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НАПРЯМ 7. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
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Бергхауер-Олас Е. Л.

старший викладач кафедри педагогіки
та психології
Закарпатський угорський інститут
імені Ференца Ракоці II
м. Берегове, Закарпатська область, Україна
Мета даного статті - представити захоплюючий, відмінний та дуже
корисний для педагога проективний рисунковий тест.
Унікальність кінетичного рисункового тесту полягає в змалюванні
образів, зображених на малюнку, в дії, про що відповідно до інструкції
психолог просить особу, яка виконує тест. Завдяки застосуванню цього
методу виявляються несформовані, невимовлені і дуже часто невизнані
міжособистісні проблеми [10]. Результати діагностики можуть надати
інформацію про роль і місце особистості в колективі [3], а також допо
можуть розкрити динамічну строкатість динаміки групи [6].
Система кінетичного рисункового тесту (Kinetic Drawing System) ^
грунтується на інтеграції кінетичного малюнку сім "і Р. Бернса і С. Кау
фмана (1970) і новішого кінетичного малюнку’ школи [4]. Кнофф і Проут, вивчаючи історичний розвиток цих методик, їх понятійну подібність
та виявивши приховані в них можливості, об’єднали два методи кінети
чного рисункового тесту [2]. При спільному застосуванні кінетичного
малюнку сім’ї та кінетичного малюнку школи та порівнянні двох ма
люнків відкривається можливість знайти зв’язки між сімейними та шкі
льними проблемами дитини, виявити такі проблеми у школі, коріння
яких криється у сімейних конфліктах (це твердження діє і в оберненому
вигляді) [9].
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Перший детальний опис кінетичної рисункової діагностики угор
ською мовою опублікував Золтан Ваш, який вніс певні зміни у проце
дуру проведення тесту. Детальніше її описано нижче.
Особливістю кінетичного малюнку школи є те, що дитина малює
школу, себе в ній, вчителя та одного чи двох друзів таким чином, щоб
кожен виконував якусь дію [5]. Для тесту необхідна мінімальна кіль
кість засобів: альбомний листок формату А4, олівець твердості В або
2В. Кінетичний малюнок школи згідно з оригінальною інструкцією
Проута і Філіпса (1974) передбачає виконання такої інструкції: «Будь
ласка, намалюй одну школу так, щоб кожен щось робив. Спробуй нама
лювати цілу людину і малюй настільки ретельно, наскільки зможеш.
Пам ’ятай, намалюй себе, свого вчителя, одного чи двох друзів так, що
би кожен щось робив!» [4].
Інструкція, запропонована 3. Вашом, коротша і завдяки більшій
сконденсованості краще відповідає проективному підходу, ніж оригіна
льна версія: «Намалюй себе у школі, разом із вчителем та одним-двома
друзями так, щоб кожен щось робив!» [8]. Як і при будь-якому іншому
проективному рисунковому тесті, у цьому випадку тест також дуже чу
тливий до інструкції, отже, істотним критерієм є те, щоб інструкція
прозвучала слово в слово до написаного вище.
У випадку, якщо учень говорить, що у нього нема друзів, він може
намалювати однокласників, але відповідь дитини як актуально генетич
ну реакцію слід записати. З.Ваш, застосовуючи системний підхід, інте
рпретує також людей-паличок, на відміну, наприклад, від Кноффа і
Проута (1983) [11].
Кінетичний малюнок школи може виконуватися як індивідуально,
так і в групі. Хоча індивідуальний рисунковий тест вимагає більше за
трат часу, однак, беручи до уваги актуально генетичні стани, може на
дати більше інформації про дитину. Груповий рисунковий тест вимагає
особливої уваги, оскільки слід подбати про те, щоб діти не впливали на
малюнки одне одного. Особі, що проводить тест, необхідно розпитати
дитину про всі ті фігури, мотиви чи дії на вже готовому малюнку, які
для неї не зрозумілі чи не піддаються ідентифікації. На виконання за
вдання не передбачено конкретно відведеного часу, варто забезпечити
дитині можливість вільно розкритися без обмежень у часі [10].
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Коли діти подають знак, що закінчили, особа, що проводить тест,
дає кілька - дуже важливих з точки зору інтерпретації - додаткових ін
струкцій (вказівок): 1. Пронумеруй фігури людей у порядку, в якому
вони були намальовані! 2. Напиши на малюнок імена людей, що на
ньому зображені! (біля фігури чи під нею, або де є місце, можна прове
сти і стрілку, але щоб усе було зрозуміло). 3. Біля свого імені постав зі
рочку! 4. Напиши на малюнку, хто що саме робить! 5. На звороті напи
ши своє ім’я та вік!
Після виконання рисункового тесту особа, що проводила тестуван
ня, повинна переконатися, чи всі елементи малюнка зрозумілі, переві
рити, яка фігура кого зображує і що саме робить кожна змальована фі
гура. Детальніший післятест передбачає можливість поставити ще кіль
ка додаткових запитань: «Що у ньому хорошого? Що у ньому погано
го? У яких стосунках він з тобою перебуває? Про що саме думає? Чого
йому хочеться, що він найбільше потребує? Що робив перед тим, як
(називається дія, вказана дитиною)? У яких стосунках перебуває з ін
шими? Що ти відчуваєш стосовно нього? [7, с. 499]. А. Зіанс у своїй
праці рекомендує ставити у післятесті ще й проективні запитання сто
совно школи: «Від чого б ти звільнився у школі? Скільки біди, проблем
завдає тобі школа? У чому ти найкращий у школі? Що ти любиш у
школі найбільше? Що найкраще і найгірше у школі? Що ти любиш ро
бити найбільше поза школою?» [12, с. 76].
Пропонуємо здійснювати психологічну інтерпретацію та оцінку кі
нетичного малюнка школи на основі системного підходу Золтана Ваша.
А. Зіанс у попередніх дослідженнях залучив до аналізу змісту та ін
терв’ю як експертів, так і не експертів лікарів, що займаються науковою
роботою, порівнявши їх підходи. У результаті усі використовували в
ході аналізу один підхід. Виходячи з глобального аналізу малюнків, во
ни звертали увагу на настрій малюнка, його організаційні моменти, а
також на використання простору. Крім цього, вважали вважливим, щоб
аналіз зроблених малюнків враховував особливості етапів розвитку на
виків малювання конкретної вікової групи, а також наголошували, що
треба брати до уваги вербальну та невербальну реакцію дитини під час
проходження рисункового тесту (поведінка під час тесту). Істотним
моментом можна вважати те, яким шляхом експерти ще до моменту
аналізу тесту прагнули пізнати зміст малюнку та відповідне пояснення
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перспективи дитини. Для підтвердження чи - у разі потреби —спросту
вання гіпотези вони проводили співбесіду з дітьми, вчителями та бать
ками. Так поступово, у ході пошуку зразків, крок за кроком рухаючись
до розуміння, почали припасовуватися один до одного та набувати змі
сту образи. На противагу цьому не експерти хоча і розпізнавали неста
ндартні, «випадаючі» образи чи фігури на малюнку, однак не змогли
синтезувати їх з іншими даними; їхня інтерпретація (аналіз) була коро
тка і незв’язна, вони не досягнули когерентного розуміння [12; 9; 10.].
Кінетичний малюнок школи - це техніка, придатна насамперед для
дослідження соціальних зв’язків дітей та підлітків, ця методика є вихі
дним моментом для визначення точок спостереження за ставленням ді
тей до ровесників і старших. Інтерпретації сприяє і те, що «згідно з да
ними аналізу нормальна дитина, що легко пристосовується до середо
вища, позначає на упорядкованому малюнку педагога, себе і переважно
двох друзів, у школі, у класі, у ході типової шкільної діяльності, на оп
тимальній відстані серед теплого, веселого, ігрово-чуттєвого настрою»
[8, с. 164.].
Перевагою системного підходу є те, що інтерпретувати кінетичний
малюнок школи можна без перерахування словникових значень. Аналіз
конфігурації з точки зору системного підходу вважає системою розуміння
аналізованої особи як цілості, а підсистемами - які отримують значення
виключно у цій системі - вважає малюнки. Складниками системи явля
ються анамнестичні, малюнкові та поведінкові фактори, ідентифіковані у
ході психологічної інтерпретації. Для цього особа, що проводить аналіз,
крок за кроком застосовує методи аналізу контексту, актуального генези
су, феноменологічного аналізу, інтуїтивного аналізу, глобального аналізу
тощо [9]. У ході роботи створюється конфігурація для того, щоб поєднати
в індивідуальну цілісність розкриті компоненти [10].
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ГОСПОДСТВУЮЩИЙ МИФ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Новоселецкий Д. Ю.

служитель (миссионер)
Реабилитационный центр «Иордан»
г. Алушта
Мы имеем дело с неким результатом расхожих теорий истинных
учёных и плодом народного воображения, который породил
альтернативное представление о реальности, и установил тем самым
контроль над политическим, социачьным и этическим институтом
человечества. Таковым в сущности и является Господствующий миф.
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