
Діагностика особистості за аватаром в соціальній мережі 

Нині практично кожна людина зареєстрована в соціальній мережі. І 

подібно до того, як Ваш одяг служить зовнішнім вираженням "внутрішнього 

Я", так і аватар, який Ви ставите на власній сторінці в Інтернеті, уособлює 

риси Вашої особистості, характеру та нахилів. 

Отже, знайте, що аватари розкривають усі Ваші секрети. Ці зображення 

умовно діляться на два типи: фото чи 

картинки, на яких не Ви та Ваші 

особисті фото. Розберемо ці два 

варіанти більш докладно. 

Про незрілість особистості 

кажуть «ніжнесенькі» аватарки з 

кошенятами, щенятами, маленькими 

дітьми (за умови, що це не Ваша 

дитина, а просто картинка) та іншими милими створіннями. Якщо автору 

аватара 15 років, то подібний прояв є нормальним. Якщо ж по той бік екрану 

-  жінка бальзаківського віку, варто насторожитися. Якщо в комплекті до 

такої ави йде ще й лагідний нік, у стилі, "Катюшка" або "Любочка", то тут 

градус Вашої обережності повинен безмірно зрости. Але, на захист цих 

людей можна сказати, що, можливо, їм просто не вистачає тепла та уваги. 

Такі особистості - злегка наївні, але в цьому і полягає їхня чарівність. 

Якщо ж на аватарі супергерой з 

фільму чи комп’ютерної гри, або ж, 

наприклад, у молодої дівчини головне 

фото на сторінці – зображення сексуальної 

акторки, це сигналізує про наявність 

деяких комплексів. Такі люди не 

сприймають себе, хочуть бачити в собі 

риси тих особистостей, зображення яких 

ставлять на аватар. До речі, якщо поруч з 



таким зображенням красується нік в стилі "Пухнаста зая", "Королева краси", 

"Принц ельфів", це тільки підтвердить початкові припущення. 

Фото знаменитості також говорить про те, що власні якості і власне 

життя дану людину не влаштовують. Вона прагне до "перевтілення", 

оскільки не бачить унікальності в собі. Однак, замість того, щоб внести у 

своє життя щось нове, наповнити його яскравими фарбами і подіями, людина 

воліє продовжувати сидіти в соціальній мережі під подобою іншої. Це 

говорить про пасивність особистості. 

Коли людина 

ставить на аву фото 

природи або, скажімо, 

неживого предмета - це 

вираження внутрішнього 

світу. Це свого роду герб 

людини, що розповідає 

про неї мовою символів. 

Але не варто 

сприймати дані висновки як істину в єдиній інстанції, часом люди 

сприймають аватар, як своєрідний оберіг і тому не хочуть ставити особисте 

фото, віддаючи перевагу стороннім картинкам. Ще деякі особистості 

люблять міняти аву за настроєм і досить часто:сьогодні це книга (можливо 

говорить, що "я як закрита книга, цікава, але таємнича"); завтра - це зимовий 

ліс; післязавтра - Анжеліна Джолі, а через тиждень - своя фотографія. 

Трактувати їх всі не має сенсу, достатньо зауважити, що часта зміна аватара 

говорить про «сірі відтінки» життя людини, яка таким чином намагається їх 

урізноманітнити, привнести нові враження. Проте, негативною формою 

такого явища може бути нестабільність особистості. 

Перейдемо до другого виду аватару - особистих фото. Якщо на 

фотографії Ви з коханою людиною, це дуже мило, але пам'ятайте, що Ваші 

особисті стосунки, вони на те й особисті, що стосуються тільки Вас двох. 



Іноді, звичайно, можна 

поставити спільне фото, яке 

показує значимість даної 

людини у Вашому житті, але не 

варто перетворювати це в 

систему. Велика кількість таких 

фотографій швидше свідчить 

про прагнення жити напоказ 

або про те, що Ви 

розчиняєтеся у своїх 

відносинах, втрачаєте власну індивідуальність, стаєте тінню іншої людини. 

Якщо на аватарі людини безліч фото себе коханого, знятого з 

витягнутої руки або через дзеркало, 

особливо якщо поза неприродна, це 

говорить про те, що особистість надто 

зациклена на своїй зовнішності і відчуває 

потребу подобатися. Можливо, таким 

чином Вона приваблює протилежну стать з 

абсолютно прозорими намірами. Крайня 

форма таких проявів - нарцисизм. 

 

 

Я 

к

Якщо ж на аватарі зображена якась 

частина тіла, значить людина прагне 

зробити акцент саме на ній. Чому? 

Наприклад, очі можуть говорити 

"дивися, який я таємничий", груди - 

"дивись, я сексуальна" і так далі. До 



речі, іноді людина цим показує, що їй нічого більше продемонструвати, крім 

цієї частини тіла. Такі прояви у свою чергу сигналізують  про занижену 

самооцінку. 

Прагнення сфотографуватися з дорогими машинами або в VIP-місцях, 

саме по собі не має нічого поганого. Але, якщо людина ставить таке фото на 

аву, значить, їй не вистачає впевненості у власній значущості, наявність 

якої вона намагається довести через соціальну сторінку. 

У будь-якому випадку, якщо людина ставить на аватар власне фото, це 

говорить про її відкритість, бажання спілкуватися. Агресивні аватари можуть 

відлякати від Вас людей. Пам'ятайте, маючи негативні фото, Ви особисто 

залучаєте такі самі почуття у своє життя. Якщо порівнювати, то вже краще 

мати на аватарі зображення інфантильно-милого кошеняти, ніж злі образи 

монстрів. Відзначимо, що висновки в даній статті є тільки припущеннями 

психологів, і на 100% правим не може бути ніхто з них, але, це  не означає, 

що вони неправі зовсім! 

 

 


