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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКЦІЇ ТВАРИННИХ 

СИМВОЛІВ У ПІЗНАННІ ЛЮДСЬКОЇ ПСИХІКИ 
 

Людина як один із біологічних видів природи має багато спільного у фізіології та поведінці з іншими 

представниками тваринного світу. Але людині притаманний специфічний психологічний устрій, пов'язаний з 

особливою людською свідомістю.  Воцарившись над природою і встановивши свою самость, людина створила 

власну культуру – світ речей, ідей, цінностей та образів. Література і мистецтво, як форми людської культури, 

прийняли естафету у фольклору з наділення тварин людськими рисами характеру. При аналізі образів тварин у 

культурній спадщині, використанні психологічної інтерпретації символів тваринного світу краще пізнається 

людська природа особистості, зокрема, її характерологічні особливості. Психологічна інтерпретація символів 

включає, по-перше, проекцію несвідомої сфери (об’єктивну інтерпретацію), по-друге, індивідуальне значення 

символу для кожної конкретної людини у даний момент часу (суб’єктивну інтерпретацію). У психологічній 

практиці враховують не тільки об’єктивне значення символу, але й індивідуально-психологічні, професійні та інші 

особливості суб’єкта, його інтерпретуючого.  

Ключові слова і поняття: драматизація; проекція; психологічна інтерпретація символів тваринного світу; 

психологічний людський устрій; психотерапевтична казка; символ; символізація; символічна мова; суб’єктивна 

інтерпретація; об’єктивна інтерпретація; умовні, випадкові, універсальні символи. 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Тваринний світ відіграє важливу роль у 

житті людини. Особливе місце у вивченні 

психологічних якостей особистості займає 

проекція людської психіки з використанням 

символіки тварин. У практичній психологічній 

діяльності проекція як механізм пізнання  

використовується з метою діагностування 

характерологічних особливостей дітей і 

підлітків, а також з метою виховання й 

психокорекції їх поведінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Поняття «проекція» вперше з’явилося у 

роботах З. Фрейда, який розглядав її як 

захисний механізм особистості одночасно з 

іншими аналогічними феноменами (витискан-

ням, сублімацією, раціоналізацією і т.ін.). 

Генрі Мюррей розглядає проекцію як 

природну тенденцію будь-якої людини 

сприймати світ під впливом своїх потреб і 

почуттів. Він вперше застосував проекцію для 

створення діагностичної методики і створив у 

1935 році сумісно з Х.Морганом перший 

проективний тест – Тест тематичної аперцепції. 

Конкретну методологію використання меха-

нізму проекції для діагностики особистості 

запропонував Лоуренс Франк у 1948 році. 

Спираючись на поняття особистості як від-

носно сталої динамічної системи, організо-

ваної на основі потреб, емоцій та індивіду-

ального досвіду, Л.Франк висунув положення 

про її головну роль в сприйнятті навколиш-

нього середовища, поведінці й прояві емоцій. 

М. Шнайдер пояснює, що між зовнішнім 

світом і фізіологією людини існує ритмічний 

зв'язок, і цей зв'язок відображається за допомо-

гою символів. К.Юнг розглядав архетипи як 

універсальні символи, вони представляють 

собою деяку проміжну область між індивіду-

альністю психіки і різноманітністю зовніш-

нього світу. Ця область є образ світу в душі 

людини та образ душі у світі. Методологічним 

й теоретичним основам пізнання людини через 

образи й символи тварин присвячена робота В. 

Орла «Культура, символи і тваринний світ». 

Автор показує роль проективної функції  

тварин у відображенні психологічних якостей 

особистості. Особлива увага в книзі 

приділяється психологічній інтерпретації 

символіки різних тварин. 

Мета статті. Стаття розкриває теоретичні й 

практичні основи застосування проекції  образів 

і символів тварин у діагностичній, виховній та 

корекційній роботі з дітьми і підлітками.  
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Наукові біологічні дослідження показали, 

що людина є частиною природи. Людська 

фізіологія і фізіологія тварин практично 

повністю співпадають. Поведінка людини й 

тварини успадковується або засвоюється у 

процесі життєдіяльності. Людську поведінку 

можна коригувати за допомогою навчання й 

виховання; тваринна поведінка коригується за 

допомогою дресирування. Як природний вид 

людина виокремлюється  у тваринному світі 

своїм специфічним психологічним устроєм. 

Людська свідомість не притаманна жодній 

тварині, навіть із найбільш розвиненим 

інтелектом.  Інтелект тварин будується на 

інстинктній поведінці, пов’язаній з 

біологічною потребою.  Людині ж притаманні 

почуття, вона може переживати, співчувати, 

насолоджуватися картинами природи. Пам'ять 

тварин обмежена, тоді як у людини вона 

практично немає меж. Людина може зберігати, 

відтворювати, запам’ятовувати велику 

кількість інформації, яку потім передає 

наступним поколінням. Мислення людини 

тісно пов’язане з мовою. Тварини тільки 

подають сигнали з приводу власних емоційних 

станів, тоді як людина за допомогою мови, 

образів і символів  інформує інших у часі та 

просторі, передаючи суспільний досвід за 

багато тисячоліть. Найбільшою особливістю 

людської психіки є символізація – 

психологічна операція, за допомогою якою 

значущий об’єкт для особистості може бути 

змінений на інший, менш значущий, за 

рахунок наявності у обох загальних рис. 

Кожний символ має свою психологічну 

інтерпретацію - значення символу як проекції 

несвідомої сфери людини. Карл Юнг 

підкреслював її важливість. Е. Фромм 

виокремлює три основні групи символів за 

ступенем їх символічності: конвенціональні 

або умовні, випадкові, універсальні. Умовні 

символи – слова - постійно використовуються 

в людській мові. Образи також можуть бути 

умовними символами, наприклад, прапор або 

емблема. Випадкові символи мають загальну 

рису з умовними символами – відсутність 

внутрішнього зв’язку між самим символом і 

тим, що він позначає. Але у протилежність 

умовним символам, випадковий символ 

глибоко індивідуальний и не може бути 

однаковим у різних людей. Зв'язок між подією 

і символом встановлюється випадково, на 

підставі особистого досвіду конкретної люди-

ни. Універсальні символи виокремлюються 

наявністю внутрішнього зв’язку між символом 

та тим об’єктом, котрий він позначає. Це 

єдиний тип символів, де зв'язок між об’єктом і 

символом внутрішньо притаманний самому 

символу. При цьому даний зв'язок сприйма-

ється всіма людьми однаково, це відокремлює 

дану групу символів не тільки від випадкових, 

котрі індивідуальні за своєю природою, але й 

від умовних, які являються результатом угоди 

групи людей. «Символічна мова є єдиною 

універсальною мовою людства» [1,с.228].  

Тварини представляють собою стимули, на 

які людина переносить риси свого характеру, 

спонукання та почуття. Відкриття проекції як 

механізму пізнання людиною свого «Я» та 

інших людей сприяло її використанню в 

практичних цілях, в першу чергу, для діагнос-

тики особистості й визначення її характеро-

логічних рис. Проективна функція тварин 

проявляється у тому, що тварини є для людини 

символічним вираженням особистісного «Я». 

З точки зору психоаналітичної концепції, 

тваринні символи  являють собою архетипи, 

що утілюють акцентуацію особистості в 

проективних тестах, виявляють скриті якості, 

нахили, інстинкти; вони свідчать про 

існування «звіра», який схований у глибинах 

людської психіки.  

У діагностичній роботі на визначення 

характерологічних особливостей дітей і 

підлітків використовується тест «Символіка 

образів». Тест пропонує визначити риси 

особистості підлітка відповідно до образу 

тварини, зображеної на малюнку. Наприклад, 

вибрана картка із зображенням ведмедя.  

Позитивна символіка: спокійна миролюбива 

людина, але може стати агресивною та 

втратити контроль над своєю поведінкою. 

Негативна символіка: символізує темні 

сторони підсвідомості та асоціюється з 

небезпекою неконтрольованих несвідомих 

імпульсів. Досвід роботи показав, що підлітки 

обирають тих тварин, які живуть з ними поруч 

або найбільш близькі в емоційному плані. 

Аналіз вибраних картинок: усього – 50 (100%): 

- собака – 17,7%  

- кішка – 16,4% 

- змія – 12,7% 

- тигр – 12,5% 
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- вовк – 12,1% 

- лисиця – 10,5% 

- птахи – 9,8% 

- інші тварини – 8,3%. 

Підводячи підсумки розгляду основних ви-

дів проекції, як способу пізнання і сприйняття 

характерологічних особливостей дітей і підліт-

ків, можна зробити наступні висновки. Соці-

альний статус впливає на вибір тварини. Іден-

тифікація з тигром, змією, кішкою, собакою, 

вовком – символи агресивності і агресивний 

несвідомий потяг, почуття страху, вини, три-

воги. Птахи символізують бажання втекти на 

волю. Собака – одночасно і пози-тивний, і не-

гативний символ. У позитивному плані вона 

символізує дружбу, спілкування, надання до-

помоги іншим і т.д. У негативі – проявляє сильну 

агресію, не зовсім приємні риси характеру. 

Наступним етапом є виховна й корекційна 

робота.  У виховній психокорекційній роботі з 

дітьми і підлітками використовуються психо-

терапевтичні казки та історії про стосунки лю-

дей через застосування тваринних метафор. Каз-

ка психотерапевтична -  це казка, яка зцілює 

глибинні дисгармонії, лікує душу, розкриває 

прихований, філософський смисл подій, що 

відбуваються в житті людини. Кожна дитина 

постійно стикається з конкретними проблема-

ми; казка є цілющою за самою своєю суттю, 

тому застосування її з терапевтичною метою є 

природним, можливим і необхідним. Казка 

призначена для розв’язання однієї якоїсь про-

блеми або декількох одразу. Через казку у ди-

тини виникає почуття, що ви її розумієте і го-

тові їй допомогти. Казка дає дітям різні варі-

анти  виходу із складних життєвих ситуацій. 

Казка цілеспрямована на:  

- подолання труднощів, пов’язаних із 

спілкуванням (однолітками і дорослими) - 

конфлікти, протиріччя, обіди; 

- почуття неповноцінності і пов’язаної з 

нею агресивною поведінкою; 

- страхи і тривожність за різними 

причинами; 

- проблеми, які пов’язані з специфікою віку. 

Казка читається вголос, в процесі читання 

дитині можна казати свою власну думку. Після 

прочитання казки дитині ставляться питання 

для обговорення. 

Важливим закріплюючим етапом являється 

малювання казки. Завдяки взаємодії з кольо-

ром вирішується цілий ряд терапевтичних ко-

рекційних завдань, зокрема: активізації / зас-

покоєння, гармонізації емоційного стану, інте-

грації конфліктних частин особистості, конф-

ліктних міжособистісних стосунків тощо. 

Зміст малюнка може розповісти про реакцію 

підлітка на казку. Центром бесіди буде той мо-

мент, який зображений на малюнку. Останній 

етап роботи із казкою – драматизація, при якій 

ролі героїв виконують діти в рольових масках, 

ляльки, іграшки тварин. При застосуванні дра-

мотерапії відбувається розвиток креативності.     

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

Діти і підлітки потребують артпедаго-

гічного супроводу, який сприяє розв’язанню 

артпедагогічних завдань. Такими завданнями є: 

діагностичні, корекційні, психотерапевтичні, 

виховні і розвивальні. При розв’язані цих 

завдань важливе місце займає проекція 

людської психіки. Нами показана роль тварин 

у житті людини, вивчені ті функції, які вони 

виконують при відображенні психологічних 

якостей особистості. У роботі розкривається 

значення символів тварин у психоаналітиці, 

особливості їх застосування в діагностичній, 

виховній та корекційній роботі.  
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