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Метод використання візуальних джерел для 
створення історичного портрета                                                                                                                          
 на прикладі проекту «Брати Григоренки: одна родина, різні долі»

Від фотопортрета – до історичного  портрета. 
Крок за кроком.
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Крок 1. Обрати об’єкт/об’єкти  дослідження – 
постать/постаті,  діяча/діячів, 
особистості/особистостей. У нашому випадку це наші 
односельці, два рідні брати. Надзвичайно схожі зовні, 
але з абсолютно різними  життєвими долями. 

Крок 2. Відібрати світлини, де зображені об’єкти 
дослідження, їх фотопортрети: максимально чіткі, з 
детально прокресленими рисами обличчя (очі, чоло, 
брови, ніс, губи, підборіддя тощо). Ми обрали по 
одному фото кожного з братів.

Крок 3. Створити фото колаж  з обраних портретів для 
наочного співставлення різних зображень, виявлення 
подібних рис, суттєвих відмінностей. Для зручності 
порівняння ми поєднали в одному портреті половинки 
фото обох братів.

Крок 4. Проаналізувати  особливості  кожного елемента 
фотопортретів за визначеними критеріями: форма, 
розмір, колір тощо. По можливості, звернути  увагу на 
такі деталі як:

Крок 5. У співпраці з практичним 
психологом інтерпретувати отримані 
дані, спираючись на загальні  
рекомендац� фізіономіки обличчя. Для 
максимальної об’єктивності результату, 
ми склали одночасно кілька варіантів 
психологічних портретів, працюючи 
окремо у малих групах.

Крок 6. Скласти узагальнений 
психологічний портрет/портрети, 
залучивши до співпраці практичного 
психолога. В ході спільного 
обговорення нам вдалося детально узгодити та відкоригувати свою роботу.

Крок 7. Співставити отримані результати з відомими фактами біограф� об’єкта/об’єктів 
дослідження. Вилучити з характеристики положення, що не знайшли реального  
підтвердження, як сумнівні чи недостовірні. У нашому дослідженні частка таких 
положень коливається в межах 10-15%.

Крок 8. Зробити загальні висновки про психологічні особливості особистості. 
Підведення підсумків варто проводити по завершенню  роботи над дослідженням, з 
урахуванням усіх його складових. 
Нашій  команді загалом знадобилось понад два місяці наполегливої праці.

Візуальна психодіагностика – спосіб пізнання людей за їх зовнішніми 
ознаками. Стародавні грецькі мислителі надавали значну увагу й зовнішності 

людини. Сучасні психологи кажуть, що риси обличчя можуть багато 
розповісти про особистість. Метод використання візуальних джерел доцільно 
застосовувати  на етапі висування гіпотез на початку проведення дослідження.  

яскраві та специфічні риси обличчя, що 
відображають особливості характеру;

незвичайні ознаки, що свідчать про потенційні 
можливості  особистості;

асиметрія, що відображає унікальність індивіда.

Корисні посилання:

«Наш музей» Робсон . Про що насправді 
розповідає Девід наше обличчя?

Методи візуальної 
психодіагностики


