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3.2. Тест “Психогеометрія Деллінгер” 
 

 Цей проективно-символічний тест з послідовно-ієрархічним вибором, крім 
прямокутника, ще чотирьох геометричних фігур: квадрата, кола, трикутника, 
зигзага, було створено 15 років тому американським психологом Деллінгер. 
Методика має досить високу валідність - 85%, що було продемонстровано 
Деллінгер на вибірці з 5 тис. респондентів у дослідженнях, які проводились 
відділами “людських ресурсів” у фірмах США.  

 Наш майже 6-річний досвід роботи з цим інструментарієм (як у ручному, 
так і комп’ютеризованому варіантах - останній розроблено у м.Луганську 
Психологічним центром “Катарсис”) теж підтверджує не лише високу 
валідність психогеометрії Деллінгер, але і можливість його ефективного 
застосування для діагностики профспрямованості у сфері культури. Це 
обумовлено як символьним характером методики Деллінгер, так і тим, що 
вона базується на теорії класифікації культури за ліво- та правопівкульними 
функціями у роботі структур мозку, що набула широкого визнання та 
емпіричного підтвердження з середини 20 сторіччя.  

Крім того, ця методика, за ствердженням її автора, відштовхується від 
концепції психологічних типів К.Г.Юнга, яка, про що ми вже згадували, 
особливо плідно зарекомендувала себе у багатьох дослідженнях по 
діагностиці профспрямованості. У своєму стимульному матеріалі, що 
пропонується обслідуваного - геометричних фігурах методика Деллінгер 
базується на символах кола, трикутника, квадрата та ромбу, які, згідно 
багаторічним дослідженням Юнга, є важливими репрезентативними 
проекціями неусвідомленого у спрямованості людини [1]. Наприклад, 
трикутник асоціюється у багатьох людей зі спрямованістю до космічних 
висот, що психологічно - інтерпретується з розвиненістю у них одного з видів 
творчої інтуїції, яка необхідна для наукової діяльності, а також керівництва. 

 Накопичена нами багаторічна статистика використання тесту Деллінгер (див. 
табл. №3) показує, наприклад, що серед першокурсників кафедри соціальної 
педагогіки 63% досліджених студентів першою фігурою обирали коло, а 16% - 
зигзаг. Перша фігура за Деллінгер - це діагностична симптоматика установки 
на міжособистісне спілкування, друга - показник нестандартно-креативного, 
творчого потенціалу тестуємого. У сполученні цих фігур - при виконанні 
пропозиції вписати одну з них в іншу (коли, наприклад, коло обирається 
першим, а зигзаг на другому місці) приблизно половина аналізуємого 
контингенту студентів зупиняються саме на цьому варіанті. Така модель - 
орієнтації на спілкування разом з творчо-креативною спрямованістю виступає 
як одна з найбільш оптимальних для професії соціального педагога. 

 Ось як, наприклад, характеризує Деллінгер осіб, що виявляють потяг до 
вибору першою фігурою кола: висока потреба у спілкуванні, контактність, 
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доброзичливість, турбота про інших, добре розвинена інтуїція, спокій, 
емоційна чутність, здатність умовляти, переконувати оточуючих, широке 
коло друзів та знайомих [2]. Ці якості мають, безумовно, пряме відношення 
до діяльності соціального педагога, органызаторыв дозвылля та 
быблыотекарыв. Особливо важливе для такої діяльності - притаманне 
обираючим коло почуття розвиненої “емпатії - здатності до ... співчутливості, 
емоційного відгуку на переживання іншої людини” [3].  

 Ще більшою розвиненістю інтуїції, а також жагою до знань, 
спрямованістю у майбутнє, позитивною установкою до всього нового 
характеризується, за Деллінгер, людина, що обирає зигзаг у якості провідної 
геометричної фігури. Разом з тим символіка зигзагу, як і усіх інших фігур, 
демонструє і ряд “слабких місць” - такі, як непостійність поведінки, настрою 
та відношень, орієнтацію на більш вузьке коло у спілкування, можливу 
недисциплінованість у виконанні узятих обов’язків. Зрозуміло, що такі, на 
жаль, невід`ємні від творчих натур якості, потребують певної корекції в 
процесі професійної підготовки студентів, яка вже з першого курсу на 
кафедрі соціальної педагогіки проводиться за допомогою серії соціально - 
психологічних тренінгів та інших спеціальних засобів. 

Використання психогеометричного тесту Деллінгер дає цінну експрес-
інформацію по багатьом позиціям для визначення важливих у діагностиці 
спрямованості особливостей - життєвих звичок, зовнішнього виду (манери 
одягатися), поведінки у конфліктах, вміння переживати стресові ситуації та 
ін. 

Не менш цікавий матеріал для аналізу, в першу чергу деяких 
неусвідомлених аспектів профспрямованості досліджених, може принести 
графічний тест, що майже одночасно з Деллінгер було запропоновано 
американським психоаналітиком Махоні. Методика Махоні, яка має назву 
“Конструктивний малюнок людини з трьох фігур”, надає можливість 
побудувати “чоловічків” за допомогою кола, квадрата і трикутника за умови, 
щоб сума цих геометричних елементів була рівною десяти. Ще одна умова, 
якої треба дотриматись у виконанні цього асоціативно-символічного тесту, - 
це триразове малювання таких “чоловічків”, перший з яких, згідно Махоні, є 
ознакою домінуючого типу особи, другий висвітлює її актуальний стан, а 
третій виступає як неусвідомлений прояв спрямованості на майбутнє. 
Номінальна шкала оцінки результатів тестування, у якій кожному трикутнику 
присвоюється значення сотні, колу - десятка, а квадратам - одиниця, дозволяє 
по сумі цих елементів (від 10 до 1000) встановити критерії первинної 
типології спрямованості особи. Так, тестуємі, що набирають бали, починаючи 
з 640 до 1000, мають явно виражені лідерські схильності та потяг до керівної 
роботи у зв`язку з домінацією у їх малюнках фігури трикутника. У 
протилежність цьому перевага серед інших нелінійної фігури - кола є, як і у 
Деллінгер, показником спрямованості на дружнє спілкування, а квадрата - на 
пріоритет логіки та певну замкненість у стосунках з людьми. 
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В одній з модифікацій методика Махоні припускає 
використання у малюнках замість квадратів непрямих 
ліній (зигзагів) з відповідною їх інтерпретацією, що 
встановлена за результатами досліджень Деллінгер.  

Слідуючи класифікації Махоні, ми при тестуванні 
студентів кафедри соціальної педагогіки встановили, що 
більшість з них у першому та третьому малюнках 
набирають 271, 280, 370 та 451, 460 та 550 балів. 
Досліджені з співвідношенням 271 та 280 (порядку 40%) 
відносяться, за Махоні, до інтуїтивного типу, а з 
індексом 370 балів (приблизно 25%) належать до осіб, 
що схильні займатися синтетичними видами мистецтва 
(театрально - видовищна режисура, мультиплікація, 
декоратори, сценаристи, дизайнери). Тип 235 
зустрічається у осіб з підвищеним інтересом до 
психології (за нашими даними 17% вибірки досліджених 
по кафедрі соціальної педагогіки), а з домінацією у 
малюнках кола (емотивний тип за Махоні) - 53% 
(включаючи студентів з показниками 271, 280, 451, 460 
та 550 балів). 

За допомогою тесту Махоні нам вдалося визначити і 
порядку 8-10% студентів, які зорієнтовані на керівну 
діяльність з переважною схильністю до лідерства у 
ситуаціях, де потребується вміння приймати 
кваліфіковані управлінські рішення та нести повну 
відповідальність за їх наслідки.  

 Наведені якості осіб, які віддають перевагу за тестами 
Деллінгер та Махоні колу чи зигзагу, вказують на 
домінацію у них правопівкульного типу мислення [4]. А 
це, як свідчать висновки наших досліджень та 
ознайомлення з закордонними джерелами, є однією з 
базових, типологічних констант (психофізіологічних 
матриць) для роботи у культурно - дозвіллєвій сфері.  

У той же час приблизно 10-12% обслідуваних 
студентів має сформований лівопівкульний - 
аналітичний тип мислення, що за допомогою вказаних 
методик реалізується у приоритетному виборі ними 
лінійних фігур - квадрата та трикутника. Але і ці типи 
осіб, особливо “трикутники”, у яких потяг до 
спілкування, згідно Деллнгер та Махоні, набуває 
характеру “жорсткого лідерства” у міжособистісних 
відношеннях, можуть бути спрямовані до тих видів 
соціально--педагогічної діяльності у культурно-
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дозвіллєвій сфері, де можна ефективно застосувати саме такі їх якості 
(наприклад, робота з підлітками, що мають схильність до правопорушень та 
т.ін.). Проте у ряді випадків подібні якості (серед “квадратів” та професійно 
невизначившихся “прямокутників”) потребують необхідної трансформації - 
зокрема, методами розвитку правопівкульного мислення та тренінгу 
комунікативних навичок. 

Більш конкретні рекомендації у цьому плані можуть дати спеціалізовані 
тести по діагностиці домінації типу мислення, які у наших дослідженнях 
виконувались головним чином за комплексною методикою Є.Жарікова. 


