
Тема № 10.2 

Групи проективних тестів 

Мета:  

 Розширити комплекс знань студентів про різновиди проективних 

методик.  

 Розвинути вміння студентів орієнтуватися в доцільності використання 

різних видів проективних методик.   

 

Завдання: 

1. Узагальнити знаннят про проективні методики. 

2. Розглянути класифікацію проективних методик за Л. Франком.  

3. Визначити умови проведення кожного виду проективних методик.  

План: 

1. Загальні відомості про проективні методики. 

2. Класифікація  проективних методик за Л. Франком. 

 

1. Загальні відомості про проективні методики. 

Проективні методи в психології — група методів дослідження 

особистості, в основі яких лежить механізм виявлення проекцій в отриманих 

даних експерименту з наступною їх інтерпретацією. Поняття проекції для 

позначення методу дослідження було введене в дослідницьку практику 

Л.Франком. Проективні методи характеризуються створенням 

експериментальної ситуації, яка допускає множину можливих інтерпретацій 

під час сприйняття її піддослідним. За кожною такою інтерпретацією 

вимальовується унікальна система особистісних смислів та особливостей 

когнітивного стилю суб'єкта. 

Проективні методики мають значні можливості в дослідженні 

індивідуальних проявів особистості. Проте вони не відповідають вимогам 



психометричних інструментів, оскільки не виключають впливів на відповіді 

людини в проективному тесті багатьох ситуаційних факторів: інструкцій, 

особистості експериментатора, стимулів, тимчасових станів суб'єкта тощо. 

Крім цього, існує проблема надійності та валідності проективних тестів, 

оскільки у процесі їх використання спостерігається нестабільність 

результатів та суперечливість інтерпретацій даних. Однак безумовно 

позитивним моментом проективних методів є те, що вони полегшують 

демонстрацію таких змістовних моментів внутрішнього світу суб'єкта, які він 

часто не в змозі висловити прямо, і допомагають зорієнтуватися у складних 

властивостях особистості, які часто не підлягають точному виміру або оцінці. 

Використання проективних методів потребує широкої теоретичної 

підготовки психолога та наявності практичного досвіду з реалізації методик 

конкретного типу. 

2. Класифікація проективних методик за Л. Франком.  

Л. Франк першим розробив класифікацію проективних методик. Ця 

класифікація, незважаючи на велику кількість інших, із запропонованими 

пізніше змінами і доповненнями є сьогодні найбільш 

повно характеризуючою проективну техніку: 

Конститутивні проективні методики. Випробуваному пропонується 

який-небудь аморфний матеріал,  якому він повинен надати сенс. Прикладом 

може слугувати методика Роршаха, що складається з 10 таблиць, на яких 

зображені симетричні одноколірні і поліхромні зображення - плями, які легко 

отримати, виливши на аркуш паперу трохи чорнила або фарбу, а потім 

перегнувши цей лист навпіл. Обстежуваному задається тільки одне питання: 

«Що це може бути, на що це схоже?» Вважається, що в процесі інтерпретації 

зображень, надання їм сенсу випробуваний проектує свої внутрішні 

установки, прагнення і очікування на тестовий матеріал. Розроблено 
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детальні, часом займають кілька томів, схеми інтерпретації відповідей 

випробуваного. 

Конструктивні проективні методики. Пропонуються оформлені деталі 

(фігурки людей і тварин, моделі їх жител і пр.), з яких потрібно створити 

осмислене ціле і пояснити його. 

Інтерпретативні методики. Необхідно витлумачити, інтерпретувати 

будь-яку подію, ситуацію. Тест тематичної апперцепції є гарною ілюстрацією 

цього виду методик. Випробуваному пропонуються таблиці-картини, на яких 

зображені невизначені ситуації, що допускають неоднозначну 

інтерпретацію. У ході обстеження випробуваним складається невелике 

оповідання, в якому необхідно вказати, що призвело до зображеної ситуації, 

що відбувається в даний час, про що думають, що відчувають діючі особи, 

чим ця ситуація завершиться. Передбачається, що випробуваний ідентифікує 

себе з «героєм» оповідання, що дає можливість розкриття внутрішнього світу 

обстежуваного, його почуттів, інтересів і спонукань. 

Катартичні. Пропонується здійснення ігрової діяльності в особливо 

організованих умовах. Наприклад, психодрама, здійснювана у вигляді 

імпровізованої театральної вистави, дозволяє суб'єкту не тільки афективно 

відреагувати (ігровий катарсис), а тим самим домагаються терапевтичного 

ефекту, але і дає досліднику можливість виявити проблеми, іншу особистісно 

насичену продукцію. 

Рефрактивні. Особистісні особливості, приховані мотиви дослідник 

прагне діагностувати за тими мимовільними змінами, які вносяться в 

загальноприйняті засоби комунікації, наприклад, мова, почерк. 

Експресивні. Здійснення випробуваним образотворчої 

діяльності, малюнок на вільну або задану тему, наприклад, методика 

«Будинок-дерево-людина». Пропонується намалювати будинок, дерево і 
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людину. За малюнком роблять висновки про афективну сферу особистості, 

рівні психосексуального розвитку та інші особливості. 

Імпресивні. Ці проективні методики грунтуються на вивченні 

результатів вибору стимулів з ряду запропонованих. Випробуваний вибирає 

найбільш бажані, яким віддається перевага, стимули. Наприклад, тест 

Люшера, що складається з 8 кольорових квадратів (неповний набір). 

Пред'являються всі квадрати з проханням вибрати найбільш 

приємний. Процедура повторюється, і в результаті утворюється ряд, у якому 

кольори розташовуються по їх привабливості. Психологічна інтерпретація 

виходить з символічного значення кольору. У якості стимулів можуть 

виступати фактично будь-які об'єкти живої та неживої природи. 

Адитивні. У цих проективних методиках від обстежуваного потрібно 

завершення пропозиції, розповіді або історії, яка має початок. Наприклад, 

пропонується серія незакінчених речень типу: «Майбутнє здається мені ...», 

«Думаю, що справжній друг ... »і т.п. Ці методики призначені для 

діагностики різноманітних особистісних змінних - від мотивів тих чи інших 

вчинків до ставлення до статевого виховання молоді. 

 

Підведення підсумків: 

1. Визначте загальні риси проективних методів дослідження.  

2. Про які види проективних методик ви дізналися (за класифікацією Л. 

Франка)? 

3. Назвіть умови проведення проективних методик. 
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