в тесті. Відомо, 

що швидкість читання шрифту Брайля приблизно в три рази повільніше, ніж 

швидкість читання звичайного шрифту. Здавалося б, що достатньо збільшити 

в три рази час, що відводиться на рішення тесту, і все буде в порядку, але 

виявляється, що проблема вирішується не так просто. Індивідуальні 

відмінності у швидкості читання шрифту Брайля значно більше, ніж у 

швидкості читання звичайного шрифту, причому деякі сліпі читають його 

майже так само швидко, як середній читач звичайний шрифт. Такі сліпі 

отримують переваги у випадку збільшення часу виконання в три рази. 

Навпаки, деякі сліпі читають шрифт Брайля в п'ять разів повільніше, ніж 

середній зрячий читач звичайний шрифт, - їх положення виявиться дуже 

невигідним. Наступна проблема полягає в тому, що тести, розроблені 

спеціально для аномальних людей, можна стандартизувати лише з великим 

трудом. Причинами цього є відносно невелика кількість аномальних осіб, а 

також той факт, що групи аномальних індивідів з точки зору ступеня прояву 

дефекту, його етіології та віку виникнення дефекту, дуже неоднорідні. 

Л. Пожежа рекомендує використовувати при діагностиці аномальних 

осіб ряд принципів: 

o насамперед, психолог повинен познайомитися з основними 

характеристиками даного виду аномалії, з можливостями і обмеженнями, що 

випливають з даного дефекту, і в першу чергу - з особливостями комунікації 

аномальних осіб з даним дефектом; 

o порівняння результатів тестів, виконаних аномальними особами, з 

нормами, розробленими для нормальних особами, які потрібно здійснювати з 

великою обережністю; 

o тести, розроблені для нормальної популяції, слід адаптувати для 

роботи з аномальними людьми з конкретним видом порушення або дефекту; 

наприклад, для слабозорих недостатньо просто збільшити розмір малюнків 

або шрифту в тестових завданнях, необхідно також адекватно змінити деякі 

завдання; глухим людям перед використанням вербальних тестів потрібно 

ґрунтовно пояснити значення всіх використаних абстрактних понять і т. д. 



Внесення відповідних поправок, наприклад збільшення часу вирішення 

окремих завдань у тесті, вимагає значного досвіду роботи з категорією 

аномальних людей; 

o тестування аномальних дітей і підлітків принципово слід проводити 

тільки індивідуально, причому виняткову увагу необхідно приділяти 

тестових завдань, з тим, щоб повністю переконатися, що обстежувані 

зрозуміли, що від них вимагається; 

o при тестуванні аномальних осіб, в особливості розумово відсталих, 

необхідно забезпечити відповідну мотивацію, оскільки слабкі низькі 

результати часто викликані відсутністю інтересу, незацікавленістю дитини у 

виконанні тестового завдання; 

o що стосується результатів, досягнутих в тестах, то необхідно вважати 

валідними високі результати, в той час як до низьких результатів необхідно 

ставитися скептично, оскільки вони можуть бути викликані труднощами 

виконання завдання, зумовленими дефектом, недостатнім розумінням 

завдання, слабкою мотивацією або недосвідченістю психолога, який 

проводить тестування; 

o при вивченні аномальних осіб психодіагностичне тестування слід 

використовувати як основний, а як допоміжний метод, який завжди лише 

доповнює інші методи, головним чином, довготривале спостереження, 

інтерв'ю, експеримент і т. д. 

В клінічній практиці при обстеженні і дітей, і дорослих широке 

поширення набув тест Векслера, що дозволяє оцінювати інтелект людини за 

допомогою кількісного показника - коефіцієнта інтелектуального розвитку. 

Досить широко в практику патопсихології увійшли такі тести, як 

"Прогресивні матриці Равена", тест структури інтелекту Амтхауэра. 

Тест "Прогресивні матриці Равена" був запропонований Л. Пенроузом і 

Дж. Равеном в 1936 р. В ході роботи випробуваний повинен був виявляти 

відносини між абстрактними фігурами. Поширені два варіанти тесту - чорно-

білий та кольоровий; чорно-білий призначений для обстеження 

випробовуваних 8-14 і 20-65 років, кольоровий - 5-11 років. У чорно-білому 

варіанті випробуваний послідовно працює з 60 візерунками або 

композиціями, в яких відсутня частина візерунка або один з елементів; 

необхідно з запропонованих варіантів відібрати відсутню деталь. Ці 60 

завдань згруповано за п'ять серій. У першій потрібно знайти відсутню 

частину зображення, в наступній - аналогії між парами фігур, у третій - 

вловити принцип розвитку, зміни фігур, у четвертій - зрозуміти принцип 

перестановки фігур, у п'ятій - закономірності взаємин і взаємодій між 

фігурами по горизонталі і вертикалі. Всередині кожної серії складність 

завдань зростає. Більш легкий кольоровий варіант містить три серії завдань. 

Тест структури інтелекту Амтхауэра використовується також в різних 

редакціях: перша була запропонована Р. Амтхауэром в 1953 р., остання - в 

1973 р. Даний тест містить вісім субтестів: 

o логічного відбору (закінчити речення одним з наведених слів); 



o визначення спільних рис (знайти зайве з п'яти слів, де чотири 

об'єднані спільною зв'язком); 

o аналогії (пропонується пара слів і третє слово; потрібно знайти слово, 

так відноситься до третього, а друге - до першого); 

o класифікації (позначити два слова загальним поняттям); 

o завдання на рахунок (рішення арифметичних завдань); 

o рядів чисел (встановити закономірності і продовжити числові ряди); 

o вибору фігур (пред'являються зображення частин фігури; із 

запропонованих фігур потрібно знайти ту, яку можна скласти з цих частин); 

o завдань з кубиками (пред'являється зображення куба з різноманітно 

пофарбованими сторонами; пропонується знайти серед пред'явлених 

зображень аналогічний куб, з урахуванням того, що він міг змінити своє 

становище). 

Зрозуміло, цим не вичерпуються тести інтелекту, але коротко описані 

нами, по-перше, широко поширені в дефектологической практиці і, по-друге, 

дають уявлення про типових тестових завданнях при діагностиці інтелекту. 

Безумовні переваги тестових методів - їх велика об'єктивність, можливість 

порівнювати результати, отримані різними випробуваними. 

У той же час дослідження, побудовані за типом жорстко 

стандартизованої методики (тесту), показують тільки відхилення від норми, 

але не дозволяють бачити порушені функції і збережувальні ланки. 

 

Особистісні опитувальники 

Особистісні опитувальники призначені для вимірювання особистісних 

особливостей; матеріалом є питання, на які обстежуваний повинен 

відповісти, або твердження, з якими обстежуваний повинен погодитися або 

не погодитися. 

Серед них виділяють кілька груп: типологічні опитувальники; 

опитувальники, що виявляють риси особистості; опитувальники 

патохарактерологического плану та ін. 

Найбільш поширені типологічні опитувальники, які розробляються на 

основі визначення типів особистості (ряд теорій особистості передбачає таку 

можливість) і дозволяють віднести обстежуваних до того чи іншого типу, що 

характеризується якісно своєрідними проявами. До типологічних 

відносяться, наприклад, опитувальники Р. Ю. Айзенка, що визначають тип 

особистості, орієнтуючись на ту чи іншу ступінь вираженості двох 

незалежних факторів - екстраверсії та емоційної нестабільності (нейротизм). 

У різних варіантах опитувальника обстежуваним пред'являється 

опитувальний лист з набором питань, на які пропонують відповісти "так" або 

"ні" (іноді допускається відповідь "не знаю", але не у всіх варіантах 

опитувальника). 

Частина питань спрямована на діагностику екстраверсії, частина - 

нейротизма. 

Ряд опитувальників передбачає спеціальні питання, відповіді на які 

свідчать про достовірність результатів. Як правило, ці питання пов'язані з 



"дрібними людськими слабостями" та їх проявами (наприклад: "чи Правда, 

що ви ніколи не брешете?"). Передбачається, що більшість людей схильні 

слабкостям, і заперечення свідчить про недостовірність результатів 

(необов'язково про навмисної брехні). Цей спосіб - не єдиний, але 

поширений. 

Іншим відомим опитувальника, також часто относимым до 

типологічних, є Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник, 

часто званий по абревіатурі його англомовної назви - MMPI. В основному 

варіанті він містить 550 тверджень. Обстеження на підставі MMPI 

завершується побудовою "профілю особистості". Основний інтерес при 

інтерпретації представляють показники за окремими шкалами, а їх 

співвідношення; за типом профілю робляться основні висновки про 

особливості особистості. Втім, в практиці в якості самостійних опитувань 

використовуються і окремі питання, відповідні основним і додатковим 

шкалами MMPI, наприклад шкала проявів тривожності Дж. Тейлора. 

Наведемо приклад висновку за результатами обстеження, спрямованого на 

поглиблене вивчення особистості. 

Хворий А., 18 років. Знаходиться в наркологічному відділенні на 

лікуванні з приводу хронічного алкоголізму. 

Хворий скарг не пред'являє. Під час обстеження до контакту не прагне, 

хоче приховати наявні проблеми. 

Контрольні шкали MMPI і ПДО свідчать про диссимуляции. В MMPI 

піки профілю на восьмий та п'ятої шкалах, що свідчить про внутрішньої 

напруженості, дратівливості, зосередженості на своїх переживаннях. 

Характерологічні особливості визначаються переважанням збудливих і 

шизоїдних чорт: хворий імпульсивний, з погано прогнозованою поведінкою. 

Виражена реакція емансипації. Спроби вторгнення у внутрішній світ 

викликають агресивну реакцію або спілкування на формальному рівні. За 

ПДО виражена психологічна тенденція до алкоголізації. 

У міжособистісних відносинах простежується тенденція до 

незалежності. Коефіцієнт групової адаптації в межах низькою N (по тесту 

Розенцвейга). Реакції на фрустирующие ситуації интрапунктивные, що 

відображається і у висловлюваннях: "Сподіваюся на себе", "Якщо всі проти, 

я залишуся при своїй думці". 

Дослідження пізнавальної сфери істотних відхилень не виявили. 

Отже, дослідження виявляє напруженість, підвищену дратівливість, у 

структурі особистості переважає поєднання збудливих і шизоїдних чорт. 

Наявність психопатичних рис у структурі характеру і формування 

алкоголізму вже в підлітковому віці вимагають розробки індивідуальної 

програми психокорекційної роботи. Такий висновок допомагає лікарю краще 

розібратися в індивідуальних особливостей хворого і спільно з психологом 

розробити ефективну тактику психокорекційного впливу. 

Від типологічних опитувальників відрізняють опитувальники рис 

особистості, що вимірюють вираженість рис - стійких особистісних ознак. 

Одним з найбільш поширених є 16-факторний особистісний опитувальник Р. 



Кеттелла (вперше опублікований в 1950 р.). Під фактором розуміється 

глибинна особистісна характеристика, що визначає групу стійких 

поведінкових проявів і відносно незалежна від інших характеристик того ж 

порядку. Фактори в системі Р. Кеттелла мають "технічні" і "побутові" назви; 

в якості прикладів наведемо кілька побутових: "високий інтелект низький 

інтелект", "совісність - несумлінність", "сміливість - боязкість". Кожна пара 

позначає один фактор через позначення "полюсів". 

При психологічному вивченні особистості підлітків та юнаків (14-18 

років) широко застосовується патохарактерологический діагностичний 

опитувальник для підлітків (ПДО), розроблений під керівництвом А. Е. 

Особисто. Цей опитувальник призначений для визначення типів характеру 

при конституціональних і органічних психопатіях, патологічних розвитку 

особистості, при акцентуациях характеру. 

Користуючись описами відомих психіатрів, автори опитування склали 

набори фраз, що відбивають відносини представників різних типів 

психопатій і акцептуаций до ряду життєвих проблем, актуальних для 

підліткового віку. Принцип відносин був запозичений з психології відносин 

(Ст. Н. Мясищев). 

Опитувальник дозволяє виявити наступні типи акцентуацій: 

гиперинтимный, циклоидный, лабільний, астеноневротичний, сенситивний, 

шизоидный, элиптоидный, истероидный, нестійкий, конформный. За 

допомогою опитувальника можна встановити ознаки, що вказують на 

високий ризик формування психопатій, на можливу органічну природу 

психопатій і акцентуацій характеру, ступеня вираженості реакції емансипації, 

а також показники психологічної схильності до алкоголізації і 

делинквентности. 

Слід зазначити, що результат досліджень з допомогою ПДО, як і у разі 

використання інших особистісних опитувальників, не є клінічним діагнозом. 

Так, наприклад, шизоїдна акцентуація за допомогою опитувальника може 

бути діагностована і в разі норми, і при шизоидной психопатії, і у підлітка з 

синдромом раннього дитячого аутизму. Виявлення типу акцентуації в 

кожному з цих випадків може допомогти у диференціальній діагностиці та 

розробці індивідуальної корекційної програми. 

Наведемо приклад використання ПДО вивчення особистісних 

особливостей хворого Жори, 15 років, учня спеціальної школи для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. 

Підліток вчинив в психіатричну лікарню у зв'язку з неправильною 

поведінкою в школі: злісно порушував порядок, бився, грубив вчителям, 

перед стационированием став некерований. Зі слів матері, рано почав палити, 

дружить зі старшими за віком, хуліганить, вимагає у матері гроші. 

У відділенні важко звикав до розпорядку, порушував режим, курив у 

невстановлених місцях, нецензурно лаявся. 

Результати обстеження за ПДО: 

По шкалі об'єктивної оцінки, незважаючи на схильність до 

диссимуляции, встановлений нестійкий тип. Низька конформність. Реакція 



емансипації виражена (е-6). Є дані, що вказують на можливість формування 

психопатії (До=1, В=6), а також на схильність до алкоголізації і 

делинквентности. 

Аналіз окремих виборів хворого виявив байдуже ставлення до 

майбутнього, відсутність настанов на отримання професії та трудову 

діяльність, зниження критики фізичного дефекту. 

Ці результати у співставленні з даними інших методик допомогли 

лікареві поставити діагноз "психопатоподобный синдром", намітити тактику 

лікування. Спільно з психологом були розроблені рекомендації щодо 

організації роботи та сімейної психотерапії, надано рекомендації батькам 

щодо нормалізації взаємин в сім'ї і оптимізації виховного процесу з 

урахуванням особистісних особливостей підлітка. 
 

Проективні методики 

В основу побудови цих методик покладено уявлення про те, що у 

творчості людини, його висловлюваннях, уподобання, інтерпретації подій 

проявляються приховані неусвідомлювані спонукання, конфлікти, 

переживання, що характеризують особистість. Обстеження за допомогою цих 

методик передбачає створення ситуації невизначеності. Інструкція визначає 

або загальні напрями, або початковий момент обстеження. Стимульний 

матеріал, який пред'являється для обстеження, може тлумачитися різними 

способами - важливе ставлення, яке він викликає, суб'єктивний сенс, 

асоціації, що виникають у зв'язку з цим матеріалом. 

У клінічній практиці широко використовуються тест фрустраційної 

толерантності Розснцвейга, тест тематичної апперцепції (ТАТ), тест 

Роршаха, тест колірних переваг Люшера. 

На підставі ряду формальних показників, властивих цим методикам, 

виділяються наступні ознаки: 

o відносна свобода у виборі відповіді і тактики поведінки 

випробуваного; 

o відсутність будь-яких зовнішніх показників оцінного ставлення до 

випробуваному з боку експериментатора; 

o загальна оцінка взаємини особистості з її соціальним оточенням, 

узагальнена оцінка ряду особистісних властивостей, а не вимірювання якої-

небудь окремої психічної функції. 

Зупинимося на найбільш типових проективних методиках. Тест 

Розенцвейга - проективна методика дослідження особистості. В якості 

стимульного матеріалу використовуються 24 малюнки, на яких зображені 

особи, які перебувають під фрустраційної ситуації. Персонаж, зображений 

зліва, вимовляє слова, якими описується фрустрація - власна чи іншого 

індивіда. Над персонажем праворуч є порожній квадрат, у який 

обстежуваний повинен вписати перші прийшли на думку відповіді. Риси і 

міміка персонажів в малюнках відсутні. Ситуації, зображені на малюнках, 

можуть бути розділені на дві групи: 

o ситуації-перешкоди; 



o ситуації-спілкування. 

Оцінка отриманих відповідей здійснюється за напрямом реакції і її 

типу. По напрямку реакції поділяються на: 

o экстрапунитивные - спрямовані на оточення, засуджується зовнішня 

причина фрустрації і підкреслюється се ступінь, іноді вирішення ситуації 

вимагають від іншої особи; 

o интропунитивные - спрямовані на самого себе з прийняттям вини або 

відповідальності за виправлення ситуації, що виникла, фрустрирующая 

ситуація не підлягає засудженню; 

o импунитивные - відсутні звинувачення. За певною програмою 

виділяються приховані мотиви поведінки. 

Існує дитячий варіант цього тесту - тест дитячої апперцепції, в якому 

персонажами є діти - самі по собі або у взаємодії з дорослими; у деяких 

модифікаціях - тварини. У цьому випадку відповіді можуть надаватися усно. 

Тест Роршаха - одна з найпопулярніших проективних методик. 

Стимульний матеріал тесту складається з 10 стандартних таблиць з чорно-

білими, кольоровими, симетричними, слабоструктурованими зображеннями 

(так звані "плями" Роршаха). Обстежуваному пропонується відповісти на 

питання: "Що зображено на малюнку, на що це схоже?" Проводиться 

дослівна запис всіх висловлювань випробуваного з урахуванням контексту 

(пред'являється малюнка, супутнього елемента поведінки і т. н.). 

Отримані відповіді формалізуються за допомогою спеціально 

розробленої системи символів за категоріями: 

o локалізація (у відповіді фігурує все зображення або окремі його 

частини); 

o детермінанти (облік домінуючою в описі форми зображення, кольору, 

форми спільно з кольором тощо); 

o рівень форми (оцінка того, наскільки адекватно форма зображення 

відображена у відповіді); 

o утримання (відповіді стосуються людей, тварин, неживих предметів і 

т. д.); 

o оригінальність - популярність. 

Крім діагностики загальної спрямованості особистості ("тип 

переживання") тест дозволяє отримати дані про ступінь реалістичності 

сприйняття дійсності, емоційному ставленні до навколишнього світу, 

тенденції до неспокою, тривожності. 

Тест тематичної апперцепції, скорочено ТАТ. Поряд з тестом 

Роршаха вважається одним з найбільш авторитетних і поширених. 

Матеріал тесту - таблиці з малюнками, що зображують невизначені 

ситуації, що допускають різне розуміння і тлумачення. Разом з тим кожен 

малюнок передбачає актуалізацію переживань певного типу відносин до 

певних ситуацій. Випробуваним по кожній картинці (всього їх 30 і одна 

порожня таблиця, на якій можна зобразити будь-яку картинку; в обстеженні, 

як правило, пред'являються 20) пропонується скласти розповідь, в якій 

описувалися б події, що призвели до цієї ситуації, а також те, що 



відбувається в даний час (думки, почуття, стосунки персонажів) і завершення 

історії. Здійснюється дослівна запис розповіді, фіксуються час, паузи, 

особливості поведінки, інтонації, міміки та ін 

При аналізі з'ясовується, з яким "героєм" співвідносить себе 

обстежуваний, визначаються його найважливіші характеристики, серед яких 

провідне місце займають потреби, особливості впливу середовища на "героя" 

(так звані преси та тиску) і співвідношення потреб і пресів; у результаті 

створюється уявлення про особливості потреб сфери, внутрішніх і зовнішніх 

конфліктів, способи захисту і т. п. 

Тест колірних переваг Люшера в класичному варіанті представлений 

у двох основних формах: повний (73-колірні таблиці) і короткий, 

використовує вісім кольорів. Перший варіант досить складний у проведенні 

та інтерпретації і застосовується, як правило, в тих ситуаціях, коли потрібно 

поглиблене обстеження, а інші методи недостатньо адекватні. Другий варіант 

менш трудомісткий, легко обробляються результати обстеження і проста 

процедура інтерпретації. Восьмицветовой набір включає в себе чотири 

основних кольори і чотири додаткових. Чотири основних кольори (синій, 

зелений, червоний, жовтий) відіграють особливу роль, і кожен з них має своє 

значення, виражає одну з основних потреб. 

Обстеження протікає наступним чином: випробуваному пропонується 

вибрати із запропонованих восьми кольорів найбільш бажаний (той, який 

йому більше подобається), при цьому намагатися не асоціювати ці кольори з 

якими-небудь предметами. Після першого вибору пропонується повторити 

процедуру - вибрати найбільш бажаний з решти семи кольорів, шести, п'яти і 

т. д. Через одну-дві хвилини процедуру слід повторити, попередньо 

змінивши у випадковому порядку розташування кольорів. 

При цьому необхідно звернути увагу обстежуваного на те, що 

опитування спрямований не на вивчення його пам'яті, і він може вибрати ті 

кольори, які йому подобаються в даний момент. 

Після першого і другого опитувань психолог проводить інтерпретацію 

результатів обстеження. За результатами тестування можна встановити 

основний спосіб дії, мета, до якої прагне випробуваний, незадіяні 

особливості особистості, пригнічені потреби, актуальні проблеми і ряд інших 

показників, що характеризують особистість випробуваного. 

Всі вищеописані методики підтвердили свою діагностичну 

ефективність на практиці, але сфера їх використання обмежена при 

обстеженні дітей, осіб з сенсорними і мовленнєвими вадами, розумово 

відсталих будь-якого віку. Наприклад, розумово відсталі не розуміють 

багатьох ситуацій, зображених на картках ТАТ або тесту Розенцвейга, тому 

результати обстеження не розкривають особистісних особливостей і 

прихованих переживань, а вказують на низький інтелектуальний рівень. 

Особливі проблеми виникають при спробах обстежити за допомогою 

цих методик дітей і підлітків з недорозвиненням мовлення, в тому числі і 

внаслідок порушень слуху. Вони найчастіше не здатні дати зв'язне 



розгорнутий опис стимульного матеріалу, самостійно скласти розповідь. У 

цих випадках краще скористатися іншими проективними методиками. 

Наприклад, учні з легкою розумовою відсталістю та учні мовних шкіл, які 

не можуть впоратися з ТАТ, здатні завершити незавершені речення типу 

"Мій батько...", "У дитинстві мене...". Пропозиції підбираються у 

відповідності з тим, які властивості особистості хочуть виявити в обстеженні. 

Одним із часто зустрічаються в практиці психолога тестів є тест 

"Намалюй людини" і його варіанти. Основний варіант запропонований К. 

Маховер на основі тесту Ф. Гудинаф, використала малюнок людини для 

оцінки розумового розвитку. У тесті обстежуваного просять на аркуші 

паперу олівцем намалювати людини; після завершення малюнка 

пропонується намалювати людини протилежної статі. За цим слідує 

опитування щодо намальованих фігур (стать, вік, звички тощо). При 

інтерпретації виходять з положення про те, що в малюнку людини 

обстежуваний виражає своє "Я", особливості якого можна визначити за 

запропонованою системою критеріїв. Велика увага приділяється тому, як 

намальовані деталі фігури (очі, руки і ін), які їх пропорції, які трактуються 

символічно як втілення ставлення до певних сторін життя. 

Ідея про те, що в малюнку можна побачити своєрідний "автопортрет", 

лежить і в основі тесту "Будинок-дерево-людина", скорочено який називають 

ДДЧ. 

Широке поширення при патопсихологическом обстеженні дітей та 

підлітків отримали такі рісунчатие тести, як "Неіснуюче тварина" і 

"Малюнок сім'ї". При обстеженні деяких категорій дітей з відхиленнями в 

розвитку до інтерпретації результатів цих методик слід підходити з 

обережністю. Наприклад, діти з порушенням маніпулятивних функцій, 

зорового сприйняття, з просторовими порушеннями часто малюють 

деформовані фігури, втрачають дрібні деталі, порушують пропорції особи. 

При виражених порушеннях схеми тіла, наприклад, при дитячому 

церебральному паралічі, деталі фігури можуть бути розкидані по всьому 

листу або кінцівки розміщені з одного боку, а при порушенні орієнтування на 

площині аркуша зображення може розміщуватися в одному з кутів, частіше в 

правому нижньому. 

Всі ці особливості виконання завдань пов'язані з порушеннями вищих 

психічних функцій через органічного ураження мозку або аналізаторів, а не з 

порушеннями особистості. У цих випадках проективна значимість 

дослідження практично відсутнє, в інших - результати візерунчатих тестів 

можуть бути дуже інформативними. Так, підліток із тяжкими хронічними 

захворюваннями нирок зобразив людину зі спинкою ліжка замість ніг, 

дівчинка з моторної алалією намалювала членів своєї сім'ї без яких-небудь 

особливостей, а себе - без рота, дівчина з ампутованою ногою зображала 

людей летять у довгих шатах, приховують ноги. 

Таким чином, при використанні візерунчатих тестів та інтерпретації їх 

результатів необхідно враховувати рівень сформованості образотворчої 



діяльності і стан зорового сприйняття, просторових уявлень, моторних 

функцій. 
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