
Тема № 10.3 

Графічні характеристики малюнків 

Мета:  

 Сформувати у студентів комплекс знань про метод психологічного 

аналізу малюнка.  

 Розвинути вміння студентів орієнтуватися в загальних особливостях 

аналізу малюнка.   

Завдання: 

1. Ознайомитися з історією розвитку методу психологічного аналізу 

малюнка.  

2. Визначити поняття «малюнок» та проаналізувати особливості малюнка 

як метода діагностики.  

3. Розглянути загальну схему аналізу малюнка.  

4. Визначити стадії розвитку малюнка та особливості використання 

малюнка в психології.  

План: 

1. Історія методу психологічного аналізу малюнка. 

2. Загальні відомості про малюнок та його особливості. 

3. Аналіз малюнка. 

4. Розвиток малюнка в онтогенезі. 

5. Використання малюнка в психодіагностиці. 

1. Історія методу психологічного аналізу малюнка. 

Психологічний аналіз малюнка в якості методу психологічного 

дослідження бере свій початок у першій чверті XX століття. Важко 

встановити , хто з дослідників був першим. У 1913 р. Е. Торндайком була 

проведена робота по класифікації малюнків і їх якісної оцінки . У 1921 р. К. 

Барт склав кількісну шкалу для оцінки малюнка чоловічої фігури , 

виконаного дітьми від 3 до 14 років. У роботі Ф. Гудинаф (1926) був 



використаний тест «Намалюй людину». 

        Потім виникли інші тести, зокрема, тест « Дерево» К. Коха ( 1949 ), ідея 

якого належала Е. Хушеру, що використовував малюнок дерева в якості 

психометричного інструменту. Використання тестів призвело до того, що 

з'являлися все нові і нові роботи , в яких містилися більш докладні відомості 

про тести. До 1934 Ж. Шлібен зібрав колекцію малюнків дерева, в якій 

налічувалося більше 4,5 тис. малюнків. За його інструкції необхідно було 

зобразити по черзі «просте дерево», а потім «мертве», «замерзле», 

«щасливе», «перелякане», «сумне» і «вмираюче» дерева. 

        У 1948 р. Дж. Буком був запропонований тест «Будинок . Дерево. 

Людина ». Вибір цих об'єктів був обгрунтований тим, що вони знайомі 

кожному обстежуваному . На думку Бука , кожен малюнок - це своєрідний 

автопортрет, деталі якого мають особистісне значення. У 1949 р. була 

опублікована робота К. Коха, яка містила ретельний аналіз, заснований на 

зіставленні та комбінуванні ознак малюнка. У 1978 р. вийшла у світ робота Р. 

Стора, яка заснована на статистичній валідизації, в ході спостереження 

різновікової групи в кількості 820 осіб від 4 до 60 років. До теперішнього 

часу інтерпретація тесту «Дерево» по Стору є найбільш пропрацювана. 

       До тесту «Намалюй людину» також неодноразово поверталися. Д. Харріс 

в 1963 р. запропонував модифікацію тесту, в якій малюнок людини 

виконувався в трьох варіантах - «чоловік», «жінка» і « автопортрет ». Крім 

традиційного поелементного аналізу був використаний метод обробки по 12 

зразками ( за ступенем подібності ) . На підставі малюнка людини та інших 

завдань застосовується тест Керна - Іразека ( 1975 ), в якому за балами 

визначається готовність дітей до школи. Цей тест отримав широке 

поширення і дав поштовх багатьом іншим дослідженням. 

       Кількість публікацій з аналізу малюнків за останні роки значно зросла. У 

вітчизняній психології графічні тести викликали закономірний інтерес. 

З'явилися дослідження, що дозволяють розглядати в малюнку ряд істотних 

для психологічної діагностики ознак, таких як моторні, особистісні, 



інтелектуальні , досвід засвоєння загальнолюдської культури . Було показано, 

що поява і вдосконалення окремих елементів малюнка відображає розвиток 

специфічних функцій, які пов'язані з графічною діяльністю, такі як 

сприйняття , уявлення , сенсомоторна координація , а також загальний рівень 

психічного розвитку та наявність патології. 

       Багато відомостей про малюнки можна дізнатися з робіт В. М. Бехтерева, 

С. Я. Рубінштейн , М. М. Кольцовой , Б. Г. Херсонського, Є. С. Романової, О. 

Ф. Потьомкіній та ін. 

       До теперішнього часу вже немає сумніву в тому, що малюнок - це одне з 

найважливіших джерел знань про психіку людини, за допомогою якого 

можна встановити безліч якісної та кількісної інформації, валідизувати їх і 

успішно використовувати в практиці психодіагностичного обстеження.         

Підіб'ємо деякі підсумки і спробуємо представити основні знання про 

малюнки  і систематизувати їх. 

 

1. Загальні відомості про малюнок та його особливості. 

Малюнок - зображення, виконане від руки за допомогою графічних 

засобів ( контурної лінії, штриха, плями або їх різних поєднань) , є потужним 

засобом пізнання дійсності. Існують численні різновиди малюнка, які 

розрізняються за методами малювання, темами, жанрами, призначенням, 

техніці і особливостям виконання. 

       У малюнку зафіксований процес відображення людиною навколишнього 

його світу і його внутрішнього стану, змісту фантазій, уяви. Малюнок 

відображає рівень образного розвитку та рівень графічної культури , а також 

служить засобом проникнення в сутність явищ, духовне освоєння природи, 

втілення філософських, соціальних, політичних, етичних та естетичних ідей. 

Водночас малюнок є і естетичне явище, що має тривалу історію, яка налічує 

тисячі років. 

       Малюнок відомий людству з глибокої давнини. Вважається, що вперше 



люди побачили малюнок, виконаний вугіллям на стіні печери, який був 

обрисом тіней, відкинутих сидячими біля багаття людьми. Малюнки 

розрізняються за методами малювання, темами, жанрами, змістом, технікою 

виконання, настроєм, композицією. На ці особливості більше звертають 

увагу мистецтвознавці, психологічний же аналіз малюнка повинен спиратися 

на інші показники. Які ж ? Виходячи з аналізу більше 100 тисяч малюнків, 

виконаних людьми різного віку, представниками самих різних професій, які 

перебували в різних станах і обставин за період з 1985 по 1995 рік, нам 

вдалося скласти загальну схему аналізу малюнка, про яку піде мова нижче. 

2. Аналіз малюнка. 

Наукове вивчення малюнка почалося з кінця XIX століття з робіт К. Річі, 

Ж. Рума, А. Кларка, М. Ліндстрома, Г. Кершенштейнера, Е. Кнудсена та ін У 

їхніх роботах були виявлені основні етапи дитячих малюнків, розвиток 

графічних здібностей в онтогенезі. Вітчизняні дослідження пов'язані з 

іменами Л. С. Виготського, А. А. Смирнова, О. І. Галкіної, Є. І. Ігнатьєва, І. 

П. Сакулиной, А. А. Смирнова, Н. Н. Волкова, Г. В . Лабунской, З. 

В.Денісовой, Л. Н. Бочерніковой, В. С. Мухіної та ін  

                             

Загальна схема аналізу малюнка 

 

ЧИМ ЯВЛЯЄТЬСЯ ВИОКРЕМЛЮЮЧІ                  

ПРИЗНАКИ 

•результат взаємодії сигнальних систем 

та функціонування системи «око-

мозок-рука»;  

• Я-проекція;  

• розповідь в образах;  

• спосіб духовного освоєння світу і 

самовираження;  

• естетичне освоєння світу і душі; 

• індикатор індивідуальних 

особливостей. 

• форма, пропорції, розмір, колір;  

• склад ліній;  

• розташування на аркуші;  

• спосіб промальовування, наявність 

штрихування; особливості натиску;  

• композиційна побудова;  

• зміст зображення; 

• ступінь осмисленості. 



ЩО ВИЯВЛЯЄ 

• стан моторики;  

• самооцінка і спрямованість  

• індивідуально-типологічні та вікові особливості особистості;  

• художні здібності;  

• графічна культура;  

• інтелектуальний розвиток;  

• емоційний стан;  

• особливості темпераменту;  

• когнітивні стилі;  

• стан міжособистісних відносин;  

• розвиток фантазії та уяви;  

• особливості мотивації;  

• наявність патології, стан  

• психологічний тип; здоров'я. 

Д. М. Зуєв -Інсаров зазначає, що є певний зв'язок між почерком і 

малюнком художника, що виражається в м'якості чи густоті штрихів, ступеня 

рівномірності натиску, рівності або ламанності ліній, простоті або 

хитромудрості малюнків і т. д. Таким чином, малюнок, на думку відомого 

почерковода, також має велике характерологічне значення. 

Спеціальне дослідження цієї проблеми здійснив Макс Зелігер. Особливо 

яскраві та наочні уявлення про зв'язок малюнка і характеру людини дають 

малюнки, виконані душевнохворими. Так, при розриві асоціативності 

мислення у хворого спостерігаються примітивні малюнки (фігури), що 

складаються з двох -трьох пов'язаних між собою ліній, які розкладаються на 

окремі елементи ( при зображенні будинку дах, двері та стіни виконані 

окремо і не пов'язані один з одним). У складніших випадках малюнки стають 

безпредметними. На папері з'являються темні плями, плями. Лікар по 



малюнку хворого, за забарвленням, натиску штрихів часто діагностує 

характер захворювання, передбачає наступ загострення хвороби, кризи. 

3. Розвиток малюнка в онтогенезі. 

У дослідженні онтогенезу дитячого малюнка було встановлено, що 

процес розвитку дитячого образотворчого творчості проходить ряд стадій, 

які по-різному висвітлені авторами. Аналіз їх робіт, а також наші 

спостереження за дитячими малюнками дозволяють виділити основні стадії 

малюнка, проте всередині кожної стадії можна розрізнити деякі проміжні 

підстадії. 

Перша - стадія «Марані», (2-3 роки) коли дитина , наслідуючи 

дорослого, виписує на папері безглузді каракулі. Але через певний час, 

каракулі починають заміщати для дитини багато чого з того, що він бачить у 

житті. Вказуючи на каракулі, дитина стверджує, що це тато, а це мама, а це 

бабуся і т. д. 

       Вважають, що перші каракулі дитини відносяться не до області 

зображення чогось, а скоріше до галузі подання. Це хвилююча спроба 

здійснити щось видиме, чого на папері раніше не було, але було в житті. 

Малювання каракулей дітей можуть відображати емоційний стан або 

емоційне ставлення дитини до того, що він намагається зобразити. 

Друга - стадія примітивного зображення ( 3-4 роки ). Спроби дітей що-небудь 

намалювати на першій стадії ще не досягають успіху, але через деякий час з 

каракулей вимальовуються фігури, близькі до геометричних - трикутники, 

квадрати, круги і прямокутники. Ці фігури ще дуже нерівні, але діти 

починають осягати важливий факт: за допомогою ліній можна створити 

зображення, що розрізняються за формою, які можуть нагадувати що-небудь. 

Наприклад, намальовані кружки нагадують камінчики або гудзики. 

Форми стають провідниками думок дитини. На думку В. В. Зіньківського, 

який розділяє виразну і образотворчу діяльність дитини, між ними немає 



глибокого зв'язк , творчість «одухотворюється » почуттям форми. Звідси 

один з важливих коренів основної особливості малюнків - їх символізм. Так 

виникають смішні «Головоногі» з величезними очима - овалами. 

       Третя - стадія схематичного зображення (з 4 до 8 - 9 років). Ця стадія 

тягнеться довго і закінчується в залежності від індивідуальних здібностей 

дитини до образотворчої діяльності. Іноді, будучи дорослими, люди не 

досягають четвертої стадії, залишаючись на третій. 

       На стадії схематичного зображення діти часто малюють фігурки людини. 

Ці чоловічки і являють собою зображення - схеми . Далі , діти малюють 

будинки, кораблі , машини і т. д. Але ці малюнки виглядають схематично : 

руки - лінії як палички , голова - гурток , два прямокутника - корпус машини 

на кружках - коліщатках і т. д. 

       На цій стадії відбуваються сильні зміни в розвитку дитини , розковується 

його фантазія , ускладнюються подання. Дитина вже в змозі виконати 

розповідь в образах, яка може бути зрозумілою для оточуючих. 

       Четверта - стадія правдоподібних зображень (з 9 до 12 років і далі), яка 

характеризується поступовою відмовою від схематичного зображення. На цій 

стадії відбувається спроба відтворити світ більш об'єктивно. На цій же стадії 

діти опановують прийомами малювання з натури, осягають особливості 

форми, перспективи, пропорції фігури і фону. 

       Оволодіння стадією правдоподібних зображень неможливо без навчання. 

Індивідуальні здібності до малювання проявляються тут більш чітко. Спроби 

освоїти цю стадію спостерігаються практично у всіх дітей, проте стає 

доступною вона далеко не всім дітям. Тут потрібні або художні здібності, які 

дозволяють швидко навчитися, або терпляче оволодіння навичками 

малювання правдоподібних зображень. 

       У цій стадії можна помітити одну важливу щабель у розвитку художніх 

здібностей - наслідування. Відбувається вибір - кого наслідувати, у кого 

вчитися, що переймати. Саме на цій стадії здійснюється освоєння світу 

художніми засобами зображення. Копіювання робіт художників є 



необхідною стадією, і ті, хто в достатній мірі цими навичками опанував, в 

подальшому можуть досягти досконалості. 

       Ще один вид копіювання - малюнки з натури, коли «копіюється» пейзаж, 

натюрмор , окремий предмет або людина . Саме через наслідування природі 

або світу речей дитина приходить до наступної, п'ятої стадії - художнє 

зображення. . 

       На п'ятій стадії проявляється графічна культура людини, що представляє 

собою необхіднк умову для оволодіння професійною майстерністю в самих 

різних видах діяльності. На даній стадії здійснюється естетичне 

самовираження. Тут проявляється художня фантазія, сила уяви, реалізуються 

творчі задуми і здатність його втілення. На цій стадії формується покликання 

художника, вдосконалюється його майстерність, професійне становлення. На 

цій стадії матеріалізується дух, втілюються в життя ідеї людини, яка стає 

художником, творцем. Тут визначається її жанрова вибірковість, тематична 

спрямованість, способи самовираження. 

       Дослідження свідчать про закономірну зміну малюнка, в особливості 

фігури людини, в процесі вікового розвитку. Встановлено кореляцію між 

показниками психічного розвитку та вдосконаленням дитячого малюнка. Ще 

на початку XX ст. було показано, що малюнок може бути індикатором 

психічного розвитку. 

       Малюнок людини привернув увагу чеських і польських дослідників. У 

1980-ті рр.  спроба стандартизації малюнка людини була здійснена 

польськими психологами, які виявили достовірні кореляційні зв'язки між 

повторними зображеннями після 12 - тижневої перерви, а також зіставили 

особливості малюнка з експертними оцінками вчителів за досягненнями 

дітей від 6 до 13 років. 

4. Використання малюнка в психодіагностиці. 

В даний час малюнок міцно увійшов в практику психологічної 

діагностики та корекції і став одним з найбільш поширених об'єктів 



психологічного аналізу. На відміну від інших методів психологічного 

вивчення, наприклад, опитувальників, малюнок має цілий ряд переваг: 

        а ) він може бути використаний на ранніх етапах онтогенетичного 

розвитку, починаючи з 2 - 3 років; 

       б) застосування малюнка в якості тесту займає значно менше часу, ніж 

використання ряду інших тестів, тоді як його інформативність може бути 

значно вищою; 

       в) малюнкові тести можуть бути застосовані в широкому спектрі 

практичних завдань: діагностичних, навчальних, корекційних, а також у 

різних галузях психології - від вікової психології, психології творчості, 

медичної психології до соціальної, юридичної психології та психології праці; 

        г) для психологічного аналізу малюнок надає великий обсяг як якісних, 

так і кількісних показників, що дозволяє здійснити перевірку на ступінь їх 

валідності і надійності - найбільш важливим вимогам до психодіагностичних 

методик. 

       Використання малюнка в психології висуває певні вимоги до фахівців. 

Для роботи з малюнками необхідний великий досвід. Малюнок розкриває 

багато можливостей, але і вимагає значної праці і терпіння від дослідників, 

щоб ці можливості використовувати. 

        Наш досвід показав, що психологічний аналіз малюнка можливий, а 

відомості, отримані з такого роду аналізу, доцільно використовувати в 

психодіагностичній практиці. Крім того, будь-яке зображення можна 

проаналізувати як з точки зору його якісних особливостей, так і з точки зору 

його кількісних складових. А це означає, що, як говорилося раніше , малюнок 

може бути перевірений на ступінь його валідності та надійності. Кількісні та 

якісні параметри оцінки малюнка можна зіставляти з багатьма іншими 

параметрами психодіагностичних методик, що й було виконано в нашому 

дослідженні. . 

       Малюнкові тести, як особливий різновид психографічних методів, часто 

використовуються в практичній діагностиці і нерідко служать єдиним 



засобом розвитку спілкування між психологом і консультованим: в малюнках 

міститься велика кількість «сигналів» для психолога, які можна 

використовувати для побудови діалогу з консультованим. Останній, в свою 

чергу, в процесі спілкування з психологом використовує не тільки слова, а й 

образи. Малюнки, як показує досвід, мають яскраві індивідуальні 

відмінності, що дає можливість побудови на їх основі природних 

психологічних класифікацій і типологій, і це досягається значно швидше, ніж 

застосування інших методів. 

       Аналіз малюнків, листи, «образотворчої мови» в цілому не тільки 

розширює діагностичні можливості, але й сприяє більш глибокому 

розумінню душевного стану людини, його бачення світу і соціальної 

орієнтації. . 

       Однак за багатьма перевагами графічних методів, простотою і 

доступністю їх застосування стоять високі вимоги до фахівця-психолога, їх 

використовують. Необхідні тривала практика, надзвичайна обережність в 

інтерпретації і вміння правильно формувати складний комплекс методик, 

оскільки графічні методи, за нашим переконанням, не повинні 

застосовуватися ізольовано від інших методів. 

       Розширення застосування графічних методів і процедур призвело до 

створення робіт, узагальнюючих досвід їх використання а також спроб 

формування загального підходу до психологічного аналізу різних видів 

зображень. Незважаючи на це, поки немає єдності поглядів на інтерпретацію 

результатів психографічного дослідження. Найчастіше кожен з дослідників, 

«набиваючи руку» на якійсь одній чи групі методик, виділяє свої власні 

параметри для побудови інтерпретації. При цьому вкрай рідкісні спроби 

аналізувати малюнок у контексті художньої культури, яка має багатий досвід 

оцінки художньої творчості. 

Підведення підсумків: 

1. Визначте загальні особливості малюнку як методу діагностики.  

2. Про які стадії розвитку малюнка в онтогенезі ви дізналися? 



3. Назвіть загальні риси аналізу малюнка.    

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Провести дослідження за допомогою малюнків та проаналізувати. 
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