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згідно зі шкалою Лайкерта: «зовсім не вірно», «не вірно», «не можу 

визначитись», «вірно», «повністю вірно». Досліджуваним пропонувалася 

наступна інструкція: «Шановний респонденте, оцініть, будь ласка, в балах 

від 1 до 5, наскільки Ви вважаєте дані висловлювання вірними по 

відношенню до самого себе. При оцінці використовуйте наступну шкалу: 

«зовсім не вірно 1__2__3__4__5 повністю вірно». 

Надійність опитувальника перевірялась через розрахунок статистики 

альфа Кронбаха для шкали, що включає всі 10 пунктів. Величина альфа 

Кронбаха для шкали із 10 запитань склала 0,793, що є вищою за мінімально 

припустиму величину, яка становить 0,7. 

Ретестова надійність опитувальника. Ре-тест здійснювався на 

вибірці у 100 респондентів з інтервалом в 1 місяць. Кореляція між 

результатом першого та повторного тестування становила r=0,862, що 

свідчить про високу ре тестову надійність опитувальника. 

Побудова нормативної шкали. У таблиці 2.2 подано результати 

описової статистики «Суб’єктивна оцінка ситуації як невизначеної та 

небезпечної». Граничні значення для шкали становлять 25-39 балів. 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНИКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЮМОРА 

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТЕХНІКИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ГУМОРУ 

CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF THE THERAPEUTIC HUMOR 

TECHNIQUE 

© Гордиенко-Митрофанова И. В., Кобзева Ю. А., г. Харьков 

Концептуальной основой создания техники терапевтического юмора, 

направленной на гармонизацию детско-родительских отношений с детьми 

старшего дошкольного возраста с негативными психическими состояниями 

и их родителями, являются следующие основные методы, принципы, 

техники и положения: 

 метод «позитивной реинтерпретации», в фокусе внимания которого 
находятся, во-первых, осознание родителями «позитивных» аспектов 

нарушений, а именно, способностей ребенка реагировать на определенные 

ситуации и конфликты симптоматическим поведением; во-вторых, прямое 

вовлечение родителей в процесс изменения поведения ребенка с целью 

помочь ребенку перейти от болезненных форм общения с самим собой и с 

миром к здоровым, адаптивным; 

 игра Поллианны «Просто радуйся!», описанная в романе Э. Портер 
«Поллианна» и адаптированная для детей с негативными психическими 

состояниями; цель игры – понизить уровень эмоциональных страданий 

ребенка и усилить ощущение благополучия через воспитание позитивного 

отношения к жизни; архетипический литературный образ девочки 

Поллианны лежит в основе психологического феномена принципа 

Поллианны; 

 техника «профилактика юмористических недоразумений», 
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направленная на формирование у родителей умения чувствовать ребенка на 

основе воспроизведения собственных детских воспоминаний, связанных с 

травмирующими юмористическими недоразумениями; 

 совместная читательская деятельность членов семьи; совместное 
чтение и обсуждение детской юмористической литературы способствует 

сближению родителей и детей, укреплению доверия и дружелюбия; 

 психотерапия ребенка осуществляется через психотерапию 

родителей. 

Общая цель техники терапевтического юмора – помочь ребенку 

справиться со своим симптоматическим поведением посредством прямого 

вовлечения родителей в процесс изменения поведения ребенка. 
 

ОПИТУВАЛЬНИК ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОПРОСНИК ИГРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

«LUDIC COMPETENCE» 

© Гордиенко-Митрофанова И. В., Кобзева Ю. А., 

Зуев И. А., Силина А.П., г. Харьков 

Игровая компетентность определяется авторами как система 

внутренних ресурсов, к которой обращается человек с целью наилучшего 

уравновешивания своей индивидуальности с внешними условиями 

социального окружения на основе положительных эмоций – интереса и 

радости. 

Опросник предназначен для диагностики игровой компетентности и 

дает возможность оценить степень выраженности у испытуемых семи 

выделенных и описанных способностей (название шкал соответствует 

способностям): 1) «СЕНЗИТИВНОСТЬ» – способность к восприятию, 

идентификации, пониманию, управлению внешними ресурсами (по 

возможности) и внутренними условиями ситуации (чувствами, мыслями, 

действиями субъектов взаимодействия и своими собственными) с целью 

нахождения и принятия эффективных решений; 2) «ЮМОР» – способность 

понимать и использовать здоровый юмор (аффилиативный и 

самоутверждающий) для получения эмоционального удовольствия и 

самоактуализации, приятной социальной коммуникации и влияния, 

совладания с неприятностями; способность адекватно реагировать на 

нездоровый юмор (агрессивный и самоуничижительный) другого с учетом 

социально приемлемых норм; 3) «ЛЕГКОСТЬ» – способность 

дистанцироваться от ситуации в состоянии внутренней свободы и принять 

любой исход как потенциально эффективный, абстрагируясь от надежд и 

ожиданий, и при этом быстро корректировать свое поведение 

соответственно меняющимся обстоятельствам; 4) «ВООБРАЖЕНИЕ» –

 универсальная человеческая способность к спонтанному возникновению 

или преднамеренному построению в сознании образов действительности и 

манипулированию ими; 5) «ФЛИРТ» – способность привлечь внимание и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7

