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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
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расположить к себе представителя своего или противоположного пола с 

целью установления и поддержания взаимовыгодных отношений, 

основанных на чувстве эмоциональной близости; 6) «ШАЛОВЛИВОСТЬ» 

– способность целенаправленно создавать ситуацию «испытания» себя при 

взаимодействии с субъектом/ объектом шалости с целью интенсивных 

переживаний положительных эмоций, в частности, при проработке темы 

запретов; 7) «ФЬЮГ» – способность к «намеренному старанию казаться 

глупым или безумным», рефлексируемое самим игроком и наблюдаемое 

другими субъектами взаимодействия, с целью усиления чувства 

идентичности. 

Утверждения создавались с опорой на русскоязычные версии: 

опросника самоактуализации в адаптации Н.Ф. Калиной, тест 

жизнестойкости С. Мадди, опросника способов совладающего поведения 

Р. Лазаруса, тест толерантности к неопределенности С. Баднера, шкалы 

поиска ощущений М. Цукермана, опросника стилей юмора Р. Мартина, 

шкала чувства связности А. Антоновского, в которых содержится 

операционализация основных конструктов концепции игровой 

компетентности. 

Окончательная версия опросника состоит из 50 прямых утверждений: 

по 7 в составе каждой тестовой шкалы и еще 1 общее. 

Испытуемый выражает степень своего согласия с каждым 

утверждением, руководствуясь 3-бальной интервальной шкалой. 

Второй вариант опросника предназначен для определения 

заинтересованности в формировании игровой компетентности. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОСНОВИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

TECHNOLOGY OF SELF-EMPLOYED WORK ON THE COURSE BASIS OF 

PSYCHOLOGICAL CONSULTATION 

© Дворніченко Л.Л., м. Суми 

Навчання студентів основам психологічного консультування, в 

умовах реформування навчального процесу у вищій школі, потребує 

перерозподілу годин – збільшення самостійної роботи. Досить складним це 

завдання є для курсів практичної спрямованості. Тому виникла нагальна 

потреба створення зазначеної технології. 

Метою створення даної розробки було покращення якості навчання 

студентів заочної форми навчання спеціальності «психологія», надання 

методичних рекомендацій щодо оволодіння практичними навичками 

консультативної діяльності. Навчальний матеріал складається з циклу 

занять, кожне з яких спрямоване на вивчення теоретичних основ і 

оволодіння певними практичними вміннями і навичками, а саме: 


