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3.6. Тест “Проективно-кольорова методика Люшера” 
 

 Цей проективний тест є одним з найбільш методологічно опрацьованих та 
стандартизованих у світовій практиці діагностичних досліджень гуманітарно-
культурологічного напряму. У методологічному плані він базується на 
теоретичних розробках функціональної психології, яка дає “можливість 
охопити у єдиній концептуальній моделі психічні та нейрофізіологічні 
явища” [37], а у психометричному - встановлює залежність одного 
вимірюваного тестом показника від іншого [38]. 
Методологія функціонального підходу у діагностиці, що грунтується на синтезі 
теорії інформації, системних та структуральних досліджень, семіотиці, активно 
розроблялась видатними вченими колишнього СРСР - психологом 
Л.К.Анохіним та фізіологом Н.А.Бернштейном. її прихильником був 
Нобелевський лауреат Р.Сперрі, що вперше встановив різницю у 
функціональній спеціалізації півкуль головного мозку та особливу роль 
правопівкульного типу мислення у гуманітарній культурі. 

Додержуючись також принципів функціоналізму у психометричних 
дослідженнях, Люшер висунув гіпотезу (і на протязі вже більше 40 років 
блискуче демонструє її життєздатність) про те, що через вибір людиною 
послідовно 8 взаємопов`язаних кольорів, які переходять один до другого, 
можна діагностувати не лише ситуаційний психологічний стан обслідуваного, 
але і досить надійно прогнозувати його поведінку у багатьох сферах 
діяльності. Враховуючи, що кольорова символіка має загальнокультурне 
значення, методикою Люшера можна продуктивно скористатися у 
культурологічно-зорієнтованій діагностиці. 

 Стимульний матеріал свого тесту Люшер поділив на 2 функціональні групи - 
4-х основних кольорів (красного, блакитного, зеленого, жовтого) та 4-х 
“модифікованих” допоміжних (фіолетового, коричневого, сірого, чорного). При 
цьому перша група кольорів відображає, як встановив Люшер, “головні 
психологічні потреби людини - задоволеність у чомусь, прив’язаність до 
чогось, самоутвердження, активність, спрямованість до мети, потребу в 
успіху” [39]. Ці базові потреби людини (що близькі до відомої “піраміди потреб 
людини» А.Маслоу) швейцарський психолог у декількох своїх роботах називає 
також ego - нормами [40]. Для того, щоб адекватно розпізнати ієрархію 
значення цих норм у поведінці дослідженого, він вважає достатнім 
скористатися при його діагностиці лише 4 основними кольорами свого тесту. 

Відповідаючи на питання, чому достатньо саме такої кількості 
символьних стимулів, Люшер звертається до встановленого ще у античності 

1 Наприклад, чинники екстра-іннтроверсії обраховуються за формулою (Q1)=(2A+3E+4F+5H-2Q1-
11)/10 
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г н о с т и ч н о г о  ( т е о р е т и к о - п і з н а в а л ь н о г о )  п р и н ц и п у 
“кватерності” (чотирьохмірності). “Якщо, - пише він, - ми повинні про щось 
судити, то ми розділяємо те, що спочатку було єдиним, на дві протилежні 
категорії: наприклад, людина - це чоловік та жінка. Судження виникає, таким 
чином, шляхом розділення на дві протилежності. Але воно стає ще точніше, 
коли після першого розділення, проводиться ще одна така операція - 2x2= 4. 
Так виникає чотири “елемента”, або 4 категорії, або 4 типу. Це пояснює 
існування 4-х темпераментів, або 4-типові класифікації особи по Юнгу, 
Фромму, Хорні, Франклу, Рімону” [41]. Використання такого 
методологічного підходу дозволило йому вийти на типологічні узагальнення 
у прикладних діагностичних дослідженнях за своєю методикою. 

Узагальнені результати своїх досліджень за 4 (8) - ми кольоровим тестом 
(в яких тільки офіційно зареєстрована вибірка студентів з багатьох країн світу 
складає 36892 чоловіка [42]) Люшер та його послідовники витолковують 
також з позицій гуманітарної психології для розкриття потенціалу 
самореалізації кожного обслідуваного у різних сферах його діяльності - 
професійній, побутовій, соціальній. Методології аналізу цієї проблематики 
присвячені дві фундаментальні роботи Люшера: “Сигнали особи” та 
“Чотириколірна людина або шлях до внутрішньої рівноваги”.  

Наші, майже п’ятирічні дослідження за тестом Люшера, як у 
комп’ютеризованому (розробка Московського парку гуманітарних 
технологій), так у ручному (по карткам з кольорами, що виконані студентами 
кафедри декоративно-вжиткового мистецтва) варіантах показують пріоритет 
вибору майбутніми фахівцями культури пари блакитно - жовтого кольорів 
(48% досліджених по масиву у цілому). 

У інтерпретації Люшера таке сполучення кольорів сигналізує насамперед 
про емоційну залежність від групи та намагання принести їй користь. 
Блакитний колір при цьому означає бажання розуміти інших та бути 
корисним їм самому, а жовтий - спрямованість у майбутнє з поведінкою, що 
має на меті завоювати симпатії оточуючих....У сукупності обидва кольори 
підкреслюють поведінку, що орієнтована на інших  [43]. Такий тип 
естравертовано-гетерономної (за термінологією Люшера) [44] спрямованості 
в першу чергу відповідає характеру та змісту діяльності соціального педагога. 
За кореляційними даними цей результат співпадає з відповідними 
показниками методик Кеттелла та Юнга на рівні від 0,78 до 0,83. Майже таку 
ж значимість дає ще один діагностичний параметр за тестом Люшера - 
чинник ситуаційної тривожності, нормальний рівень якої зафіксовано у 
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більшості (67%) досліджених. Результати цього тесту серед тих студентів, що 
обрали першою пару блакитно-жовтих кольорів, статистично співпадають у 
більшості випадків з їх потягом до правопівкульного типу мислення.  

 Незаперечне значення використання символьно-кольорової методики Люшера 
у діагностичних дослідженнях профспрямованості полягає ще у тому, що її 
результатам, завдяки багаторічним концептуальним розробкам цього фахівця, 
можна надавати кваліфіковану загальнофілософську та загальнокультурну 
інтерпретацію. На особливу увагу у цьому плані заслуговує його звертання до 
проблеми діагностичних норм у ролі напрямів, у яких повинна рухатися 
людина для самореалізації власного потенціалу. Займаючись нею одночасно у 
методологічному та прикладному аспектах, Люшер приділяє велику увагу 
обгрунтуванню та визначенню соціально-етичних нормативів у аналізі 
діяльності обслідуваних за умов сучасного суспільства. Для вдосконалення 
методів такого аналізу він у кінці 80 років запропонував оригінальну схему 
функціонального зв’язку норм психічно-свідомого стану людини - (“Я”, або 
“egо” - норм) та відповідних їм норм її соціальної (етичної) поведінки [45]. Така 
схема надана у таблиці №5.  

 
Таблиця №5. Функціональний взаємозв’язок, за Люшером, психологічних 
egо - норм та норм соціальної поведінки людини 

 
Кожній з egо - норм, за Люшером, відповідає один з 4-х основних 

кольорів його тесту: зеленому - серйозність, красному - веселість, блакитному 
- самодостатність (необтяженість), жовтому - самостійність, а також - двом 
комбінаціям при виборі кольорів - задоволеність та стійкість [46]. 
Функціонально ці 6 психічних egо - норм трансформуються у соціальні 
(етичні) норми культурного менталітету та поведінки людей, що бажають 
рухатися у напрямі до самореалізації. 

Оскільки у такій постановці проблеми соціальні норми Люшера 
набувають, як і “п`ять великих”, універсального характеру для спілкування 
людей, вони, на наш погляд, можуть служити базовими для моделювання 
відповідних аспектів діяльності майбутнього фахівця в сфері культури. 
Грунтуючись на цьому, ми запропонували викладачам кафедр бібліографії та 
соціальної педагогіки, а також групі студентів старших курсів проранжувати 
зазначені етичні норми за допомогою програми “Менеджер-тест”. Результати 
сукупних експертних оцінок 7 викладачів кафедри соціальної педагогіки 
наведені у матриці № 2. 

 Як бачимо, експерти-викладачі майже одноголосно (рівень узгодженості оцінок 
- 95%) поставили на безумовно першому місці серед норм діяльності 
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соціального педагога відповідальність та готовність допомогти, на другому-
справедливість його ставлення до людей, а на третьому - доброзичливість у 
таких стосунках. Останні два приоритетних чинника мають особливе значення 
у соціально-педагогічній роботі з дітьми, яка, згідно з сучасними уявленнями, 
повинна базуватися на “культурі справедливості як системі любові 
(доброзичливості) у навчаючому та радуючому середовищі” [47].  
Пріоритети вибору студентів усіх головних спеціалізацій інституту дещо 
відрізняються (але не набагато) від уявлення викладачів (при рівні 
узгодженості від 80 до 93%). Більшість студентів віддають перевагу 
доброзичливості та справедливості як нормам своєї професійної діяльності, а 
на третій позиції (з невеликим відривом у оцінках з першими двома) постає 
чинник відповідальності. 

Наведений приклад використання результатів тесту Люшера по 
встановленню та закріпленню на рівні знань студентів важливих 
нормативних чинників їх професійної поведінки створює ще одну важливу 
передумову для формування типологічної моделі спрямованості 
досліджуваних у обраній ними сфері діяльності, що проводиться за 
допомогою адаптованої нами для вузів методики К.Г. Юнга. 


