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Запропоновано та впроваджено алгоритм визначення симетрії, асиметрії, 

диссиметрії соціальних, особистісних та емоційних характеристик за даними 

психографії та модифікованого нами варіанту останнього. 

Ключові слова: симетрія, асиметрія, диссиметрія, соціально-емоційно-

особистісний  інтелект 

An algorithm for determining of symmetry, asymmetry, and dyssymmetry of social, 

personal and emotional characteristics based on psychographic data, including a 

modified version of the latter. 

Key words: symmetry, asymmetry, dissymmetry, social-emotional-personal 

intellects 

Предложен и внедрен алгоритм определения симметрии, асимметрии, 

диссимметрии социальных, личностных и эмоциональных характеристик по 

данным психографии и модифицированного нами варианта последнего. 

Ключевые слова: симметрия, асимметрия, диссимметрия, социально-

эмоционально-личностный интеллект 

 

Вступ. В останні десятиліття в освіті загострилася проблема формування 

цілісного сприйняття навколишньої дійсності [1]. Внаслідок безперервного 

збільшення обсягу інформації у студентів формується фрагментарне мислення [1]. 

Ось чому зростає необхідність використання симетрії у побудові структур 

наукового знання та змісту освіти [1]. Загальна ідея симетрії є базисом 

систематизації наукового знання та сучасної освіти [1,2]. Здатність симетрії 

поєднувати переваги первинного дедуктивного поняття та загального індуктивного 

сприяє виявленню стійких закономірностей [1].  

Останнім часом застосовуються спроби встановлення зв'язків проміж 

психологією та квантовою механікою [3]. Проводиться аналогія проміж процесами 

категоризації у психології та редукцією хвильової функції у фізиці [3]. 

Перетворення Лоренца, що лежить в основі загальної теорії відносності, 

справедливе і для семіотичних систем, зокрема, за побудовою семантичних 

просторів, категоріальних структур свідомості [3].  

Симетрія, асиметрія, диссиметрія особистісних та емоційних характеристик за 

даними психографії може допомогти з визначенням особливостей множинних 

форм  проявів  інтелекту [4,5,6,7].  Така  множинність обумовлена вербальними,  
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просторовими,  кінестетичними, логіко-математичними та іншими проявами 

[4,5,6,7].   

Наші попередні дослідження [4,8]  дозволили визначити психологічні 

особливості, стресорну чутливість, емоційний інтелект  студентів  та  викладачів  

як  базис  навчально-виховної роботи. Факторні та експериментально-психологічні 

підходи [4,9,10,11,12] дають можливість визначати структурні особливості 

інтелекту.  

Метою цього дослідження було визначення можливостей використання 

симетрії, диссиметрії, асиметрії для аналізу соціально-емоційно-особистісного 

інтелекту. 

Методи. Одним із методів цього дослідження було використання симетрії, 

диссиметрії, асиметрії для визначення особливостей соціально-емоційно-

особистісного інтелекту [13].  Найбільш часто застосовували геометричні симетрії, 

зокрема осьову (дзеркальну), центрову (променеву), обертальну, змінну, гвинтову 

[13].  

Деякі стандарти використовувались для психологічних досліджень, в тому 

числі соціально-особистісного інтелекту методом Geometric Human Figure Drawing 

Test ™ (TiGeR) [14]. Методологія цього тесту зводиться до малювання людських 

фігур, в тому числі обличчя трикутником, колом та квадратом; інтерпретації 

психологічних проекцій на внутрішній світ людини [14] за розглядом семантичних 

уподобань із трикутників, кіл і квадратів; пропорцій використаних на малюнку 

трьох геометричних фігур; змістом презентованої людини. 

Визначення типів і підтипів за формулою зводиться до переваги семантики 

геометричних форм [4,14]. Формула першого малюнка вказує на основний підтип, 

який визначає людину, що належить до певного психологічного типу [14]. 

Провідний підтип визначає стійкий або домінуючий стан. Формула другого 

малюнка є актуальним підтипом, що надає можливість оцінити поточний стан 

людини [4,14]. Формула третьої фігури вказує на підтип, який характеризує 

усвідомлене або несвідоме бажання змінитися, напрямок зміни небажаного стану 

на бажаний [4,14]. Формула четвертого малюнка, що виконується без обмежень 

кількості елементів зображення людини, не описує тип чи підтип, а акцентує на  

переважну тенденцію самосприйняття та сприйняття інших. Формула цього 

зображення застосовується для співставлення та  аналізу щодо трьох основних 

формул для з’ясування глибинних особливостей [4,14]. Формула п'ятого малюнка 

(зображення обличчя) [4,14] не характеризує тип або підтип, проте дозволяє 

виявити особливості самосприйняття та проекції на суспільні взаємини [4,14], 

зробити оцінку соціального інтелекту. Таким чином, особистісний інтелект 

відображають 1-й та 2-й малюнки з уточненнями його особливостей – за 3-м, 4-м та 

5-м зображенням [14], соціальний – за 5-м. 

Емоційний інтелект відображають малюнки емоцій [4,15]. Аналіз людської 

фігури за трикутниками, колами та квадратами базувався на семантичних 

диференціальних методах [14]. Трикутник, що характеризується як "термінова", 

"наступальна" форма, що повязана з домінуючим початком [14]. Семантичне 

значення кола є «впорядкування», що психологічно співзвучне характеру 

лагідності, співчуття та жіночності [14]. Квадрат має "стабільність", а також 

асоціюється з мужністю [14]. 

Наша модифікована методологія дослідження емоційного інтелекту була 

заснована на малюванні людських фігур та облич за такими  емоціями, як щастя та 
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смуток; здивування і огида; гнів (злоба, лють) і страх (тривога) [16,17,18] 

трикутниками, колами і квадратами [18]. Індекс співвідношення поділу суми 

трикутників та квадратів до кількості кіл; коефіцієнт співвідношення поділу 

кількостей трикутників до кіл; індекс співвідношення поділу кількості квадратів до 

кіл спрямовані на кількісну характеристику емоцій. Ці індекси досліджували для 

фігури та обличчя людини [18].  

Базисом проведення дослідження було використання концептуальних 

просторів [19]. Ми запропонували концепцію використання симетрії, диссиметрії, 

асиметрії для діагностики соціально-емоційно-особистісного інтелекту за деякими 

доменами: 

Домен 1. Якісні характеристики результатів TiGeR [9] шляхом аналізу симетрії, 

диссиметрії, асиметрії семантичних уподобань із трикутників, кіл і квадратів; 

Домен 2. Кількісні характеристики симетрії, диссиметрії, асиметрії соціально-

емоційно-особистісного інтелекту за індексом співвідношення поділу суми 

трикутників і квадратів на кількість кіл; індексом співвідношення кількості 

трикутників до кількості кіл; індексом співвідношення кількості квадратів до 

кількості кіл; за показниками співвідношення трикутників, кіл, квадратів 

зображення людини до обличчя; 

Домен 3. Порівняння симетрії, диссиметрії, асиметрії розмірів малюнків щодо 

вільного поля в людських фігурах за класичними та модифікованими методами 

TiGeR. 

Домен 4. Симетрії, диссиметрії, асиметрії закінченості чи повноти малюнків за 

класичними та нашими модифікованими методами TiGeR. 

Домен 5. Симетрії, диссиметрії, асиметрії розмірів зображення голови, обличчя, 

в тому числі очей, рта, губ, носа, вух, брів за класичними та нашими 

модифікованими методами TiGeR. 

Домен 6. Симетрії, диссиметрії, асиметрії зображення шиї, верхніх та нижніх 

кінцівок за класичними та нашими модифікованими методами TiGeR. 

Результати. Дані про симетрію, диссиметрію, асиметрію семантичних 

уподобань із трикутників, кіл і квадратів надали нам можливість визначити 

особливості характеристик соціально-емоційно-особистісного інтелекту, зокрема за 

наведеними прикладами, зображення студента О.: 

    
Рис. 1. 
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Рис. 2.  

       
Рис. 3. 

    
Рис. 4. 
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 Рис. 5. 

Зображення емоцій студентом О.: 

    
Рисунок проявів радощів 

Зображення емоцій студентом В.: 

    



204 

Рисунок суму 

Висновки. Співвідношення показників трикутників, кіл, квадратів, розмірів 

малюнків щодо вільного поля дають нам можливість визначити особливості 

симетрії, диссиметрії, асиметрії соціально-емоційно-особистісного інтелекту. 

Симетрія, диссиметрія та асиметрія є базисом пізнання внаслідок можливості 

проникнення у сутність явищ.  
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ 

МОВИ 

У цій статті розглядаються інноваційні підходи до вивчення латинської 

мови як іноземної на основі мультимедіа та комп’ютерних технологій. 

Показуються переваги використання нових технологій та проблеми їх інтеграції у 

навчальний процес.  

Ключові слова: інноваційність, латинська мова, мультимедіа, ігрова форма, 

взаємодія. 

This article discusses innovative approaches to learning Latin as a foreign 

language based on multimedia and computer technology. The advantages of using new 

technologies and the problems of their integration into the educational process are 

shown. 

Key words: innovation, Latin language, multimedia, game form, interaction. 

В этой статье рассматриваются инновационные подходы к изучению 

латинского языка как иностранного на основе мультимедиа и компьютерных 

технологий. Показываются преимущества использования новых технологий и 

проблемы их интеграции в учебный процесс. 

Ключевые слова: инновационность, латинский язык, мультимедиа, игровая 

форма, взаимодействие. 

 

Педагогічній діяльності завжди була притаманна інноваційність, як 

найважливіша характеристика, яка відображає процес розвитку педагогічної науки 

і практики. Різні нововведення у сфері інновації набувають все більшого 

розповсюдження. Саме вони покликані сьогодні зробити гармонічними відносини в 

освітньому процесі, довести результати освітньої діяльності до вимог суспільства і 

індивідуальних потреб людини, вирішити проблеми формування соціальної і 

успішної особистості. 

«Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності» – одне із основних завдань вищих навчальних 

закладів 3. Саме розуміння того, що освіта – це один із головних факторів 

інноваційного розвитку суспільства, дає сьогодні поштовх до стратегічного 

вирішення завдань і забезпечення системного реформування національної вищої 

школи, адекватної модернізації та інтеграції її до європейського економічного, 

культурного та інформаційного простору. 

У ключі вищезазначеного проблема інноваційних методів навчання 

залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній 

діяльності. Так інноваційні процеси у вищій школі стали об’єктом вивчення як 

зарубіжних, так і українських учених (А. М. Алексюка, І. І. Доброскок, 

Г. П. Клімової, Г. П. Коцури, С. О. Нікітчиної, В. Г. Кременя, В. В. Ільїна, 

С. В. Пролеєва, М. В. Лисенка, П. Ю. Сауха, М. М. Булинського, М. І. Потєєва, 

В. А. Федорова, Є. Д. Колегова, А. Алексюк, Р. Гуревич, А. Павленко і 

С. Стешенко, М. Кадемії, І. Богданової, О. І. Абдалова, О. Ю. Ісакової, 


