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станах (медитативність, безтурботність, впевненості, натхнення, 

зацікавленість, уважність, мрійливість, приплив енергії, розслабленість, 

передчуття, емоційний підйом, відчуття свободи, інтелектуальний підйом, 

спрямованість, спокій, відчуття шляху), які актуалізувалися в грі та 

інсайтах, які були отримані щодо їх причин та наслідків, щодо власних дій 

та вчинків. 
 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТІЛЕСНОГО Я 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕЛЕСНОГО Я 

TECHNIQUE OF PROJECTIVE DIAGNOSTICS OF CORPORAL I 

© Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О., м. Харків 

Методика незакінчених речень «Вербалізація тілесного Я» є 

самостійним інструментом для вивчення ознак психосоматичної 

компетентності особистості, яка відповідає сучасним вимогам до 

психометричного обґрунтування особистісних методик. Психосоматична 

компетентність розуміється як система здатностей когнітивного компоненту 

тілесного Я, що пов’язана із прийняттям свого тіла, як складової цілісного 

організму, та обумовлює саморегуляцію засновану на досвіді застосування 

внутрішнього діалогу з тілесним Я. 

У структурі запропонованої методики входять наступні шкали, які 

виявляють ознаки психосоматичної компетентності: 

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 – включеність психіки і тіла в процеси один 

одного і їх взаємовплив. 

В процесі обробки та інтерпретації результатів тестування 

оцінюється кількість варіантів завершення речень та їх емоційно-оцінний 

тон. Методика може бути використана для психодіагностики системи 

здатностей когнітивного компоненту тілесного Я, що пов’язана із 
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прийняттям свого тіла, як складової цілісного організму, та обумовлює 

саморегуляцію засновану на досвіді застосування внутрішнього діалогу з 

тілесним Я особистості на різних етапах онтогенезу, починаючи з 

юнацького віку. 
 

ТРЕНІНГ «ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 

ПОТРЕБ ДИТИНИ ТА СІМ’Ї» 

ТРЕНИНГ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕБЕНКА И СЕМЬИ» 

TRAINING «USE TECHNOLOGY TO LEARN THE NEEDS OF THE CHILD 

AND FAMILY» 

© Хорошева Т.В., м. Полтава 

В період тотального реформування всіх сфер життєдіяльності 

держави ускладнюються і умови для гармонійного функціювання сім’ї. 

Важливим є раннє виявлення ознак порушення забезпеченості потреб 

дитини та своєчасне надання батькам відповідної допомоги. Актуальність 

теми тренінгу обумовлена необхідністю оновлення принципів роботи в 

закладах освіти з сім’єю та оволодіння спеціалістами сучасним 

інструментарієм. 

Технологія оцінки потреб дитини та її сім’ї дозволяє вивчити стан 

розвитку дитини, здатність батьків задовольняти потреби дитини, виявити 

складні життєві обставини, які сім’я не може подолати самостійно, 

визначити коло спеціалістів для надання підтримки дитині та сім’ї, межі 

втручання. Основу концепції технології становить модель оцінки яка 

базується на трьох основних компонентах: потреби для розвитку дитини, 

батьківський потенціал, фактори сім’ї та середовища. 

Цільова аудиторія учасників тренінгу «Використання технології 

вивчення забезпеченості потреб дитини та сім’ї» – це практичні психологи, 

соціальні педагоги та інші педагогічні працівники закладів освіти. 

Завданнями тренінгу є ознайомлення учасників з технологією, формування 

системного підходу до психологічного супроводу та соціально-

педагогічного патронажу дитини та сім’ї на основі сучасних підходів; 

формування відповідальної професійної та особистісної позиції, вміння 

приймати неупереджені рішення та відстоювати свою позицію; 

відпрацювання навичок командної взаємодії фахівців; сприяння 

міждисциплінарній взаємодії в інтересах дитини. 

Тренінг розрахований на 16 академічних годин (два дні). Ключові 

поняття теми: найкращі інтереси дитини, дитина в захищеному середовищі, 

потреби дитини, особистість, закономірності розвитку особистості, вікова 

періодизація, прив’язаність, відновлення, оцінка сильних сторін, оцінка 

потреб, принципи та методи оцінки, міждисциплінарна взаємодія. 

Перша частина містить роботу на опрацювання та усвідомлення 

концептуальних ідей технології та наукового підґрунтя (теорії розвитку 


