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забезпечити готовність студентів-магістрантів до майбутньої професійної 

діяльності викладача психології у ЗВО. 

Навчальний контент представлений з використанням елементів 

дистанційного курсу: завдання, лекція, семінар, глосарій, тест і ресурсів: 

книга, сторінка і гіперпосилання. В курсі використовуються прийоми 

інфографіки, гейміфікації, відео та мультимедійних презентацій. Курс 

розміщено на сайті дистанційної освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 

 
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ «СПРИЙМАННЯ ОБРАЗУ ТІЛА ДИТИНОЮ» 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ«ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ТЕЛА РЕБЕНКОМ» 

METHODS OF DIAGNOSTICS CHILD'S BODY IMAGE PERCEPTION 

© Туркова Д. М., м. Кривий Ріг – м. Харків 

tdariamail@gmail.com 

Діагностична методика «Сприймання образу тіла дитиною» є 

модифікацією 2-х відомих методик: CAPT, в адаптації В. Г. Сахорової*, і 

методики «Малюнок Людини» К. Маховер на основі тесту Ф. Гудінаф**. На 

відміну від класичного застосування методики CAPT, в нашому варіанті, не 

пропонуються готові бланки з малюнками жіночого/чоловічого тіла, 

натомість дитина має намалювати людину самостійно (як в методиці 

«Малюнок людини») і розфарбувати її, використовуючи колірну гамму 

методики CAPT. 

Інтерпретація робиться шляхом привласнення балів за структурні 

компоненти малюнка (за методикою К. Маховер), за якими можна судити 

про розумовий розвиток дитини; якісний аналіз образу Я дитину по 

компонентах малюнка і показник задоволеності зонами тіла у відповідність 

з обраним кольором для розфарбування (за методикою CAPT). 

Методика призначена для діагностики сприйнання образу тіла 

дитиною дошкільного і молодшого шкільного віку. За діагностичними 

параметрами методики ми говоримо саме про образ тіла, адже в зазначений 

віковий період Я-концепція знаходиться лише в стані розвитку, проте 

проективний характер діагностичного матеріалу закладає тенденції до 

вивчення образу Я дитини та тілесного Я зокрема. 

Інструкція: попросіть дитину намалювати на альбомному аркуші 

людину своєї статі і розфарбувати її використовуючи на свій розсуд лише 5 

кольорових олівців, а саме: блакитний, зелений, чорний, жовтий та 

червоний. 

На рис.1. подається приклад виконання методики дітьми. Ліворуч – 

малюнок хлопчика віком 4 роки і 11 місяців, праворуч – 6 років і 7 місяців. 
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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; 


