
Тема № 10 

Поняття проекції. Класифікація проективних тестів 

Мета:  

 Сформувати у студентів систематизований комплекс знань про 

особливості проективного підходу.  

 Розвинути вміння студентів орієнтуватися у використанні проективних 

методик відповідно до мети дослідження.  

Завдання: 

1. Визначити поняття «проекції» та ознайомитися з історією розвитку 

проективних методик.  

2. Розглянути особливості проективних методик.  

3. Розглянути класифікацію проективних методик та проаналізувати 

можливості їх застосування.  

План 

1. Визначення проективного підходу. 

2. Історія розвитку та особливості проективних методик.  

3. Класифікація проективних методик. 

1. Визначення проективного підходу. 

У проективних методиках захисні механізми можуть актуалізуватися на 

двох рівнях: перцептивному і змістовному. Перцептивний рівень полягає в 

селективності сприйняття, коли несприятливі стимули впізнаються гірше, 

піддаються перекручуванням. Іноді це неможливість вербалізації стимулу 

або його ігнорування (плями Роршаха, жінка не довідалася про образ, 

анамнез: проблеми в інтимній сфері). При обстеженні за допомогою ТАТ 

різні випадки недізнавання, перекручування стимулу можуть бути 

показниками перцептивного захисту. Є дані, що в людей з різною асиметрією 

мозку, виявлені різні когнітивні стратегії стосовно негативних подразників 

(при домінуванні правої півкулі частіше спостерігається ефект по типу 

перцептивних захистів: не бачити загрозливе). 



Змістовний рівень захисних механізмів можна простежити на прикладі 

ТАТ, коли випробуваний для захисту від появи тяжких емоцій формально 

додержується інструкцій, однак не розвиває оповідання, а детально описує 

картину, і кожний її фрагмент використовується для забезпечення відходу від 

небажаних емоцій, думок і нагадувань. 

Застосування проективних методик пройшло важкий шлях у нашій 

країні. Так уперше зайнялися розробками в цій області наприкінці 20-х років. 

Уперше після Роршаха були підтверджені його результати. Однак в 30-х 

роках відповідно до положення, що склались у психодіагностиці, 

відмовилися від досліджень у цій області, і тільки наприкінці 60-х знову 

виник інтерес до проективного підходу для діагностики особистості. 

Для оцінки багатьох проективних методик, що не є тестами в точному 

значенні слова, мало підходять звичайні психометричні критерії, скоріше ми 

інтерпретуємо їх як якісні, а не кількісні процедури. 

Проекція (від лат. Projectio - викидання) як психологічне поняття 

з'являється вперше в психоаналізі і належить З. Фрейду (1894). Він вважав, 

що анксіозні неврози виникають в тому випадку, коли психіка не може 

опанувати ендогенно розвинуті сексуальні збудження, і в цьому випадку 

відбувається проекція цього порушення у зовнішній світ. 

Інтерпретація цього поняття в психоаналізі міцно зв'язала його з 

захисними механізмами «Я». Проекція (поряд з витісненням, 

раціоналізацією, сублімацією та ін) розглядалася в якості одного із 

захисних механізмів. Процес конфлікту, згідно  З. Фрейда, зживається 

завдяки особливому психічному механізму 

проекції. Основоположник психоаналізу в своїй роботі «Тотем і табу» пише 

про те, що «ворожість, про яку нічого не знаєш і також надалі не хочеш 

знати, переноситься з внутрішнього сприйняття в зовнішній світ і при цьому 

віднімається від самого себе і приписується іншим». 
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У роботах З. Фрейда є згадка і про те, що проекція виникає не тільки у 

разі конфлікту між «Я» і несвідомим, але також «бере велику участь в 

утворенні зовнішнього світу». Однак це розширене тлумачення проекції не 

було сприйнято психоаналізом. Розуміння проекції в якості захисного 

механізму було названо «класичною проекцією». 

Існування проекції в її класичному розумінні викликає дискусії і не 

може вважатися остаточно доведеним. Класичну і атрибутивну проекцію, на 

думку різних авторів, можна розрізняти по «мішенях», що обираються для 

проекції. Передбачається, що класична проекція спрямована на негативно 

оцінюваних осіб, а коли індивід усвідомлює в собі наявність негативних 

рис, він наділяє ними осіб, до яких у нього позитивне 

ставлення. Таке розуміння проекції - наділення власними мотивами, 

потребами, почуттями інших людей, а відповідно і розуміння їх вчинків - 

грунтується як на багатовікових донаукових спостереженнях, так і на 

експериментальних дослідженнях, а тому не випадково 

деякими психологами покладається як єдино обгрунтований. Крім двох 

найважливіших видів проекції, розглянутих вище, в ряді робіт виділяються й 

інші. «Артистичною проекцією» було названо явище, в основі якого лежить 

детермінованість сприйняття актуальними потребами людини. Цей феномен 

був виявлений в ході демонстрації обстежуваним на екрані розфокусованих 

зображень різних об'єктів. Виявилося, що зображення їжі раніше 

розпізнаються голодними, ніж ситими, це і було названо 

«аутизмом». Подальші дослідження дозволили встановити, що відбувається 

не тільки зниження порогу впізнавання, але і проектування потреб. Якщо у 

випадку класичної проекції мова йде про приписування неусвідомлюваних 

рис та особливостей, тих, які витіснені, то у близькій їй раціоналізованій 

проекції суб'єкт обізнаний щодо небажаних (несхвалюваних) власних рис 

особистості або поведінки, але завжди знаходить виправдання. Д. Холмс, 

підбиваючи підсумки численних досліджень, пропонує виділити два 

http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0


«вимірювання» проекції. Перше - що проектується (наявність-відсутність 

проектуючої риси), друге - усвідомлення проектованого. 

2. Історія розвитку та особливості проективних методик.  

Перший опис процесу проекції в ситуації зі стимулами, що допускають 

їх різну інтерпретацію, належить відомому американському психологу Г. 

Мюррею (1938). Він розглядає проекцію як природну тенденцію людей діяти 

під впливом своїх потреб, інтересів, всієї психічної організації. По суті, це 

перше застосування поняття проекції до психологічного дослідження. При 

цьому Г. Мюррей, добре знайомий з психоаналітичними роботами, вважав, 

що захисні механізми в процесі проекції можуть проявлятися, а можуть і не 

проявлятися. До цього часу теоретична концепція проекції в тому вигляді, в 

якому вона застосовується до дослідження особистості, не формулювалася. 

Для позначення певного типу психологічних методик поняття проекції 

вперше використовується Л. Франком у 1939 р. Ним висуваються три 

основних принципи, що лежать в основі проективного дослідження 

особистості: 

1. Направленість на унікальність у структурі чи організації 

особистості. На відміну від традиційних психометричних 

процедур особистість розглядається як система взаємопов'язаних процесів, а 

не перелік (набір) здібностей або рис. 

2. Особистість у проективному підході вивчається як відносно стійка 

система динамічних процесів, організованих на основі потреб, емоцій та 

індивідуального досвіду. 

З. Ця система основних динамічних процесів постійно активно діє 

протягом життя індивіда, «формуючи, спрямовуючи, спотворюючи, 

змінюючи і переінакшуючи кожну ситуацію в систему внутрішнього світу 

індивіда». Кожна нова дія, кожен емоційний прояв індивіда, його сприйняття, 
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почуття, висловлювання, рухові акти несуть на собі відбиток особистості. Це 

третє і основне теоретичне положення звичайно називають «проективною 

гіпотезою». 

Визначаючи специфіку проективного підходу, Л. Франк пише про те, 

що це прийом дослідження особистості, з допомогою якого 

випробуваного поміщають в ситуацію, реакцію на яку він здійснює в 

залежності від значення для нього цієї ситуації, його думок і почуттів.Також 

наголошується на тому, що стимули, що використовуються в проективних 

методиках, не є строго однозначними, а допускають різну 

інтерпретацію. Стимул набуває сенсу не просто в силу його об'єктивного 

змісту, а насамперед у зв'язку з особистісним значенням, що надається йому 

випробуваним. 

Л. Франк не розглядає проективні методики як заміну вже відомим 

психометричним. Призначення цих методик - дослідження «ідіоматичної» 

внутрішньої сфери, яка може бути розглянута як спосіб організації життєвого 

досвіду. Проективні методики вдало доповнюють існуючі, дозволяючи 

зазирнути у те, що найбільш глибоко приховано, вислизає при використанні 

традиційних прийомів дослідження. 

Спільними для всіх проективних методик є наступні ознаки: 

1. Невизначеність, неоднозначність використовуваних стимулів. 

2. Відсутність обмежень у виборі відповіді. 

3. Відсутність оцінки відповідей досліджуваних як «правильних» і 

«помилкових». 

Але все ж використання поняття проекції для позначення 

обговорюваних методик в деяких відомих психологів викликає заперечення. 
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Виникнення проективного підходу в діагностиці особистості є 

важливим етапом у розвитку психодіагностики, оскільки з'являються 

методики, які якісно відмінні від традиційних. Знайшовши в 20-30-ті роки 

широке поширення в психологічних дослідженнях, тести не змогли 

виправдати тих великих надій, які на них покладалися. «Проективна 

психологія» зародилася і розвивається як своєрідна реакція протесту проти 

біхевіоризму та локальної, вузької психометричної орієнтації, за якою 

неможливо було побачити і пізнати особистість як цілісне явище. 

Передісторія проективної діагностики, з одного боку, губиться в 

глибині часів, з іншого - складається з численних психологічних досліджень, 

що ставлять завдання виявлення суб'єктивно-унікального в особистості. 

Поняття проекції, вперше з'явившись як психологічне в психоаналізі, 

спочатку використовується для позначення одного із захисних механізмів 

«Я», завдяки якому всі патогенні, загрозливі цілісності особистості, а тому 

витіснені в несвідоме, приписуються зовнішнім об'єктам, а тим самим 

позбавляються руйнівної сили. Згодом, як в рамках психоаналізу, так і за 

його межами, поняття проекції отримує різні тлумачення. Однак 

психоаналітичне розуміння проекції у свідомості багатьох дослідників у нас і 

за кордоном міцно пов'язується з проективними методиками. І це 

незважаючи на те, що перший опис процесу проекції в експериментальній 

ситуації інтерпретації картин-стимулів, як і висунута пізніше проективна 

гіпотеза, не мають ніякого відношення до психоаналізу. (Першою 

проективною методикою слід вважати розроблений Г. Мюрреєм тест 

тематичної апперцепції.) Існують численні класифікації проективних 

методик, що традиційно займають перше місце в ряду тих, які 

використовуються для діагностики особистісних особливостей в клінічній 

психології. 
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Найважливіша відмінна риса проективних методик полягає в тому, що 

в них використовують невизначені або т.зв. слабоструктуровані стимули, що 

створюють найбільш оптимальні умови для прояву внутрішнього світу 

людини. Дослідження, звернені до аналізу ролі стимулу в проективній 

техніці, показують, що помилково вважати кожну реакцію обстежуваного 

особистісно обумовленою, оскільки об'єктивні параметри стимулів беруть 

безпосередню участь у формуванні відповідей. 

Теоретичні погляди різних психологічних шкіл, від психоаналізу і 

гештальтпсихології до его-психології, використовуються при обгрунтуванні 

проективного підходу, поясненні психологічних механізмів 

проявів особистісного в процесі інтерпретації стимулів. Не применшуючи 

значення цих теорій, в самому загальному вигляді слід вважати, що механізм 

проектування базується, по-перше, на активності, особистісності процесі 

сприйняття, по-друге, на характерному для психічного рівня відображення 

прагненні індивідуума до зняття, вирішення невизначеності. 

Визначаючи щось неоднозначне, невідоме, індивід робить його 

відомим шляхом активного співвіднесення з наявними унікальним 

особистісним досвідом взаємодії з предметами і явищами дійсності, досвідом 

розуміння, як власних вчинків, так і дій інших людей. Сказане відображено в 

запропонованому визначенні проективних методик. 

Обговорення питань, що відносяться до можливості 

вивчення несвідомих психічних явищ за допомогою проективної техніки, 

дозволяє зробити висновок про помилковість поширеної думки про нібито 

особливу чутливість цих тестів до неусвідомлюваних особистісних 

особливостей. У проективних методиках реалізуються два типи проекції - 

структурна і тематична. Перша пов'язана з переважною об'єктивацією 

неусвідомлюваних установок - елементарних програм організації поведінки, 

які забезпечують готовність до сприйняття явищ в певному ракурсі, 
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відношенні. Тематична проекція пов'язана з приписуванням усвідомлюваних 

обстежуваним власних рис, особливостей особистості інших людей. 

Вкрай обережно слід підходити до описаних у багатьох публікаціях 

множинними «показниками» захисних механізмів, особистості, нібито 

діагностуються при застосуванні проективних методик. У більшості своїй ці 

«показники» захисту, виявлені при обстеженні деяких, частіше за все 

клінічних груп, або можуть бути інтерпретовані інакше, або їх значення в 

якості захисних обмежено специфічністю досліджуваної вибірки. 

У давньому спорі між прихильниками проективних методик і 

прихильниками «об'єктивної» діагностики немає і не може бути 

переможців. Необхідно визнати співіснування різних описів особистості, 

довгий час мали бути  альтернативними. Більш того, їх узгодження на 

деякому метарівні може виявитися вельми продуктивним у справі вивчення 

особистості. У той же час нині навряд чи може бути визнана доцільність 

розробки нових проективних методик (за винятком вузьконаправлених), 

оскільки необхідні тривалі і дорогі дослідження їх валідності і надійності. 

3. Класифікація проективних методик. 

Сьогодні багато класифікацій проективних методик за різними 

підставами. 

Першим розробив класифікацію проективних методик Л. Франк. Ця 

класифікація, попри велику кількість інших за запропонованими пізніше 

змінами і доповненнями, є сьогодні повною, що характеризує проективну 

техніку. За основу тут береться характер відповіді. 

 Познайомимося ближче з класифікацією проективних методик Л. 

Франка: 
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1) конститутивні — структурування, оформлення стимулів, надання їм 

сенсу (напр. тест Роршаха); 

2) конструктивні — створення з оформлених деталей осмисленого 

цілого (напр. тест Миру); 

3) інтерпретативні — тлумачення будь-якої події, ситуації (напр. Тест 

Тематичної апперцепції); 

4) катартичні — здійснення ігрової діяльності у спеціально 

організованих умовах (напр.Психодрама); 

5) експресивні — малювання на вільну чи задану тему ( напр. тест 

«Будинок —дерево—людина»); 

6) імпресивні — перевага одних стимулів (як найбажаніших) над 

іншими (напр. тест вибору кольору Люшера); 

7) аддитивні — завершення пропозиції, оповідання, історії ( напр. 

методика «Завершення пропозиції»). 

Зупинимося докладніше на характеристиці груп проективних методик. 

1. Конститутивні. Техніки, що входять до цієї категорії, 

характеризуються ситуацією, у якій від випробуваного потрібно створення 

певної структури з неструктурованого матеріалу, тобто пропонується будь-

який аморфний матеріал, якому необхідно надати сенс. Прикладами таких 

методик на завершення завдання можуть бути: 

-Незавершені пропозиції. 

-Незавершені малюнки. 

Незавершені пропозиції — дуже популярна методика, застосована в 

найрізноманітніших дослідженнях. Вона може мати деякі інтерпретації, 



наприклад, респонденту пропонується самому дописати пропозиції чи 

вибрати з кількох запропонованих варіантів. Техніки незакінченого малюнка, 

такі як тест Вартегга чи VAT`60. Включення тесту Роршаха до цієї категорії 

залежить від того, як багато «структур» готова побачити людина у 

чорнильних плямах. До того ж ліплення з пластиліну чи подібної речовини – 

рід активності, який швидше від всього спадає на думку. У вигляді  іншого 

прикладу Франк наводить техніку малювання пальцями. 

2. Конструктивні. Пропонується оформити деталі (фігурки покупців, 

безліч тварин, моделі, їх помешкань і ін.), у тому числі треба створити цілком 

осмислене ціле і пояснити його. Сценотест, наприклад, складається з 

мініатюрних людських постатей, фігурок тварин, дерев і предметів 

повсякдення. Досліджувані, зазвичай діти і підлітки, створюють різні сцени 

зі свого життя (чи задані їм експериментатором), а, по певним особливостям 

цих сцен і розповідям про них, робляться висновки як «про особистості їх 

творця, і про специфіку соціального оточення».  Різниця між цієї категорією і 

конститутивною аналогічно в розбіжності між «сирим» і «переробленим» 

матеріалом. Останній, у вигляді будівельних кубиків, шматочків мозаїки 

тощо, піддається скоріш упорядкуванню, ніж моделюванню по шаблонам. 

Можливо, ця різниця не надто тонка, але кожен сам визначає рівень 

складності. Прикладом, який належить до цієї категорії, може бути тест 

«Малюнок людини» й інші форми рисуночних завдань, які від «вільного 

висловлювання» відповідно до власних уподобань. 

3.Інтерпретаційні методи – що зрозуміло з визначення, випробовуваний 

повинен витлумачити певний стимул, керуючись власними міркуваннями –

ТАТ - ілюстрація цього виду методик. Досліджуваному пропонуються 

таблиці-картини, в яких зображені невизначені ситуації, які допускають 

неоднозначну інтерпретацію. У результаті обстеження досліджуваними 

складається невелике оповідання, у якому необхідно вказати, що призвело до 

зображеної ситуації, що відбувається у час, що ж думають, що відчувають 



дійові особи, чим зумовлена ця ситуація, чим завершиться. Передбачається, 

що випробовуваний ідентифікує себе з «героєм» оповідання, що дає 

можливість розкриття внутрішньої злагоди, його почуттів, інтересів і 

спонукань. 

4.Катартичні. Пропонується здійснення ігрової діяльності у особливо 

організованих умовах. Наприклад, психодрама як імпровізована театральна 

вистава дозволяє суб'єкту еффективно відреагувати (ігровий катарсис), а цим 

домогтися терапевтичного ефекту, дає досліднику можливість побачити 

винесені зовні конфлікти, проблеми, іншу особистісно насичену продукцію. 

Тут бачимо усунення акценту з відсотка на результат. Ігрові техніки 

задіюють фантазію випробуваного, і тому, є типовим прикладом наслідків 

цієї категорії. 

5. Експресивні. Аналіз почерку, особливостей мовного спілкування. 

Здійснення піддослідним образотворчої діяльності, малюнок на вільну чи 

задану тему, наприклад, методика «Будинок —дерево—людина». За 

малюнком робляться висновки щодо афективної сфери особистості, рівнів 

психосексуального розвитку та інших особливостей. 

6. Імпресивні. Ці методики грунтуються на вивченні результатів вибору 

стимулів з низки запропонованих. Перевірюваний вибирає найбільш бажані 

стимули. Наприклад, тест Люшера, що складається з 8 кольорових квадратів. 

Пред'являються  всі квадрати з проханням вибрати найбільш приємний. 

Процедура повторюється з іншими квадратами до того часу, поки в 

результаті утворюється ряд, у якому кольори розташовуються з їхньої 

привабливості. Психологічна інтерпретація виходить із символічного 

значення кольору. Як стимули можуть виступати фактично будь-які об'єкти 

живої і неживої природи. 

7. Аддитивні. Від обстежуваного потрібно завершення пропозиції, 

оповідання,  історії яка має початок. Ці методики призначені для діагностики 



різноманітних особистісних змінних, від мотивів тих чи інших вчинків до 

ставлення до статевого виховання молоді. 

Усі перелічені методики, по Френку, об'єднує здатність відображати як 

на екрані найважливіші аспекти особистості їх взаємозалежності і цілісності 

функціонування. Ці методики характеризує також спільність формальної 

побудови і подібність в стратегії проективного експерименту: поведінці 

психолога-дослідника, доборі стимульного матеріалу, постановці 

діагностичних завдань. 

У літературі з психометричними тестами й у літературі з проективними 

методиками можна зустріти інші класифікації методів. Наведена 

класифікація найповніше охоплює діапазон проективних методик. 

1. Методики доповнення. Стимульний матеріал: набір слів-стимулів.  

Респонденту потрібно назвати слова, які "приходять на думку" у зв'язку з 

почутим словом (асоціативний тест К.Г. Юнга). 

Набір незакінчених пропозицій чи незакінчена розповідь, які прагнуть 

завершення ("Незавершені пропозиції"). 

Питання, на які треба дати певну кількість відповідей ("Хто Я?"). 

2. Методики інтерпретації. Стимульний матеріал - набір картинок, 

фотографій. Респонденту потрібно скласти розповідь (ТАТ,САТ) за 

запропонованими картинками; запитання за запропонованими ситуаціями на 

картинках (Тест фрустрації Розенцвейга, Тест Жіля); відібрати приємні-

неприємні картинки-фотографії (Тест Сонді). 

3. Методики структурування. Малоструктурований стимульний матеріал 

(Тлумачення випадкових форм Г.Роршаха). 



4. Методики вивчення експресії (аналіз почерку, особливостей мовної 

поведінки). 

5. Методики вивчення продуктів творчості. Предметом інтерпретації є 

малюнок, який малює респондент ("Будинок. Дерево. Людина", "Дерево", 

"Людина", "Два будинки", "Малюнок сім'ї", "Піктограма", "Автопортрет", 

"Картина світу", "Вільний малюнок", "Неіснуюча тварина" . 

Г.М.Прошанський спробував простежити всі ці розбіжності у 

трьохступеневій схемі аналізу проективних технік. Коротке резюме цієї 

класифікації виглядає так: Стимули: а) вербальний; б) візуальний; в) 

конкретний; р) інші модальності; Відповідь: а) асоціативна; 

б)інтерпретативна; в)маніпулятивна; р) вільний вибір; Мета: а) опис; б) 

діагностика; в) терапія. Особливістю даної класифікації є і те, що останній 

пункт кожної категорії, випадає із загального ладу і є протилежністю інших 

пунктів.   

Підведення підсумків: 

1. Дайте визначення поняттю «проекція» та проаналізуйте особливості 

проективного підходу. 

2. Розкажіть про історію проективних методик. 

3. Про які види проективних методик ви дізналися? 

Завдання до семінарського заняття: 

1. Проективні методи дослідження. 
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