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Рис.1. Приклад виконання методики «Сприймання образу тіла 

дитиною» 

 

*Тест «Колір незадоволення власним тілом» (CAPT) (в адаптації 

В. Г. Сахарової) // Хомуленко Т. Б. Психосоматика: культурно‒історичний підхід: 

Навч.‒метод. посіб. / Т. Б. Хомуленко, І. О. Філенко, К. І. Фоменко, О. С. Шукалова, 

М. В. Коваленко. Х.: «Діса плюс», 2015. С.132‒140. 

**Тест «Рисунок человека» // Тейлор К. Психологические тесты и 

упражнения для детей (книга для родителей и воспитателей) М.: Апрель Пресс, 

2002. 224с. 
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Оздоровча психотехнологія це комплекс психотехнік, спрямованих 

на забезпечення відновлення та збереження повноцінного функціонування 

організму, основаних на засобах: 

− інтерналізації тілесного локусу контролю; 

− релаксації; 



ХАРКІВСЬКИЙ ОСІННІЙ МАРАФОН ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ – 2019 
Частина 1. КАТАЛОГ ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ 

 

65 

− саморегуляції на базі зворотного зв’язку з тілесним Я. 

Тілесний локус контролю − тенденція приписувати причини того, 

що діється з тілом у сфері фізичної активності і здоров’я, аліментарної і 

сексуальної поведінки зовнішнім або внутрішнім факторам. 

Інтернальний тілесний локус контролю − тенденція вбачати 

причини того, що діється з тілом у власній активності та схильність до 

прийняття відповідальності за стан та особливості функціонування власного 

тіла. 

Релаксація − процес набуття рівноваги в системі організму, як 

психосоматичної єдності, шляхом зняття напруги в тілі і досягнення стану 

спокою. 

Саморегуляція на базі зворотного зв’язку з тілесним Я є 

характеристикою психосоматичної компетентності, ґрунтується на 

сенсорних і символічних формах зворотного зв’язку і забезпечує 

функціонування організму як системи, в активності якої переважає вектор 

рівноваги. 

Психосоматична компетентність (ПСК) розуміється як система 

здатностей когнітивного компоненту тілесного Я, що пов’язана із 

прийняттям свого тіла, як складової цілісного організму, та обумовлює 

можливість ефекту саморегуляції заснованого на досвіді застосування 

внутрішнього діалогу з тілесним Я. 

Ознаки ПСК: 

1) обізнаність − знання про тіло взагалі та про власне тіло, як 

продукт пізнання і аналізу власного тілесного досвіду; 

2) прийняття − позитивне та адекватне ставлення до тіла, яке 

проявляється в почуттях зацікавленості, турботи, дружелюбності, 

впевненості, захищеності, спокою; 

3) інтрацептивність − здатність фіксувати та концентрувати увагу 

на внутрішніх відчуттях, яка проявляється у їх диференційованій 

вербалізації; 

4) метафоричність − здатність до застосування образних порівнянь 

та аналогій для характеристики власного тіла, основана на асоціативності 

мислення; 

5) каузальність − здатність вбачати у тілі причину і наслідок подій 

внутрішнього і зовнішнього простору людини; 

6) діалогічність − здатність вести внутрішній діалог між «Я в тілі» і 

«Я тіло»; 

7) суб’єктність − здатність до суб’єкт-суб’єктної внутрішньої 

комунікації та взаємодії з тілесним Я; 

8) інтегративність – включення психіки і тіла в процеси один 

одного і їх взаємовплив. 

 

 


