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Даниленко Н.М. 

Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

м. Харків 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО 

ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 

Незважаючи на досить велику кількість робіт, присвячених вивченню 

ставлення особистості до власної зовнішності, дотепер дослідники 

дотримуються різних трактувань цього феномена, що визначає специфіку 

розробки й застосування різних методичних прийомів діагностики. 

О.О. Скугаревським і С.В. Сивухою розроблений «Опитувальник 

образа тіла», спрямований на визначення ступеня 

задоволеності/незадоволеності зовнішністю як компонентом образа тіла. 

При розробці опитувальника автори виходять з уявлення про образ тіла як 

конструкт, що поєднує оцінний і перцептивний компоненти. Саме оцінний 

компонент впливає на характеристики афективного й когнітивного статусу 

людини, визначає її поведінку, опосередковує характеристики якості життя. 

Оцінний компонент включає: глобальну оцінку тіла (задоволеність або 

незадоволеність вагою, формою тіла, специфічними його частинами), емоції 

й почуття з приводу зовнішності, когнітивний аспект (переконання щодо 

зовнішності, схема тіла), певну поведінку, наприклад, уникання дивитися на 

себе в дзеркало, зважуватися, відвідувати тренажерні зали) (Скугаревський 

О.О., Сивуха С.В., 2006). 

Для виміру ступеня задоволеності окремими частинами тіла 

використовується «Шкала задоволеності власним тілом», також розроблена 

О.О. Скугаревським (Скугаревський О.О., 2005). Дана шкала дозволяє 

оцінити ступінь задоволеності своєю зовнішністю відносно окремих частин 

тіла, а також ступінь узагальненої задоволеності тілом, виходячи з 

показників по окремих його частинах. 

Диференційована оцінка задоволеності окремими частинами тіла 

також може бути здійснена з використанням методики «Колірний тест 

незадоволеність власним тілом» (The Color-A-Person body dissatisfaction 

Test, CAPT). Методика розроблена Wooley O.W., Roll S. (Wooley O.W., 

Roll S., 1991), використовується вітчизняними психологами на основі 

матеріалів, опублікованих В.Г. Сахаровою (Сахарова В.Г., 2011). У САРТ 

використовується невербальний варіант оцінки частин тіла за допомогою 

розфарбовування контурних зображень чоловічої або жіночої фігури із 

використанням п’яти кольорових олівців. В інструкції зазначається, яким 

кольором позначати частини тіла, що викликають в респондента різний 

ступінь задоволення/незадоволення. 

Широко використовуються для дослідження ставлення до власної 

зовнішності методики, розроблені Т.Ф. Кешем і адаптовані Л.Т. Баранською 

й С.С. Татауровою (Баранська Л.Т., Татаурова С.С., 2009). «Опитувальник 

ситуативної незадоволеності образом тіла» (SIBID) розроблений для оцінки 
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ставлення до власного тіла в контексті певних ситуацій. «Опитувальник 

впливу образа тіла на якість життя» (BIQLI) дозволяє виявити ступінь 

задоволеності або незадоволеності власним тілом, залежність самооцінки 

від задоволеності власною зовнішністю, схильність додержуватися 

культурно нав’язаних стандартів краси. «Опитувальник уявлень про 

зовнішність» (ASI-R) оцінює схематичність тілесного Я та його складові 

(вкладення в образ тіла), пов’язані з уявленнями про зовнішність. 

Опитувальник «Шкала станів образа тіла» (BISS) дозволяє вивчати образ 

тіла у вимірах: оцінка задоволеності своїм тілом, емоційно забарвлене 

ставлення до свого тіла, інвестиції в зовнішність. «Багатокомпонентний 

опитувальник ставлення до свого тіла» (MBSRQ) включає дві факторні 

субшкали (оцінка зовнішності й орієнтація на зовнішність) і три додаткові 

субшкали (задоволеність параметрами тіла, заклопотаність зайвою вагою й 

самооцінка ваги). 

Шкала «зовнішній вигляд» у структурі «Вербального 

фрустраціонного тесту» Л.М. Собчик опосередковано вказує на міру 

стурбованості зовнішністю, діагностує виразність фрустрації цінності 

зовнішнього вигляду, визначає коло осіб, що виявляють негативні впливи на 

самооцінку зовнішності індивіда (Собчик Л.М., 2002). 

До методів вільного самоопису належить методика опису власної 

зовнішності або «Словесний автопортрет» (Куніцина В.М., 1968). 

Для аналізу зв’язку між ставленням до зовнішності й різними 

змінними Я-концепції використовуються методики С. Журарда і Р. Секорда 

«Шкала ставлення до тіла» і «Шкала самоставлення». Сумарні показники за 

обома методика доречно порівнювати між собою. При розробці методик 

автори виходили з уявлення про зовнішність як носія особистих і 

соціальних значень, цінностей, а також як об’єкт, що має певну форму й 

розміри (Jourard S.M., Secord P.F., 1955). 

Для дослідження самооцінки зовнішності багатьма авторами 

модифікувалася методика Т.В. Дембо й С.Я. Рубінштейн. Так О.Т. Соколова 

й А.М. Дорожевец доповнили цю методику шкалами: «красива – некрасива 

зовнішність», «гарна – погана фігура», «витонченість» тощо. Крім 

самооцінки досліджувалися очікувані, ретроспективні, прогностичні оцінки 

(Соколова О.Т., Дорожевец А.М., 1985). Є.А. Варлашкіна ввела в методику 

Дембо-Рубінштейн шкалу «зовнішність», за допомогою якої визначаються 

самооцінки реального й ідеального образа фізичного Я. На основі 

невідповідності цих самооцінок встановлюється міра задоволеності 

зовнішністю (Варлашкіна Є.А., 2015). Г.О. Аріною й С.Є. Мартиновим 

набір шкал методики Дембо-Рубінштейн доповнений такими шкалами: 

фігура, руки, груди, обличчя. Дані параметри зовнішності відібрані в ході 

попереднього дослідження як найбільш чутливі до соціальних оцінок. За 

кожною з даних шкал надається оцінка з погляду актуального й бажаного 

образа (Аріна Г.О., Мартинов С.Є., 2009). 
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А.Г. Черкашиною запропонована «Методика дослідження 

самоставлення до образа фізичного Я», спрямована на дослідження 

суб’єктивного ставлення до анатомічних, функціональних і соціальних 

характеристик образа фізичного Я в двох підсистемах ставлення до себе: 

«Я-інші» і «Я-Я». Анатомічні характеристики представлені групами 

«особа», «фігура», «руки», «ноги»; функціональні – групами 

«витривалість», «сила», «гнучкість», «швидкість», «спритність»; соціальні – 

групами «одяг», «аксесуари», «косметика». На сьогодні дана методика має 

лише жіночий варіант (Черкашина А.Г., 2004). 

Методика «Оцінно-змістовна інтерпретація зовнішнього вигляду», 

запропонована В.О. Лабунською і О.В. Белугіною, спрямована на вивчення 

стійких і середньо динамічних (оцінка ряду характеристик свого обличчя, 

тіла й статури, оформлення зовнішності) параметрів ставлення до 

зовнішності, до відображеного зовнішнього Я; оцінки вікових, гендерних і 

рольових характеристик зовнішнього вигляду. Задоволеність або 

незадоволеність зовнішністю розглядається авторами як досить стійке, 

довгочасне позитивне або негативне емоційне ставлення до свого 

зовнішнього вигляду. Стурбованість зовнішнім виглядом трактується як вид 

соціальної тривожності, як диспозиційна зосередженість на зовнішності, що 

виникає у зв’язку із припущенням про те, що якісь компоненти зовнішнього 

вигляду можуть справляти негативне враження на інших людей. 

Задоволеність і стурбованість розглядаються авторами як відносно 

незалежні емоційні ставлення до зовнішнього вигляду, які, разом із тим, 

можуть бути взаємозалежними (Лабунська В.О., Белугіна О.В., 2003). 

У межах даного підходу до визначення задоволеності й стурбованості 

зовнішністю О.В. Капітановою розроблена анкета «Ставлення до свого 

зовнішнього вигляду: задоволеність і стурбованість», яка включає ряд шкал, 

одні з яких діагностують рівень задоволеності зовнішнім виглядом, а інші – 

рівень виразності стурбованості зовнішнім виглядом (Капітанова О.В., 

2017). 

 

Даніліч-Скакун А.А., Антонюк Є.С., Сопільняк В.С. 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», 

м. Харків 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗВІЛЬНЕНОСТІ ВІД 

НЕВПЕВНЕНОСТІ 

Актуальність дослідження невпевненості та шляхів її подолання є 

очевидною. Адже у нашому суспільстві проблема невпевненості постає 

дуже гостро. Це пояснюється, в першу чергу, складністю та 

багатогранністю самого феномена, а також розкриттям і проявом його через 

інші поняття, такі, наприклад, як сміливість, рішучість, сором’язливість, 

самооцінка, воля (Лабунская В.А., 1990). 

У науковій та методичній літературі представлена низка досліджень, 


