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АНОТАЦІЯ 

Сілютіна О.М. Регулятивні чинники розвитку тілесного інтелекту 

особистості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 – Психологія. – Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2021. 

Дисертація присвячена вивченню регулятивних чинників, що сприяють 

розвитку тілесного інтелекту особистості, перевірці ефективності тренінгової 

моделі його розвитку. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в роботі: 

вперше: 

- представлено та описано структуру психологічної тілесності 

особистості з урахуванням місця у ній тілесного інтелекту; 

- виявлено низку регулятивних предикторів компонентів тілесного 

інтелекту особистості, до яких увійшли стильові особливості саморегуляції, 

самоставлення особистості, копінг-стратегії та особливості вольового 

контролю за дією; 

розширено уявлення про: 

- специфіку зв’язку тілесного інтелекту і тілесної усвідомленості зі 

ставленням до здоров’я особистості; 

вдосконалено: 

- методичні засоби психологічної діагностики тілесного інтелекту та 

тілесної усвідомленості особистості;  

- засоби розвитку тілесного інтелекту особистості через впровадження 

тренінгової програми «Body revolution»; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові уявлення про тілесний інтелект особистості як компонент 

функціонування і розвитку її психологічної тілесності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості: 
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використання практичними психологами, соціальними працівниками, 

психотерапевтами, коучами, викладачами, працівниками соціальної сфери 

результатів дослідження у цілеспрямованих впливах, орієнтованих на 

розвиток тілесності людини; використання запропонованих та апробованих 

методик діагностики тілесного інтелекту та діагностики тілесної 

усвідомленості, а також комплексної програми «Body Revolution» у 

практичній діяльності фахівців, спрямованій на розвиток показників 

тілесності та тілесного інтелекту особистості; застосування результатів 

дослідження та апробованих методичних розробок у закладах освіти, 

професійних спільнотах  у профілактичній роботі, спрямованій на розвиток 

тілесного здоров’я та подолання негативних впливів сучасного суспільства й 

ритму життя. 

За результатами проведеного в дисертації теоретичного аналізу 

підходів до проблеми дослідження можемо підсумувати, що тілесний 

інтелект є важливою складовою в усвідомленні власного «Я» та в досягненні 

задоволення в житті та діяльності, в успішній самореалізації. Проблема 

тілесності, тривалий час виступаючи предметом наукових досліджень, 

відображає багатогранну систему зв’язків особистості та суспільства, 

підкреслюючи унікальність особистості як одночасно і біологічного і 

соціокультурного феномену. Тіло людини розглядається не просто як 

природна, анатомо-фізіологічна даність, а як складний і мінливий соціальний 

конструкт. 

Тілесність особистості аналізується з точки зору ряду феноменів – Я-

концепції, тілесного Я, образу тіла, тілесного локусу контролю, тощо. 

«Тілесне Я» виступає «компонентом Я-концепції, який відповідає за 

когнітивний і емоційний супровід тілесного функціонування, забезпечує його 

регулятивний ефект, що реалізується в процесі внутрішнього діалогу з 

тілесним Я, із самим собою про тіло». Сукупність усіх характеристик, які 

включають в себе поняття «тіло», «тілесність», «образ тіла», «тілесне Я», 

«тілесна свідомість», «усвідомлення свого тіла», що описують різні 



 

 

4 

соматичні і психосоматичні аспекти особистості, рівень їх усвідомленості та 

розвиненості у людини, можна звести до інтегрованого поняття «тілесний 

інтелект».  

Визначено співвідношення понять тілесний інтелект, інтелект, 

соціальний та емоційний інтелект. Якщо поняття «інтелект» означає 

сукупність розумових здібностей, соціальний інтелект – здатність людини 

розуміти поведінку власну та інших людей, емоційний інтелект – це 

здатність розуміти власні та чужі емоції, то тілесний інтелект можна 

розглядати як сукупність знань про тіло та його природу, тілесні навички та 

здібності людини, як тонка рефлексія, диференціація у своєму тілі різних 

модальностей – візуальних, слухових, тактильних, нюхових, смакових, 

больових відчуттів, дихання, серцебиття, напруження та розслаблення м’язів 

тощо, розуміння природи та причин змін цих модальностей, і використання 

цієї здатності в підвищенні рівня культури власне тілесного, особистісного (в 

тому числі сексуально-статевого) та соціального буття індивіда.  

У результаті теоретичного аналізу було встановлено, що становлення 

тілесного інтелекту обумовлене низкою чинників, що мають двосторонній 

системний зв'язок. Тілесний інтелект особистості формується під впливом: 1) 

самоставлення особистості; 2) гендерної ролі особистості, проявів її 

сексуальності та специфіки її сексуальності; 3) регуляторних структур 

особистості – саморегуляції, вольової регуляції поведінки, планування 

діяльності, цілепокладання та рівня домагань тощо; 4) оцінки власної 

зовнішності та самого себе, формування іміджу власного «Я» на основі 

різнорівневої системи соціальних контактів; 5) особливостей перебігу 

когнітивних процесів та емоційного реагування на оточуюче середовище; 

6) різних аспектів ставлення до свого здоров’я та його об’єктивної й 

суб’єктивної оцінки. 

Для вивчення структури та регулятивних чинників формування 

тілесного інтелекту особистості запропоновано комплекс діагностичних 

методик, що спрямовані на дослідження параметрів самоставлення, 
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саморегуляції, образу тіла, тілесного локусу Я, ставлення до здоров’я та тіла, 

а також стильової саморегуляції, вольового контролю, копінг-стратегій. 

Також до переліку діагностичних засобів включено авторські опитувальники 

для дослідження тілесної усвідомленості та тілесного інтелекту. 

За результатами емпіричного дослідження було визначено факторну 

структуру психологічної тілесності особистості. Показано, що перший 

фактор  утворений показниками міжособистісного тілесного інтелекту, 

інтернального тілесного локусу контролю, самопочуття, тілесної 

саморегуляції та самосприйняття, що вказує на те, що саме міжособистісний 

компонент тілесного інтелекту є ключовою розумовою здатністю 

особистості, яка пов’язана з психосоматичними феноменами нормального 

функціонування та більшістю параметрів оптимальної тілесності. Другий 

фактор утворений показниками обізнаності, сексуальності, самопочуття і 

задоволеності тілом та розкриває сутність тілесної чуттєвості та чутливості, 

пов’язаних із високою мірою обізнаності про тіло. Третій фактор утворений 

показниками внутрішньособистісного тілесного інтелекту та саморегуляції у 

структурі тілесності. Показано, що тілесна усвідомленість, уміння чути 

сигнали тіла, розуміння особистих обмежень і можливостей, самосприйняття, 

образ тіла більшою мірою пов'язаний із вмінням регулювати функціонування 

власного тіла.  

У результаті кореляційного аналізу визначено позитивний зв'язок 

ставлення до здоров’я із усіма компонентами тілесного інтелекту. Крім того, 

було показано, що курці мають нижчі показники тілесного інтелекту.  

У результаті множинного регресійного аналізу було виявлено низку 

регулятивних детермінант тілесного інтелекту, серед яких найбільш 

значущими є самоповага, очікуване ставлення, гнучкість саморегуляції, 

копінг аналізу проблемної ситуації, вольовий контроль у плануванні 

діяльності.  

Здійснений аналіз науково-практичних підходів до розвитку тілесного 

інтелекту засвідчив актуальність даної проблеми в актуальних тенденціях 
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психологічної науки і практики. Нами розроблено та апробовано комплексну 

програму розвитку тілесного інтелекту особистості «Body Revolution», 

спрямовану на розвиток тілесності особистості, покращення комунікації 

особистості зі своїм тілом, формування навичок управління тілесними 

процесами, концентрації та розслаблення тощо. Реалізація програми 

передбачала проходження учасниками ряду модулів, спрямованих на 

формування тілесної компетентності, саморегуляції, підвищення прийняття 

сексуальності власної тілесності. Програма також враховувала результати 

емпіричного дослідження, за якими на тілесний інтелект позитивно 

впливають регулятивні навички особистості. Саме тому у зміст програми 

було  впроваджено блок занять з розвитку здатності до саморегуляції. 

Результати апробації даної програми засвідчили її ефективність. 

Зокрема, за підсумками проходження тренінгу в учасників підвищився рівень 

тілесного інтелекту, сприйняття власного тіла, що набуло ознак вагомого 

регулятора життєдіяльності, сексуальності як аспекту тілесності, 

саморегуляції особистості у сфері тілесного функціонування. Досліджувані 

стали більше спроможними до саморегуляції своєї поведінки, набули ознак 

кращого самоставлення, більш оптимального ставлення до свого здоров’я, 

вираженості його емоційного та соціального аспектів. Їх сприйняття 

тілесності покращилося, а навички збереження свого здоров’я підвищилися. 

Ключові слова: тілесний інтелект, тілесна усвідомленість, 

психологічна тілесність, самоставлення, образ тіла, саморегуляція, ставлення 

до здоров’я, курці, саморегуляція, вольовий контроль, копінг-стратегії.  

 

ABSTRACT 

Siliutina O.M. Regulatory factors in the development of bodily 

intelligence of the individual. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of a Doctor of Philosophy in specialty 053 – 

Psychology. – V.G. Korolenko Poltava National Pedagogical University, H.S. 
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Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of factors contributing to the 

development of bodily intelligence of the individual, to test the effectiveness of the 

training model of its development. 

The scientific novelty of the obtained results is that in the work:  

for the first time:  

- presented and described the structure of the psychological corporeality of 

the individual, taking into account the place of bodily intelligence in it;  

- revealed a number of regulatory predictors of the components of bodily 

intelligence of the individual, which included stylistic features of self-regulation, 

self-attitude, coping strategies and features of volitional control over action;  

expanded understanding of:  

- the specifics of the connection of bodily intelligence and bodily awareness 

with the attitude to the health of the individual;  

improved:  

- methodical means of psychological diagnostics of bodily intelligence and 

bodily awareness of personality;  

- means of developing the bodily intelligence of the individual through the 

implementation of the training program "Body revolution";  

received further development:  

- scientific ideas about the bodily intelligence of the individual as a 

component of the functioning and development of his psychological corporeality.  

The practical significance of the obtained results lies in the possibility: use 

by practical psychologists, social workers, psychotherapists, coaches, teachers, 

social workers of research results in purposeful influences aimed at the 

development of the human body; use of the offered and tested methods of 

diagnostics of bodily intelligence and the complex program «Body Revolution» in 

practical activity of experts directed on development of indicators of corporality 

and bodily intelligence of the person; application of research results and tested 

methodological developments in educational institutions, professional 
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communities in preventive work aimed at the development of physical health and 

overcoming the negative effects of modern society and the rhythm of life. 

According to the results of the theoretical analysis of the approaches to the 

problem of research conducted in the dissertation, we can conclude that bodily 

intelligence is an important component in the awareness of one's own «I» and in 

achieving satisfaction in life and activity, in successful self-realization. The 

problem of corporeality, having long been the subject of scientific research, 

reflects the multifaceted system of connections between the individual and society, 

emphasizing the uniqueness of the individual as both a biological and sociocultural 

phenomenon. The human body is considered not just as a natural, anatomical and 

physiological fact, but as a complex and changing social construct. 

The corporeality of the individual is analyzed in terms of a number of 

phenomena – self-concept, bodily self, body image, bodily locus of control, and so 

on. The «bodily self» is «a component of the self-concept, which is responsible for 

the cognitive and emotional support of bodily functioning, provides its regulatory 

effect, which is realized in the process of internal dialogue with the bodily self, 

with oneself about the body.» The set of all characteristics that include the 

concepts of «body», «corporeality», «body image», «bodily self», «bodily 

consciousness», «awareness of his body», describing various somatic and 

psychosomatic aspects of personality, the level of their awareness and 

development in humans, can be reduced to an integrated concept of «bodily 

intelligence». 

The correlation of the concepts of bodily intelligence, intelligence, social 

and emotional intelligence is determined. If the term «intelligence» means a set of 

mental abilities, social intelligence – the ability to understand their own behavior 

and the behavior of others, emotional intelligence – is the ability to understand 

their own and others' emotions, then bodily intelligence can be considered as a set 

of knowledge about the body and its nature. human abilities, such as subtle 

reflection, differentiation in the body of different modalities – visual, auditory, 

tactile, olfactory, taste, pain, breathing, heartbeat, muscle tension and relaxation, 
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etc., understanding the nature and causes of changes in these modalities, and using 

this ability in raising the level of culture of the actual physical, personal (including 

sexual) and social existence of the individual. 

As a result of theoretical analysis it was found that the formation of bodily 

intelligence is due to a number of factors that have a two-way systemic 

relationship. The bodily intelligence of the individual is formed under the influence 

of: 1) self-attitude of the individual; 2) the gender role of the individual, the 

manifestations of his sexuality and the specifics of his sexuality; 3) regulatory 

structures of personality – self-regulation, volitional regulation of behavior, 

activity planning, goal setting and level of claims, etc.; 4) assessment of one's own 

appearance and oneself, formation of one's own «I» image on the basis of a 

multilevel system of social contacts; 5) features of cognitive processes and 

emotional response to the environment; 6) various aspects of attitude to one's 

health and its objective and subjective assessment. 

At the same time, the problem of scientific comprehension of the factors of 

formation of bodily intelligence of the personality requires further research, which 

is presented in the second section of the work. 

To study the structure and regulatory factors of the formation of bodily 

intelligence of the individual proposed a set of diagnostic techniques aimed at 

studying the parameters of self-attitude, body image, bodily locus of Self, attitude 

to health and body, as well as stylistic self-regulation, volitional control, coping 

strategies . Also, the list of diagnostic tools includes author's questionnaires for the 

study of bodily awareness and bodily intelligence.  

According to the results of empirical research, the factor structure of the 

psychological corporeality of the individual was determined. It is shown that the 

first factor is formed by indicators of interpersonal bodily intelligence, internal 

bodily locus of control, well-being, bodily self-regulation and self-perception, 

which indicates that the interpersonal component of bodily intelligence is a key 

mental ability of personality associated with the optimal corporeality. The second 

factor is formed by indicators of awareness, sexuality, well-being and satisfaction 
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with the body and reveals the essence of bodily sensibility and sensitivity 

associated with a high degree of awareness of the body. The third factor is formed 

by indicators of intrapersonal bodily intelligence and self-regulation in the 

structure of corporeality. It is shown that body awareness, the ability to hear the 

signals of the body, understanding of personal limitations and opportunities, self-

perception, body image are more related to the ability to regulate the functioning of 

one's own body.  

Correlation analysis has identified a positive relationship between health and 

all components of bodily intelligence. In addition, smokers have been shown to 

have lower levels of physical intelligence.  

As a result of multiple regression analysis, a number of regulatory 

determinants of bodily intelligence were identified, among which the most 

significant are self-esteem, expected attitude, flexibility of self-regulation, coping 

analysis of the problem situation, volitional control in planning activities.  

The analysis of scientific and practical approaches to the development of 

bodily intelligence showed the relevance of this problem in current trends in 

psychological science and practice. We have developed and tested a 

comprehensive program for the development of bodily intelligence of the 

individual «Body Revolution», aimed at developing the physicality of the 

individual, improving communication between the individual and his body, 

developing skills to control bodily processes, concentration and relaxation, and 

more. The implementation of the program involved participants in a number of 

modules aimed at the formation of bodily competence, self-regulation, increasing 

the acceptance of the sexuality of their own corporeality. The program also took 

into account the results of empirical research, according to which bodily 

intelligence is positively affected by regulatory skills of the individual. That is why 

the content of the program took into account a block of classes on the development 

of the ability to self-regulation. 

The results of testing this program proved its effectiveness. In particular, as 

a result of the training, the participants increased the level of bodily intelligence, 
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perception of their own body, which acquired the features of a significant regulator 

of life, sexuality as an aspect of corporality, self-regulation of personality in the 

field of bodily functioning. The subjects became more capable of self-regulation of 

their behavior, acquired signs of better self-esteem, more optimal attitude to their 

health, the expression of its emotional and social aspects. Their perceptions of 

physicality have improved and their health skills have improved. 

Key words: bodily intelligence, bodily awareness, psychological 

corporality, self-esteem, body image, self-attitude, health attitudes, smokers, self-

regulation, volitional control, coping strategies. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку суспільства 

характеризуються стрімкою зміною способу життя з ухилом в розумову 

діяльність зі зменшенням фізичної активності людини. Швидка глобалізація 

усіх сфер діяльності призводить до того, що все більше часу люди проводять 

сидячи за комп’ютером. За такого способу життя, людина поступово 

перестає розвивати свої тілесні навички і навіть втрачає вже здобуті, а 

м’язова система втрачає свою рухливість і життєвість. Такі симптоми, як болі 

в спині та шиї, стають, здебільшого, не стільки ознакою старіння, скільки 

ознакою способу тілесного життя.  

Тож проблема вивчення ролі тілесності у житті сучасної людини 

набуває особливої актуальності. Зокрема, особливо важливим постає питання 

визначення сутності достатньо нового та мало вивченого явища як тілесний 

інтелект, що відображає певні закономірності сприйняття особистістю свого 

тіла, інтеграції духовної, ментальної та фізичної сфер особистості. 

Тілесність та тілесна компетентність стали предметом психологічного 

дослідження в працях зарубіжних дослідників Ф. Александера, Г. Гарднера, 

Ю. Джендліна, О. Лоуена, Т. Майерса, В. Райха, М. Фельденкрайза, 

Т. Ханни, та інших. Дана проблема представлена і в дослідженнях 

вітчизняних науковців – Г. Баскакова, Д. Бєскової, Т. Леві, В. Нікітіна, 

О. Соколова, О. Тхостова, Т. Хомуленко. 

Чимало теоретичних розробок стосовно ролі тілесності у житті людини 

здійснено українськими вченими. Для визначення теоретичних і 

методологічних засад дослідження тілесності мають важливе значення 

роботи О. Гомілко, С. Кримського, А. Лоя, В. Малахова, О. Мухи, 

Н. Медведєвої, М. Поповича, В. Табачковського, Т. Хомуленко. 

Чимало дослідників (Р. Бернс, Е. Соколова, В. Мухіна, І. Кон, 

О. Тхостов, А. Налчаджян) підкреслюють, що уявлення про своє тіло, його 

розміри, форму, привабливість є важливим джерелом формування уявлення 
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про своє «Я». Вчені наголошують на необхідності і доцільності розвитку 

тілесного усвідомлення та тілесної компетентності як визначних факторів 

життєвої успішності індивіда. Сучасна людина має досить велике соціально-

емоційне навантаження, зумовлене кризовими явищами сучасного 

суспільства, надмірно вираженою споживацькою орієнтацією свідомості 

(К.В. Седих), тому знання та розуміння функціонування психічно-тілесних 

процесів та їх постійний взаємозв’язок та взаємовплив стає сьогодні 

нагальною потребою для неї. Незважаючи на посилену увагу дослідників до 

даної проблеми, психологічна сутність тілесного інтелекту та його ролі у 

функціонуванні особистості залишається мало вивченою. 

Отже, наукова значущість вивчення проблеми тілесного інтелекту 

особистості обумовлена рядом науково-практичних протиріч, що потребують 

вирішення: 

– між наявним в науковому доробку розумінням проблем тілесності, 

«тілесного Я», «образу Я», «фізичного Я» особистості та відсутністю 

цілісного, науково обґрунтованого та методологічно виваженого бачення 

тілесного інтелекту як системного явища, що формується під впливом ряду 

чинників та має  свою унікальну структуру; 

– між запитом сучасного суспільства щодо відновлення повноцінного 

тілесного функціонування людини та відсутністю комплексної системи 

формування оптимального стосунку між тілесним, психічним та соціальним; 

– між наявними в науковому та псевдонауковому доробку 

методичними засобами дослідження і практиками розвитку тілесності 

особистості та необхідністю пошуку валідних і надійних методичних засобів 

її вивчення і розвитку. 

Тож необхідність вирішення окреслених вище протиріч і зумовила 

актуальність теми дисертації «Регулятивні чинники розвитку тілесного 

інтелекту особистості». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах науково-дослідної теми кафедри 
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психології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка «Синергетичний підхід до психологічних процесів у системах 

різного рівня організації» (номер державної реєстрації 0117U003062), що 

координується Міністерством освіти і науки України. Тему дослідження 

затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (протокол №4 від 25.11.2015 р.). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

структурні компоненти тілесного інтелекту особистості та регулятивні 

чинники його розвитку.  

Задачі дослідження: 

1. Здійснити теоретико-методологічній аналіз проблеми тілесності у 

психології, специфіки феномену тілесного інтелекту та регулятивних 

чинників його формування. 

2. Операціоналізувати феномен тілесного інтелекту та здійснити 

апробацію методики його дослідження. 

3. Виявити місце тілесного інтелекту у структурі психологічної 

тілесності особистості. 

4. Визначити зв'язок ставлення до  здоров'я та тілесного інтелекту 

особистості.  

5. Дослідити специфіку регулятивних чинників розвитку тілесного 

інтелекту особистості. 

6. Розробити та перевірити ефективність комплексної програми 

розвитку тілесного інтелекту особистості. 

Об’єкт дослідження – особливості тілесності особистості як 

складного і багаторівневого утворення. 

Предмет дослідження – специфіка регулятивних чинників розвитку 

тілесного інтелекту особистості. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали: принцип 

системно-особистісного підходу у вивченні психічних явищ (Б. Г. Ананьєв, 

JI. C. Виготський, A. B. Петровський); загальнонаукові положення теорії 
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систем (Л. Берталанфі, К. Грей, Н. Луманн); положення про системний 

характер психіки та її розвиток у діяльності особистості (Б.Г. Ананьєв, 

А.В. Брушлінський, Л.Ф. Бурлачук, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, 

Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, К.В. Седих); 

наукові погляди стосовно природи тілесності людини (Г. Валєнса, У. Джемс, 

В.П. Зінченко, А.О.Колярова, А. Лоуен, М. Мерло-Понті, В.М. М’ясищев, 

А.Ш. Тхостов, К.-М.О. Фадєєва, С.Фішер, Т.Б. Хомуленко, О.С. Язвінська, 

G.S. Kenyon, J.W. Loy, J.K. Thompson); концептуальні положення стосовно 

вираження тілесності у різних структурних компонентах особистості 

(Л.М.Абсалямова, К. Ізард, І.С.Кон, А.А. Налчаджян, О.Т. Соколова, 

В.В.Столін, Д.М.Туркова, Т.Б.Хомуленко, D.W. Krueguer, W. Meissner); 

вчення про інтелект як комплексне і багаторівневе утворення особистості 

(Р. Бар-Он, Ф.Гальтон, Г. Гарднер, Дж. Гілфорд, Д.В. Люсін, М.Л. Смульсон, 

Л. Терстоун, Д.В. Ушаков, М.О. Холодна); положення про соціальну 

обумовленість тілесності людини, її залежність від системи стосунків, в які 

включений суб’єкт (Ю.А.Компанієць, В.О.Лабунська, Н.С.Медвєдєва, 

S. Fisher, P. Schilder, J.K. Thompson, M. Tiggemann,); положення про важливу 

роль сексуальності у сприйнятті тілесності особистості (Т.С.Бурейчак, 

І.С.Кон, В.О. Лабунська, О.С. Язвінська, T.F. Cash, S. Chaiken, M. Ferguson, 

G. Flett, L.A.Jackson, P. Pliner, K.G. Pope, D.A. Rohlinger, N. Wolf); положення 

про єдність психічного і тілесного у контексті забезпечення здоров’я 

особистості (В.О. Ананьєв, М. Кулеша-Любінець, О.С. Язвінська). 

Для реалізації мети, вирішення поставлених задач і перевірки гіпотез, 

використано такі методи дослідження: теоретичні: аналіз і синтез науково-

теоретичних джерел з проблеми дослідження, порівняння, узагальнення 

науково-теоретичних та емпіричних даних; емпіричні: тестовий метод, 

опитування; статистичні: описові статистики, критерій t-Стьюдента, 

факторний аналіз). 

В емпіричне дослідження було залучено 156 осіб. Віковий діапазон 

вибірки опитуваних становив 18-45 років, гендерний склад даної вибірки 
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налічував 86 жінок і 70 чоловіків. Експериментальну групу склали 60 

досліджуваних, які проголосили згоду на проходження апробації авторської 

програми і характеризувалися зниженими показниками діагностики різних 

компонентів та чинників тілесного інтелекту. До складу контрольної групи 

віднесено 60 інших представників вибірки, які не проголосили згоду на 

участь в апробації програми.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

роботі вперше: 

- представлено та описано структуру психологічної тілесності 

особистості з урахуванням місця у ній тілесного інтелекту; 

- виявлено низку регулятивних предикторів компонентів тілесного 

інтелекту особистості, до яких увійшли стильові особливості саморегуляції, 

самоставлення особистості, копінг-стратегії та особливості вольового 

контролю за дією; 

розширено уявлення про: 

- специфіку зв’язку тілесного інтелекту і тілесної усвідомленості зі 

ставленням до здоров’я особистості; 

вдосконалено: 

- наявні в психологічній науці методичні засоби психологічної 

діагностики тілесного інтелекту та тілесної усвідомленості особистості;  

- засоби розвитку тілесного інтелекту особистості через впровадження 

тренінгової програми «Body revolution»; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові уявлення про тілесний інтелект особистості як компонент 

функціонування і розвитку її психологічної тілесності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості: 

використання практичними психологами, соціальними працівниками, 

психотерапевтами, коучами, викладачами, працівниками соціальної сфери 

результатів дослідження у цілеспрямованих впливах, орієнтованих на 

розвиток тілесності людини; використання запропонованих та апробованих 
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методик діагностики тілесного інтелекту і діагностики тілесної 

усвідомленості, та комплексної програми «Body Revolution» у практичній 

діяльності фахівців, спрямованій на розвиток показників тілесності та 

тілесного інтелекту особистості; застосування результатів дослідження та 

апробованих методичних розробок у закладах освіти, професійних 

спільнотах в профілактичній роботі, спрямованій на розвиток тілесного 

здоров’я та подолання негативних впливів сучасного суспільства й ритму 

життя. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в освітньо-виховний 

процес Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського (довідка від 09 березня 2021 р.) та в роботу 

громадської організації «Ротарі-клубі» м. Полтава (довідка від 12 березня 

2021 року), громадського об’єднанням  «Синергія активних громадян» 

(довідка від 20 березня 2021 року). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження представлено на Міжнародній науково-

практичній конференції «Проектування позитивного життєвого простору 

особистості». (м. Полтава, 18–19 квітня 2019 р.), ХІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми психології особистості та 

міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2021 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасних 

педагогічних та психологічних наук» (м. Одеса, 19-20 лютого 2021 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 5-

6 березня 2021 р.), Міжрегіональній науково-практичній конференції 

«Харківський осінній марафон психотехнологій» (м. Харків, 31 жовтня 2020 р.). 

Публікації за темою дисертації. Основні результати дослідження 

висвітлено в 9 наукових публікаціях за темою дисертації, з них 1 стаття у 

періодичному науковому виданні інших держав, 3 статті у наукових фахових 

виданнях України з психології. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 198 

найменувань (з них 5 – іноземною мовою) та 5 додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 208 сторінок. Основнй зміст роботи викладено на 

160 сторінках. Робота містить 37 таблиць, 4 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІЛЕСНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ОСОБИСТОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ТІЛЕСНОСТІ 

 

Даний розділ містить виклад теоретичних узагальнень стосовно 

природи тілесності особистості, специфіки людини як складного біологічно-

психологічного та соціокультурного утворення. Подано порівняльний аналіз 

понять інтелект, соціальний та емоційний інтелект та тілесний інтелект 

особистості, визначено його сутність, характеристики та ознаки формування. 

Описано чинники формування тілесного інтелекту особистості. 

 

1.1. Психологічний зміст феноменів тілесності 

 

Теортичний огляд наукових джерел свідчить про те, що проблема 

тілесності як компоненту самосвідомості особистості почала привертати 

увагу дослідників ще за часів З. Фрейда та його учнів. Так, В. Райх 

зауважував про недоцільність перенесення фізіологічних концепцій у 

психічну сферу, зважаючи на реальну єдність психічної і соматичної функцій 

[89]. 

Проблема тілесності вперше була поставлена У. Джемсом, який 

тлумачив особистість як трьохсуб’єктну сутність: носія біологічного досвіду, 

носія соціального досвіду і носія духовного досвіду [130]. Далі питання 

онтології тіла і тілесності набули нового звучання в працях представників 

модерністської і постмодерністської філософії, зокрема А. Бергсона, Р. Барта, 

Г. Гваттарі, М. Полані, де тіло розглядається як універсальна стабілізуюча 

структура досвіду людей, що визначає своїм буттям становлення і розвиток 

людини в цілому. 

У межах екзистенційної філософії тіло тлумачиться як джерело 

певного роду чуттєвості, завдяки якому людина спроможна пізнавати 
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навколишній світ (Х. Маріс, Х. Ортега-і-Гассет, М. Гайдеггер, К. Ясперс, 

М. Мерло-Понті [75]). Зокрема М. Мерло-Понті вказує, що за допомогою тіла 

відбувається не лише символічне відбиття внутрішнього змісту особистості, 

але й символічне відображення світу загалом. За Ж.-П. Сартром, тілесність є 

«свідомістю, яка існує власним тілом». Зазначене твердження підтверджує, 

що проблема тілесності з самого початку свого розгляду містить 

неоднозначне поєднання тілесного та психічного, необхідність пошуку 

механізмів зв’язку цих площин існування людини [75]. 

Сучасні вчені М. Дуглас і Б. Тернер підкреслювали, що тіло людини 

протягом всього історіогенезу виступало символічним способом передачі 

інформації про соціальну реальність, що відкриває нові межі пояснення 

зв’язку соціального, біологічного та психічного, вкладені у понятті «тілесний 

інтелект». Соціальні концепції тілесності, які набули популярності з кінця 

XIX ст., підкреслюють негативний вплив соціуму на тілесність (К. Маркс, З. 

Фрейд, Е. Фромм та ін.), показують особливості використання тілесності 

соціумом (М. Мосс, Б. Тернер, М. Дуглас, П. Фрейнд), визначають 

соціокультурну природу тілесності (Л. Жаров, І. Биховська, С. Фролова та 

ін. [130]). 

На думку О. Гомілко [21], тілесність – один із головних дієвих і 

активних чинників історії та культури, адже через неї конструюється 

культурна реальність. Тілесність людини – це не природна її передумова, а 

культурно-антропологічний феномен. Як зауважує О.В. Завальнюк [33], 

становлення особистості є поступовим, гармонійним, розвитком її тілесних 

та соціальних характеристик, при цьому, саме тіло дозволяє людині 

здійснювати активність в оточуючому соціокультурному середовищі, 

поставати суб’єктом комунікативних практик тощо.  

Н. С. Медвєдєва узагальнює концепції, які віддзеркалюють різні 

аспекти співвідношення тілесності  й соціальності: 1) універсальна концепція 

(тіло людини виступає моделюючою системою суспільства і містить у собі 

основи соціопорядку); 2) організмічна концепція: соціальність людини 
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визначається її тілесною організацією; 3) концепції, які виокремлюють 

чуттєвість тілесності як визначальну для соціальності; 4) символічна 

концепція: тіло виконує ряд символічних функції; за допомогою тіла 

відбувається не тільки символічне відображення внутрішнього змісту 

особистості, тобто його індивідуальної соціальності, але й символічне 

вираження світу в цілому, тіло з давніх часів є символічним засобом передачі 

інформації про соціальну реальність; 5) концепції про взаємообумовленість 

тілесного і соціального; 6) концепції про фундаментальну реалізацію тілесної 

людини в соціумі. Ці концепції мають спільну ідею про те, що людське тіло 

не лише організм. Тіло – це сама людина, яка існує як втілений суб’єкт; 7) 

концепції, які відображають вплив соціальності на тілесність [74]. 

У межах соціо-філософського підходу, Н.С. Медвєдєва називає 

тілесність називає субстратом людської життєдіяльності, який є 

багатовимірним утворенням, існуючим у трьох вимірах: біологічному 

(природному) тілі, внутрішній тілесності, зовнішній тілесності, і 

конструюється на їхньому перетині. У цьому сенсі, як зауважує авторка, 

особистість в усіх своїх основних сутнісних характеристиках є тілесно-

соціальним формуванням, а все людське існування обумовлене 

багаторівневими взаємодією і взаємовпливом тілесності і соціальності [68]. 

В. Нікітін [82] трактує тілесність як інтегральну характеристику буття 

суб’єкта, яка засвідчує про форми його зв’язку зі світом.  

Випередження рівня соціальної еволюції над рівнем біологічної 

еволюції призводить до виникнення суперечностей між тілесністю і 

соціальністю, що спричиняє деструкцію сучасної людини як тілесно-

соціального утворення, яка, в свою чергу, обумовлена тим, що тілесний 

фактор фактично втратив свої позитивні, значущі характеристики, як для 

конкретної особистості, так і для соціуму, що ставить під загрозу саме 

існування людини і суспільства. Як наслідок, зауважує Н.С. Медведєва, 

одним  із суттєвих моментів виходу з існуючої кризи є подолання 

суперечностей між тілесністю і соціальністю, які загострилися у сучасному 
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суспільстві [68]. У межах сучасних інформатизованих норм суспільства 

людина ідентифікується із раціональним розумом, що володіє тілом як 

певним об’єктом. Подібне відношення пригнічує когнітивний потенціал 

тілесності й руйнує духовно-тілесну цілісність людини шляхом перенесення 

гармонійного контакту людини зі своїм тілом у сферу абстракції, що 

реалізується за рахунок процесів віртуалізації та електронізації [70].  

І.С. Кон зазначає, що наше тіло – не просто природна, анатомо-

фізіологічна даність, а складний і мінливий соціальний конструкт [50]. Тіло є 

ключовою категорією свідомості, яка організовує розуміння буття, тобто 

світу взагалі, а також є універсальною конституантою людини, умовою 

можливості її буття, тобто її онтологічною сутністю (В.А.Косяк [55, С.12]). 

Ю.А. Компанієць, аналізуючи зв’язок  феномену тілесності та 

сучасного суспільства, зауважує, що актуальним став термін «Homo somatic» 

– «людина тілесна», який розроблявся в межах філософії та природничих 

наук (як біологічний феномен), починаючи з другої половини XX сторіччя і 

став об’єктом дослідження в сфері гуманітарного пізнання, найважливішим 

вектором якого, за словами М.М. Бахтіна, і є вивчення людини в просторі 

культури. Як зауважує С.В. Дмитрієв, у феномені людського тіла культура 

знаходить форму власної «реалізації», можливість бути явленою, втіленою, 

тобто представленою в тілі, тілесно. До жодної сфери людської діяльності 

термін «втілення» не має такого безпосереднього етимологічного 

відношення, як до сфери культивування фізичних якостей людини, її тіла, яка 

перетворюється в цьому контексті із природної матерії в носія атрибутів 

культури людської цивілізації [51]. Характер сприйняття, використання, 

розвитку людської тілесності, напрямки розвитку тілесних характеристик 

треба осмислювати, на думку І.М. Биховської, як маніфестацію її ідеї, 

орієнтації, «задуму», а різні прояви тілесного буття особистості розглядати 

як форму «входження» у власне культурний контекст [8]. 

А.П. Возний розмежує поняття «тіло» і «тілесність» у таких напрямках: 

1) «фізичне тіло» як матеріальна річ та тіло людини як «живе тіло»; 2) 
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«організм» як науковий конструкт і «тіло» як ми його відчуваємо у 

суб’єктивному досвіді; 3) «тілесність» як здатність свідомості існувати 

власним тілом: «Я» – і є моє тіло [19].  

А.О. Коляровою [48] систематизовано наукові погляди на природу 

тілесності, яка розглядається як: передумова інтеграції суб’єкта зі світом, 

«смислова копія» тілесного досвіду (О.В. Лаврова [63]); означений досвід 

інтрацептивних відчуттів як результат соціокультурного означення 

(І.В. Журавльов [32], О.Ш. Тхостов [119]); складова самосвідомості: «Я-

тілесне», «образ тіла», «образ фізичного Я», «межі Я» (М.М. Бахтін [5], Д.О. 

Бескова [6], А.М. Дорожевець [29], О.Г. Мотовілін, О.Т. Соколова [106], 

Н.М. Терещенко [116]); тілесний досвід як зовнішня та внутрішня 

психологічна структура тілесності, межі тілесності (М.М. Бахтін [5], 

Д.О. Бескова [6], Г.Є. Рупчев [93], О.С. Язвінська [141]). 

 К.-М.О. Фадєєва [0] визначає семантичне поле понять сфери тілесності, що 

стосуються самосвідомості тіла. Автор зауважує, що образ тіла традиційно 

вважається внутрішнім ментальним уявленням про власне тіло. А.А. 

Налчаджян [79] прирівнює образ тіла до тілесного Я, висвітлюючи його як 

елемент Я-концепції поряд з «можливим Я», «ідеальним Я», «реальним Я» 

тощо. Ш. Самуель розглядає образ тіла як одне з чотирьох вимірювань Я-

концепції, де іншими є Я-соціальне, Я-когнітивне і самооцінка. Д. Леонтьєв 

акцентує увагу на тому, що фізичне (тілесне) Я має розглядатися у більш 

широкому контексті: і як переживання, втілення себе в тілі, і як образ тіла, і 

як свідомість здоров'я або хвороби (за описом В. В. Іванової [36]). 

Дотримуючись зазначених традицій осмислення взаємозв'язку 

духовного і тілесного, П.Д. Тищенко визначає тіло як «відкриту для 

чуттєвого погляду зовнішню форму людини» (за описом В.М. М’ясищева 

[78]). Тіло виступає як джерело опору – бар'єр, що не пропускає погляд 

всередину, і в цьому сенсі воно реальне. Однак та ж зовнішність, яку 

зазвичай називають тілом, в живому чуттєвому досвіді відображає душу, 

бажання, свідомість, волю. Розвиваючи проблему бар'єрності і проникності, 
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А.Ш. Тхостов розглядає межу тілесності як сферу, де поєднання суб'єктних і 

об'єктних впливів досягає величини, за якої вона вже не може розглядатися 

як «моя», але ще не може бути віднесена до «того, що мені не належить». 

Якесь явище стає «моїм», коли воно перестає бути явищем і стає освоєним, 

«прозорим», керованим і контрольованим з боку суб'єкта [119]. Зовнішні і 

внутрішні межі тіла пов'язані зі зверненням до зовнішнього і внутрішнього 

світу і простору:  поверхня тіла являє собою зовнішню межу, тоді як феномен 

існування тіла як соціокультурного утворення говорить про внутрішню 

межу, яка визначає не стільки реальне тіло, скільки його образ, що 

сприймається й усвідомлюється. 

П. Шильдер зауважив, що тілесний образ не тільки являє собою 

когнітивну концепцію, але й формується під впливом установок і взаємодій з 

іншими людьми (за описом А. Броннер. [124]). Він стверджував, що «образ 

тіла» – це «суб’єктивне переживання людиною свого тіла», тобто як образ, 

що складається у міжособистісних взаємодіях. Образ тіла розглядається ним 

як своєрідна система уявлень людини про фізичну сторону  свого  «Я», про 

своє тіло. При цьому «образ тіла» динамічний та суб’єктивний, адже 

формується людиною у процесі її активної діяльності та соціальної взаємодії 

в системі міжособистісних стосунків. «Образ тіла» конструюється з окремих 

фрагментів – різноманітних проявів тілесного усвідомлення в різноманітних 

життєвих ситуаціях. Він включає в себе і відчуття свого тіла і його оцінку 

(Ю. Ліпяніна [66]). 

П. Шильдер вказує, що образ тіла позначає картину власного тіла, якою 

вона представлена індивіду в його свідомості. Відчуття виникають тоді, коли 

індивід бачить якусь частину поверхні тіла, у нього є тактильна, 

температурна, больова чутливість. Існують пропріорецептивні відчуття і 

відчуття, які надходять від внутрішніх органів. Крім того, є безпосереднє 

сприйняття єдності тіла, яке перевершує відчуття. П. Шильдер називає це 

схемою тіла або тілесної схемою [189]. Схема тіла – це тривимірний образ 

себе, який є у кожного індивіда. Припускаючи, що даний образ не є простим 
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відчуттям чи уявленням, але також включає ментальні образи і уявлення, 

його можна розглядати як образ тіла ( за описом В. Мейснер [175]). 

В подальшому, психодинамічну перспективу дослідження образу тіла 

змінив когнітивно-біхевіористичний підхід, одним з представників якого є 

Ф. Шонц. На противагу проективним методам, особливу увагу цей підхід 

приділяє вивченню «тілесного досвіду» (Дж. Томпсон [190]) і важливості 

використання наукової методології теорії поля, гештальтпсихології і 

когнітивної науки. Досліджуючи психологічні проблеми тілесних патологій, 

Ф. Шонц повернувся до первісного розуміння тілесності в рамках 

когнітивної та перцептивної парадигми і тим самим наблизився до повнішого 

розуміння образу тіла. 

К. Ізард розглядає «схему тіла», як основу образу тіла, що відбиває 

емоційні реакції людини, її активність в реакціях. У функціональному ж 

плані відчуття тіла сприяє усвідомленню людиною взаємозв'язку тіла і 

розуму, підвищенню готовності до відповідних дій, тобто, виконує адаптивну 

функцію [5, c.186]. 

У гуманістичному напрямі (Р. Бернс, К. Роджерс та ін.) розглядається 

ставлення до власної зовнішності як побудова особистістю фізичного образу 

Я в самосвідомості (Я-концепції), причому остання є динамічною системою 

установок і «поглядів» суб’єкта, спрямованих на самого себе і включає 

когнітивний компонент (образ Я) – уявлення індивіда про самого себе; 

афективний компонент (самооцінку) – афективну оцінку цього уявлення, 

тобто емоційне ставлення до свого образу, що залежить від часових і 

ситуативних чинників; поведінковий компонент (потенційна поведінкова 

реакція) – конкретні дії, які можуть бути викликані образом Я і самооцінкою 

[9]. 

А. Рождественський визначає поняття «тілесного потенціалу», що є 

латентною можливістю реалізації тілесності, а також поняття «рефлексії 

тілесного потенціалу», якою називає процес усвідомлення власного тілесного 

досвіду). А. Рождественський і Г. Ложкін визначають тілесність у якості 
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одиниці самосвідомості й реалізації людиною своїх можливостей, що 

наближено до поняття «реалізація потенціалу». Ці автори визначають три 

типи усвідомлення тіла (що у них має назву саморефлексії тілесного 

потенціалу): вітальний, конформний та особистісний. Вітальний тип 

усвідомлення передбачає розгляд тіла як біологічного чинника; конформний 

або просоціальний тип передбачає сприйняття тіла як інструменту, який 

повинен відповідати соціальним критеріям; особистісний же тип передбачає 

сприйняття людиною свого тіла як окремої частини цілісного «Я», що 

акцентує увагу на синтетичному характері даного типу саморефлексії, який 

відсутній в попередніх двох варіантах. 

Тілесність є первинною цінністю, фундаментом розвитку Я, при цьому 

«образ тіла» представлений сукупністю уявлень, оцінок, установок людини 

щодо власної тілесної організації та якостей і засобів функціонування як 

окремих частин тіла, так і тіла в цілому [3, с. 7]. 

Л. Моузлі, посилаючись на дослідження тілесної усвідомленості 

В. Мелінга і С. Прайса, розглядає тілесну усвідомленість як поле, перехресне 

воднораз і з образом тіла, і зі схемою тіла, що виникає за рахунок 

інтероцепції і пропріоцепції [178]. Як засвідчує К.-М.О. Фадєєва, 

інтероцепція, екстероцепція і пропріоцепція є механізмами формування у 

людини схеми тіла як внутрішньої моделі організації тіла. Найважливіша 

відмінність схеми тіла від образу тіла вбачається в тому, що перша є 

неусвідомленим уявленням, а другий є усвідомленим конструктом. Тілесна 

усвідомленість підживлюється тією ж інформацією, що і схема тіла, але, в 

свою чергу, дозволяє образу тіла збагатитися за рахунок феноменологічного 

переживання себе зсередини [111]. 

Тілесність – це результат онтогенетичного, історичного та 

особистісного розвитку, що виражає культурну, індивідуально-психологічну 

і смислову складові унікальної людської істоти, при цьому «тіло» є фізичним 

об’єктом, який не несе в собі суб’єктивність та духовність, а «тілесність» є 

одухотвореним тілом, що виявляється в живому русі» [139, С. 123]. Якщо 
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тіло надає форми та образу людини; забезпечує прояв життя, організацію і 

перебіг у часі, індивідуальні душевні виявлення, здатність рухатись та 

виявляти свідомість, інтенсивність і прояв волі як окремої складової 

психічної діяльності, то тілесність виступає проявом людського потенціалу, 

валеологічною цінністю. Як зазначає В. М. Шмаргун, співвідношення 

соматичного і психічного має розглядатися через розуміння психіки не лише 

як зумовленою діяльністю вищої нервової системи, але і комплексною 

роботою всього організму, посилаючись на традиційні праці Є. П. Ільїна, 

Н. О. Логінової, С. Д. Максименка, Л.Ф. Шеховцової. Таке розуміння 

тілесності підвищує наукову значущість питання її сутності у комплексному 

розгляді функціонування сучасної особистості [139]. 

О. Муха характеризує тілесність як комплекс характеристик людини, її 

зовнішніх і внутрішніх, статичних і динамічних, онтологічних і генетичних 

властивостей. О. Язвінська розуміє під тілесністю 

психофізіологічні, психосоматичні, біоенергетичні прояви людського тіла, 

що характеризуються руховою активністю, що є результатом онтологічного 

та соціокультурного розвитку [140]. 

О. В. Лаврова пропонує поняття «інтернального тіла» як архетипічного 

утворення, базової (неусвідомлюваної) ментальної форми тілесності [63].  

А. О. Колярова [48] серед феноменів тіленості виділяє поняття 

тілесного досвіду, який на кшталт будь-якого іншого індивідуального 

досвіду людини ґрунтується на присвоєнні певних соціокультурних значень: 

правил і норм тілесної поведінки, знань та уявлень про функціонування 

систем організму, уявлень та припущень про реакції інших на певні тілесні 

прояви, певних тілесних практик, що поширені в суспільстві тощо, які, у 

свою чергу, переломлюються через призму індивідуальних значень і смислів 

кожної людини. 

О. Ш. Тхостов розглядає проблему тілесності з двох боків, визнаючи, 

передусім, проблему верифікації тілесності, тобто оцінки ступеня 

об’єктивності тілесних відчуттів, а також проблему об’єктивації тілесності, 
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яка пов’язана з предметністю інтрацептивного сприйняття [119]. 

Д. О. Бескова розглядає тілесність як феноменологічну реальність, яка 

становить комбінацію біопсихосоціальних аспектів тілесного буття суб’єкта 

у фізичному світі [6].  

Як висновковує Г. Валєнса, поняття тілесність є ширшим за поняття 

тіло, причому перша підкреслює особистісність та унікальність людського 

буття на тлі природного існування і уможливлює втілення і реалізацію 

духовних аспектів людини у соціокультурному середовищі [14]. 

Отже, тілесність – це «новоутворення, яке конституйоване поведінкою, 

це те, без чого ця поведінка не могла б відбутися, це реалізація певної 

культурної і семіотичної схеми (концепту), нарешті – це модус тіла» [120]. 

О. Т. Соколовою виділено три напрями досліджень образу «тілесного 

Я»: 1) образ тіла або розглядається в контексті аналізу активності певних 

нейронних систем, зокрема в якості понять «схема тіла» і «образ тіла», які є 

тотожними, або самостійними за значенням, зокрема через «схему тіла» 

характеризується усталене знання людини про своє тіло, тоді як «образ тіла» 

є ситуативною психічною репрезентацією власного тіла і розглядається як 

результат психічного відбиття; 2) «образ тіла» - це психічне відображення, 

причому розрізняють поняття «абстрактне тіло» (концептуальне) і «власне 

тіло» (сприйняття свого тіла); 3) образ тіла - це складна комплексна єдність 

сприйняття, установок, оцінок, представлень, пов’язаних із тілесною формою 

і функціями, зокрема існує чотири рівні в моделі образу тіла: схема тіла 

(стабільність сприйняття тіла у просторі), тілесне Я (міра тілесної 

самоідентичності), тілесне представлення (фантазії про своє тіло, асоціації), 

концепція тіла (формальне знання про тіло) [100, с. 99–103]. 

Як зазначає Л. М. Абсалямова [1], у багатьох рівневих схемах Я-

концепції тілесному Я майже не приділяється увага дослідників. Найчастіше 

цей компонент розглядається як основа формування самосвідомості на 

ранніх етапах онтогенезу. Його подальша роль у загальній структурі Я-

концепції або опускається, або визнається, що фізичне Я – складний 
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біосоціальний компонент (Є. С. Креславський [56, с. 32]). 

О. Соколова пише про два компоненти в самоусвідомленні фізичного Я 

– когнітивний та емоційний. Когнітивний компонент включає опис 

зовнішності, емоційний – її оцінку, відповідно до основних функцій 

емоційної сфери особистості [106]. 

За М. О. Мдивані тілесне Я – це утворення, на кшталт психологічного 

Я, соціального Я, шо є структурним компонентом Я-концепцій і має 

специфічні закономірності онтогенетичного формування та особливі сутнісні 

характеристики, а відтак складається з когнітивної, афективної і поведінкової 

складових (Ю. І. Савенков [94, с. 111–113]). 

Т. Хомуленко [130], досліджуючи структурно-функціональну 

характеристику «тілесного Я», визначає його «компонентом Я-концепції, 

який відповідає за когнітивний і емоційний супровід тілесного 

функціонування, забезпечує його регулятивний ефект, що реалізується в 

процесі внутрішнього діалогу з тілесним Я, із самим собою про тіло», 

причому вищі форми функціонування «тілесного Я» відрізняються 

рефлексивною регуляцією тілесного функціонування, тобто такою 

регуляцією, яка ґрунтується на зворотному зв’язку (внутрішньому діалозі). 

Д.М. Туркова [121], спираючись на погляди Т.Б.Хомуленко, 

використовує поняття тілесного локусу контролю, яке розглядає в якості 

когнітивного, емоційного та поведінкового копінг-механізмів, що 

відповідають когнітивному та емоційно-ціннісному компонентам тілесного Я 

у концепції Т. Б. Хомуленко. Порівнюючи зміст понять, Д. М. Туркова [121] 

зауважує, що тілесне Я ширше поняття ніж тілесний локус контролю. Коли 

мова йде про психосоматичні механізми нормального функціонування 

(ПСФНФ), то саме копінг має виступати як свідомий рівень самоорганізації 

особистості. На противагу свідомому подоланню будь-яких стресів, 

психологічного дискомфорту, напруги, виступають несвідомі механізми 

психологічного захисту, що співпрацюють не з ПСФНФ, а психосоматичною 

симптоматикою. Психосоматична особистість – це людина, позбавлена 
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контакту з власним внутрішнім світом (Т. Б. Хомуленко [129]). 

Характеризуючи таку особистість, Т. Б. Хомуленко визначає її суттєвою 

рисою дефіцит функції емоційної сфери, який проявляє себе в спрощеності 

афективного способу життя, нездатності до емоційного резонансу, 

вираженню власних переживань і розуміння почуттів інших людей, а також 

до фантазування і вільної розповіді про себе й інших. 

Л.М. Абсалямова [1] поняття тілесного Я розглядає з позиції 

сприйняття зовнішніх форм тіла, представленої трьома підходами: 1) тіло як 

носій особистісних і соціальних значень, у яких вивчається емоційне 

ставлення особи до своєї зовнішності; 2) тіло як об’єкт, наділений певною 

формою; акцент у дослідженні робиться на когнітивному компоненті його 

сприйняття; 3) тіло і його функції як носії певного символічного значення. 

О. В. Лаврова наводить визначення «тілесного Я» як здатність суб’єкта 

активно проявляти себе в тілесному бутті, «отримувати чуттєвий досвід, 

перекладений в образи і концепти, та можливість виражати себе в тілесній 

експресії» [63]. На думку автора, «тілесне Я» є суб’єктивним відбиттям 

об’єктивного тілесного стану, включаючи статеву ідентичність, рівень 

сексуальності, інстинкти виживання та продовження роду, гомеостатичні 

потреби і мотиви, а також – образ і концепцією свого тіла. 

Узагальнюючи результати теоретичних пошуків, можемо 

стверджувати, що на сьогоднішній день в дослідженнях ролі тілесності 

широко використовуються терміни «тіло», «тілесність», «образ тіла», «схема 

тіла», «тілесне» або «фізичне» Я, рідше зустрічаються «тілесний потенціал», 

«тілесна усвідомленість» та «тілесний інтелект». 

 

1.2. Наукові погляди на природу тілесного інтелекту 

 

Поняття тілесного інтелекту у психологічній науці є новим, проте саме 

розвиток знань відносно свого тіла, його можливостей, його обмежень та 

способів подолання таких обмежень, вміння володіти тілом та застосовувати 
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його можливості для збереження здоровя, ефективної праці та відновлення 

фізичних сил має найбільш прикладний інтерес для сучасної людини, у 

суспільстві, де тілу надано нижчий статус в порівнянні з розумом та 

емоціями. Саме тому тілесний інтелект та його розвиток як такий, що 

допомогає людині вирішити багато життєвих проблем, повернути свідомість 

людини «до тіла», навчити переносити увагу «до тіла», коли розумова та 

емоційна сфери перевантажені, виявляється у фокусі нашої уваги. 

Н. Медведєвою [74] було підкреслено усталену тенденцію до 

відокремлення тілесного і соціального, яка й досі репродукується в 

найважливіших соціальних інститутах, таких як родина чи школа, що 

породжує суттєві соціальні проблеми, серед яких ми можемо визначити 

відсутність культури здоров’я та здорового способу життя, молодшання 

хвороб, поширення шкідливих звичок серед молоді, закріплення у масовій 

свідомості уявлень, згідно з якими тілесний розвиток відірвано від інших 

аспектів становлення особистості (насамперед інтелектуальних і моральних). 

Поняття тілесного (а саме тілесно-кінестетичного) інтелекту вперше як 

окремий його різновид згадується у працях Г. Гарднера, будучи різновидом 

множинного інтелекту. Саме у концепції Г. Гарднера було показано тісний 

зв’язок між володінням тілом і здатністю задіювати когнітивні механізми, 

підкреслено важливість дослідження когнітивних аспектів поряд із 

нейропсихологічними основами тілесних навичок [20].  

Критично аналізуючи наукові погляди Г. Гарднера, Н. Лавриченко 

узагальнює [62], місце власне тілесного у структурі інтелекту людини: поряд 

з лінгвістичним, просторовим, логіко-математичним, музичним, 

особистісним та міжособистісним, тілесно-кінестетичний інтелект 

передбачає здатність використовувати тіло та тілесні засоби для вираження 

емоцій, намірів, для виконання цільових дій, здатність відчувати тіло у 

просторі й часі, маніпулювати предметами, імітувати рухи інших людей, 

уміння слухати і чути власне тіло, розуміти й поважати тілесність як таку. 

Крім того, поряд із просторовим та логіко-математичним, тілесно-
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кінестетичний вид інтелекту є об’єктним та таким, що характеризується 

внутрішнім контролем.  

Варто зазначити, що тілесний інтелект слід відносити до особистісних 

інтелектів, які залежать від факторів існування особистості людини, 

існування інших людей, інтерпретації «Я» в тій чи тій культурі, особливостей 

організації суспільного життя тощо. 

Узагальнюючи думки науковців (М. Л. Смульсон [105], М.О. Холодна 

[128]), феномен інтелекту можемо трактувати як такий, що у найбільш 

широкому своєму розумінні відображає ментальні процеси особистості, 

відбиває сутність уловлювання та застосування нею закономірностей 

оточуючого світу, їх переробки та використання. Тобто, в переважній 

більшості інтелект пов’язують з ментальною, когнітивною сферою 

особистості, що, однак, має феноменологічний та онтогенетичний зв'язок із 

феноменами здібностей, особистісними характеристиками, досвідом та 

когнітивними схемами тощо. 

Отже, викладені вище наукові теоретичні погляди можемо підсумувати 

таким чином. Якщо поняття «інтелект» означає сукупність розумових 

здібностей, то тілесний інтелект можна розглядати як здатність людини до 

усвідомлення, диференціації, розуміння тілесних відчуттів та потреб, 

здатність до саморегуляції та сукупність тілесних навичок та здібностей 

людини. 

Фактично, сукупність всіх характеристик, які включають в себе 

поняття «тіло», «тілесність», «образ тіла», «тілесне Я», «тілесна свідомість», 

«усвідомлення свого тіла», «тілесна компетентність» що описують різні 

соматичні і психосоматичні аспекти особистості, рівень їх усвідомленості та 

розвиненості у людини, можна звести до інтегрованого поняття «тілесний 

інтелект».  

Теоретичним фундаментом, на якому базується поняття «тілесний 

інтелект», є тілесна усвідомленість. Цьому психосоматичному явищу 

присвячене дослідження одного із фундаторів тілесно-орієнтованої терапії 
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М. Фельденкрайза [123], де відзначається: «Ми діємо відповідно до образу 

себе. Образ себе, який скеровує кожну нашу дію, визначається трьома 

факторами (у різних співвідношеннях): спадковістю, вихованням і 

самовихованням…Образ себе складається з чотирьох компонентів, які беруть 

участь у кожній дії. Це рух, відчуття, почуття і мислення». 

Близьким до поняття «усвідомлення тіла» є поняття, яке використав 

Ю. Джендлін – «фокусування». Це спеціальний пошук людиною цілісної 

тілесної відповіді на ситуацію всередині самої себе. Фокусування – це форма 

уваги, що спрямована всередину, на тіло. Відчуття, що виникають в тілі на 

межі усвідомлення, сприяють розкриттю нових можливостей людини. 

К. Фадеєва [0], досліджуючи тему вимірювання специфічних 

конструктів тілесності у психології, звертає увагу на чотири 

взаємопов'язаних виміри тілесної усвідомленості, які використовують 

зарубіжні дослідники (В. Мелінг та С. Прайс): тілесні відчуття, що 

сприймаються; якість уваги; спрямованість тілесної усвідомленості; 

усвідомленість інтеграції тіла-свідомості. 

Доцільно згадати думку В. О. Ананьєва стосовно сутності людського 

потенціалу, що забезпечує цілісне і ціннісне ставлення до свого здоров’я, 

представленого сімома основними потенціалами (компетенціями), що 

представляють різні аспекти цілісного здоров'я людини: інтелектуальним, 

особистісним, емоційним, фізичним, соціальним, креативним і духовним [4]. 

Потенціал тіла як фізичний аспект здоров'я, за В.О. Ананьєвим, є здатністю 

розвивати фізичну складову здоров'я, «усвідомлювати» власну тілесність як 

властивість своєї особистості. Сюди ж автором віднесено аліментарну і 

сексуальну види компетентності. Тілесний потенціал характеризує 

особистість людини на більш «грубому» поведінковому рівні, і в той же час 

на більш «тонкому» рівні інтероцептивних відчуттів. У контексті розгляду 

потенціалу тіла В.О. Ананьєв використовує поняття «тілесного інтелекту» 

[4].   

Тілесний інтелект, за словами В.О.Ананьєва, – це тонка рефлексія, 
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диференціація у своєму тілі різних модальностей (візуальних, слухових, 

тактильних, нюхових, смакових відчуттів) і використання цієї здатності в 

підвищенні рівня культури живлення, зайнятті спортом, рівня задоволення в 

сексуальних стосунках [4].  

Тілесну компетентність В.О. Ананьєв розглядає як здатність 

усвідомлювати, диференціювати, розуміти власні відчуття, тілесні потреби, 

вміння саморегулювати тілесні процеси. За його словами, здорова тілесність 

– це спонтанна, природна тілесна поведінка, стійкість тіла, врівноваженість, 

цілісність сприйняття тіла, здатність до отримання сексуального 

задоволення, прийняття власного тіла [4]. 

Для людини з низьким рівнем тілесної компетентності характерні 

скутість, алекситимія (нездатність виділяти, диференціювати і висловлювати 

тілесні відчуття на вербальному рівні), наявність психосоматичних 

захворювань, неадекватне (фрагментарне) сприйняття власного тіла, 

нездатність (нечутливість) до отримання задоволення, проблеми 

саморегуляції тілесних процесів (труднощі в адаптації) і ін. Тому постає 

питання про так звані цілі щодо підвищення тілесної компетентності: 

пізнання свого тіла, вивчення мови тіла – «системи раннього оповіщення», 

розвиток вміння усувати і контролювати м'язові затиски, бути стійким, 

гнучким, спонтанним; освоєння методів психосоматичної саморегуляції; 

отримання задоволення через спорт, танці, секс [4]. 

Семантично спорідненим, але не тотожним поняттям є соматичний 

інтелект, що вперше був застосований американським доктором холістичних  

дисциплін Suresha Hill в 2015 році, коли вона написала і назвала саме таким 

чином свою книгу «Somatic Intelligence» [164] в якості допомоги для учнів 

заснованого нею в Каліфорнії, США, Marin Center for Somatic Education.  

Соматичний інтелект – здатність людини відчувати своє тіло, 

усвідомлювати його рухи і їх якість, а також регулювати фізичний стан і 

рухову активність (у тому числі за допомогою усвідомленої роботи з 

функціями і структурами тіла ). Вона зауважує, що тіло, яке володіє високим 
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ступенем соматичного інтелекту, навчається дуже швидко, навіть 

перебуваючи поруч з людиною, що професійно володіє бажаним умінням. 

Спортсмени високого рівня, які користуються тілом досить точно і 

регулярно, також мають високу мотивацію, яка є відкритою, сприйнятливою, 

спонтанною і такою, що швидко реорганізує себе, системою. Розвиток 

ефективності швидкості реакцій свого тіла в будь-якій дії підвищує 

соматичний інтелект. Людські тіла не тільки глибоко розумні, але вони також 

є тим самим джерелом і основою ефективної обробки будь-якої інформації, 

що надходить зсередини або ззовні. 

SQ – коефіцієнт соматичного інтелекту – показник здатності 

усвідомлювати і регулювати свій фізичний стан і рухову ефективність. 

Важливим питанням в актуальних дослідженнях постає феноменологія 

тілесного інтелекту, що дозволяє більш якісно обґрунтувати його природу та 

роль у житті людини. Узагальнюючи результати досліджень, можемо 

передбачити, що до розвиненого тілесного інтелекту належать такі 

характеристики: сенсорне усвідомлення свого тіла; знання про власне тіло, 

його функції та його потреби; відчуття свого тіла; чутливість до змін в стані 

тіла; розуміння сигналів та мови власного тіла; розвинута тілесна інтуїція; 

відчуття меж власного тіла та простору; здатність фокусувати увагу на 

внутрішніх відчуттях; вміння висловити свої відчуття; здатність до образного 

уявлення власного тілесного «Я»; здатність контактувати з підсвідомим через 

тілесні підказки; можливості та обмеження власного тіла; турботлива 

поведінка по відношенню до власного тіла; усвідомлене перебування в тілі; 

вміння отримувати насолоду через тіло; подолання тілесних обмежень і 

болю; розвинута сексуальність як прояв тілесності, різноманітні навички по 

роботі з м’язовою та опорно-руховою системою; обізнаність з різними 

психотілесними техніками і фізичними вправами та системне їх 

застосування; інтерес до власного тіла та бажання розвивати його 

можливості і навички; психосоматична компетенція, розуміння 

психофізіологічних процесів, що відбуваються з тілом в різні періоди життя; 
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характер і стиль ходи та типових поз. 

Ставлення до свого тіла як до тілесності, на думку Т. Леві [64], є 

необхідною умовою переживання радості, енергонаповненості, переживання 

яких можна розглядати як один із критеріїв внутрішньої особистісної 

цілісності, однією з головних умов формування самодостатності особистості, 

яка більшою мірою спирається на внутрішній світ і менш залежна від 

зовнішнього. 

Відчуття людиною свого тіла та ставлення людини до свого тіла є 

ключовими і значущими характеристиками, що свідчить про розвиненість 

тілесного інтелекту. Можна говорити, що у людини слабо або погано 

розвинений тілесний інтелект, якщо вона не може використовувати тіло та 

його ресурсний потенціал для більш свідомого та ефективного проживання 

свого життя; якщо у людини превалює ставлення до свого тіла з позиції 

зовнішнього спостерігача, який дистанційований від власних відчуттів, а 

керується в основному у своєму ставленні до тіла соціальними установками, 

нормами, правилами, модою та зовнішніми цілями; коли тіло розглядається 

особистістю переважно як інструмент в досягненні цілей; коли тіло є 

предметом контролю, примусу та маніпуляцій або ігнорування; якщо людина 

погано усвідомлює власне тіло, сприймає його відсторонено, оцінює його 

стан та потреби лише на раціональному рівні, робить висновки про те, як 

треба піклуватися про своє тіло з досвіду інших людей, а не власного, коли 

власний тілесний досвід ігнорується, обезцінюється, коли тіло сприймається 

в основному як об’єкт оцінювання: гарне-погане, красиве-некрасиве, 

подобається-не подобається, тощо. Коли людина перебуває в поганому 

контакті зі своїм тілом, то свої внутрішні переживання і настрій вона 

формулює як безрадісні, сірі, безперспективні, безглузді. 

Людина з розвиненим тілесним інтелектом відчуває себе «втіленим Я», 

«втіленим духом», сутністю, що виражена тілесно, коли власне «Я» 

невіддільне від тіла і перебуває в ньому щомиті, відчуває себе зсередини 

живим, цінним, коли внутрішнє «Я» постійно перебуває в діалозі з Тілом, 
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дослуховуючись до потреб один одного. Такий діалог свідчить не тільки про 

високий рівень розвитку тілесного інтелекту, але й про розширення 

свідомості людини в цілому, високо розвинений тілесний інтелект свідчить 

красномовно і про духовне та психологічне здоров’я людини. 

 Зовнішніми ознаками добре розвиненого тілесного інтелекту можна 

вважати хорошу статуру, добре, але не гіперрозвинену м’язову структуру, 

м’який та виразний чіткий голос, повну амплітудність рухів, граціозність, 

ясний та швидкий погляд, хороший здоровий вигляд шкіри, виразне обличчя. 

Тобто людина з розвиненим тілесним інтелектом виглядатиме в цілому більш 

привабливою зовні та більш емоційно відкритою до усвідомленого контакту 

з іншими. (А. Лоуен [69]). 

 

1.3. Регулятивні особливості розвитку тілесного інтелекту 

особистості 

 

Тілесний інтелект особистості обумовлюється низкою психологічних 

чинників, що виступають регуляторами його розвитку та до групи яких 

можна  віднести певні аспекти психічного, що детермінують ставлення 

людини до власної тілесності, її усвідомленості у множинних зв’язках і 

відношеннях, корелюючи з даним феноменом у площинах соціальної 

взаємодії, онтогенетичного становлення особистості як цілісної системи.  

Узагальнюючи думки науковців з даної проблеми, можемо зауважити, 

що тілесний інтелект особистості формується під впливом: 

1) самоставлення особистості (Н.В. Даниленко, О.В. Капітанова, 

В.О. Лабунська, Г.І. Морєва, В.В. Столін, А.О. Тіунова, Т.П. Шарай, 

О.С. Язвінська, С.Г. Якобсон); 

2) гендерної ролі особистості, проявів її сексуальності 

(Л.М. Абсалямова, В.Й. Бочелюк, Т.С. Бурейчак, Н. Вольф, Л. Джексон, 

Т. Кеш, І.С. Кон, О.С. Кочарян, В.О. Лабунська, П. Плайнер, К. Поуп, 

Д. Ролінгер, М. Фергюсон, Дж. Флетт, С. Чейкен,  О.С. Язвінська); 
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3) регуляторних структур особистості – саморегуляції, емоційно-

вольової регуляції поведінки, планування діяльності, цілепокладання та рівня 

домагань та локусу тілесного контролю тощо (В.О. Крамченкова, 

В.І. Моросанова, А.О. Макаренко, О.С. Язвінська, К.І. Фоменко, 

Т.Б. Хомуленко, С.К. Шандрук); 

4) оцінки власної зовнішності та самого себе, формування іміджу 

власного «Я» на основі різнорівневої системи соціальних контактів 

(Л.М. Абсалямова, Я.В. Верещинська, Н.В. Даниленко, Н.Д. Билкіна, 

І.М. Биховська, О.В. Капітанова, В.В. Козачинська, М.А. Коваленко, 

Ю.М.Коломієць, І.С.Кон, А. Лоуен, А.О. Макаренко, В.О. Лабунська, В. 

Пйонтковський, О.Т. Соколова, Дж. Томпсон, М. Тіггеман, С. Фішер, П. 

Шильдер); 

5) особливостей перебігу когнітивних процесів та емоційного 

реагування на оточуюче середовище (Л.М. Абсалямова, А.О. Макаренко, 

О.Т. Соколова, Д.М. Туркова, Т.Б. Хомуленко, В.М. Шмаргун); 

6) різних аспектів ставлення до свого здоров’я та його об’єктивної й 

суб’єктивної оцінки (В.О. Ананьєв, М. Кулеша-Любінець, О.С. Язвінська). 

Доцільно відмітити, що чинники тілесного інтелекту особистості 

розглядаються нами як такі, що мають  двосторонній кореляційний зв’язок зі 

специфікою тілесності особистості. З одного боку, означені чинники 

визначають специфіку усвідомлення власної тілесності людиною, з іншого – 

сама специфіка тілесного інтелекту людини визначає специфіку формування 

та функціонування даних чинників (наприклад, самоставлення у загальному 

визначає ставлення людини у тому числі і до своєї тілесності, але ж і 

ставлення до свого «Я» є одним із вагомих аспектів самоставлення). 

Розглянемо детально деякі з чинників, що впливають на формування та 

розвиток тілесного інтелекту особистості. Зокрема такі: самоставлення 

особистості; гендерні ролі та сексуальні прояви; саморегуляція, планування 

діяльності, цілепокладання та рівень домагань; оцінки власної зовнішності та 

самого себе, формування іміджу власного «Я» під впливом соціальних 
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контактів; особливості перебігу когнітивних процесів та емоційного 

реагування на оточуюче середовище; ставлення до свого здоров’я.  

1. Самоставлення (ставлення до свого «Я», відношення до себе тощо) є 

вагомим чинником тілесного інтелекту особистості, оскільки тілесність є 

значущим аспектом «Я» людини. Закономірно, що загальний характер 

самоставлення людини вносить корективи в сприйняття людиною своєї 

тілесності, а сама оцінка тілесних параметрів є важливим  аспектом 

генералізованого самоставлення. Ставлення людини до себе є базовим 

конструктом особистості, впливає практично на всі аспекти поведінки, 

відіграє найважливішу роль у встановленні міжособистісних відносин, в 

постановці і досягненні цілей, в способах формування і розв'язання кризових 

ситуацій (С.Р. Пантілєєв, В.В. Столін, Н.Ю. Хусаінова [102]). Серед 

зарубіжних і вітчизняних досліджень можна назвати роботи Р. Бернса, 

С. Куперсміта, С.Р. Пантілєєва, М. Розенберга, Н.І. Сарджвеладзе, 

О.Т.Соколової, В.В. Століна, які вивчали особливості будови самоставлення. 

Д.В. Бажан, А.П. Корнілов, М.І. Лісіна, Г.І. Морєва, К. Роджерс, І.Г. Чеснова, 

С.Г. Якобсон досліджували взаємозв'язок самоставлення з іншими проявами 

особистості. М.М. Авдєєва, А. Адлер, Р. Бернс, Ю.Б. Гіппенрейтер, 

Є.І. Савонько, В. Сатир, Е. Еріксон виділяли фактори, що впливають на 

формування самоставлення. На думку А.П. Корнілова, позитивне стійке 

самоставлення лежить в основі віри людини в свої можливості, в свою 

самостійність, енергійність, обумовлює оптимізм щодо очікування 

успішності своїх дій в ситуаціях невизначеності. С.Г. Якобсоном і 

Г.І. Морєвою показано, що люди з позитивним самоставленням менш 

поглинені своїми внутрішніми проблемами і рідше страждають на 

психосоматичні розлади і, відповідно, мають краще сприйняття тілесності. 

О.С. Язвінська [129] у власному дослідженні демонструє чітко 

виражений кореляційний зв'язок між параметрами самоставлення 

особистості та її сприйняттям власного тілесного «Я». Вона виявила значущі 

кореляції між показниками інтегрального самоставлення і показниками 
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методики «Тілесний образ «Я», такими як: «вказівки на захворювання 

внутрішніх органів», «бажання змінити зовнішність» і «базовий тілесний 

внутрішньопсихічний конфлікт», що свідчить про тісний взаємозв’язок між 

тілесним образом «Я» і самоставленням. Також, нею визначений значний 

вплив соціальних чинників на механізм формування психосоматичних 

розладів.  

Особливо яскраво кореляція тілесного образу «Я» та самоставлення 

проявляється у випадку проявів самозвинувачення як негативного аспекту 

самоставлення та викривленого сприйняття тілесного людиною 

(О.С. Язвінська [140]). Застосовуючи авторську методику «Образ тілесного 

Я» авторка виявила зв'язок показника самозвинувачення із вказівками на 

захворювання внутрішніх органів, опорно-рухового апарату, симптомами 

соматоформних розладів, базовим тілесним внутрішньоособистісним 

конфліктом. Це засвідчує безпосередній вплив почуття провини на 

формування як базового тілесного внутрішньо психічного конфлікту, так і 

тілесного образу «Я». Також цей процес може мати зворотній характер. 

Спочатку формуються психофізіологічні патерни, які автоматично 

вбудовуються в схему тіла, що природно впливає на формування тілесного 

образу «Я» в цілому. Вона інтерпретує це таким чином. Витіснена емоція 

образи на батьків, при певних обставинах, формується в стійке почуття 

провини дитини відносно батьків, яке в подальшому трансформується в 

самозвинувачення. Дана емоція «закріплюється» на рівні 

психофізіологічного патерну, з відповідними їй інтероцептивними 

відчуттями і психологічним змістом і бере участь у формуванні як певних 

поведінкових патернів, так і психосоматичних розладів. 

Т.П. Шарай [136] зауважує, що в якості основних параметрів, які 

впливають на розвиток самоставлення жінок, є ставлення до свого тіла, а 

також елементи самосвідомості – ступінь прийняття своєї статевої 

приналежності і усвідомленість емоційного пласта своєї особистості. 

Системоутворюючим фактором в структурі показників компонентів 
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самоставлення та особистісних факторів у жінок виступає маскулінність, що 

представляє відображення соціальних установок, цінностей, і стереотипів 

поведінки, властивих чоловікам. Вона зауважує, що цілісне і позитивне 

сприйняття особистістю себе характеризується більшою представленістю як 

чоловічого, так і жіночого начал (що сприяє більш успішній самореалізації в 

сучасному світі). 

Вагомим у даному контексті виступає й оцінка привабливості власного 

тіла, що виражається або ж в позитивному самоставленні, або ж в 

негативному. Так у дослідженні, проведеному В.О. Лабунською, 

О.В. Капітановою, стверджується, що загальна позитивна оцінка особистістю 

свого зовнішнього вигляду має велике значення для загального 

самоставлення людини і визначає його. Тобто, дане дослідження черговий 

раз постулює зв'язок тілесного інтелекту та самоставлення, оскільки оцінка 

свого зовнішнього вигляду виступає проявом тілесності людини [61].  

Зв’язок тілесного інтелекту та глобального самоставлення найбільш 

явно виражається в підлітковому та юнацькому віці, що онтогенетично 

обумовлено вагомістю сприйняття оточуючими представників даного 

вікового періоду (А.О. Тіунова [118]). На думку Ч. Кожалієвої, образ 

тілесного «Я» зазнає остаточної зміни з 11 до 14 років і має суттєвий вплив 

на цілісний «образ Я». Спостерігається велика кореляція самооцінки і 

заклопотаності своєю зовнішністю з уявленнями про себе, оцінкою різних 

сторін «Я» у дівчаток; виявляється зв’язок негативної самооцінки від 

неприйняття свого образу тіла порівняно з хлопчиками, які чітко розділяють 

оцінку своєї зовнішності з інтелектуальними якостями та іншими аспектами 

«Я». Про це свідчить аналіз описів підлітками самих себе, в яких у хлопчиків 

на перших місцях стоять характеристики дій або діяльності в цілому, а у 

дівчаток – зовнішній вигляд [45].  

Тож самоставлення особистості, у загальному, є вагомим чинником 

становлення тілесного інтелекту, оскільки інтегральна оцінка особистістю 

себе, ставлення до себе як носія і тілесних, і психологічних, і соціальних 
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характеристик, значною мірою відображається на специфіці усвідомлення 

власної тілесності. 

2. Особливості гендерних ролей, статева належність, гендерні 

патерни поведінки та сексуальність особистості є вагомим чинником її 

тілесного інтелекту, що знайшло відображення у багатьох дослідженнях 

сучасності. Зокрема, дана проблематика висвітлена у працях таких вчених як 

Л.М. Абсалямова, Т.С. Бурейчак, Н. Вольф, Л. Джексон, Т. Кеш, 

О.В. Капітанова, І.С. Кон, В.О. Лабунська, П. Плайнер, К. Поуп, О.Б. Попова, 

Д. Ролінгер, М. Фергюсон, Дж. Флетт, С. Чейкен, О.С. Язвінська.  

П. Плайнер із співавторами стверджують, що гендерні відмінності 

впливають на стурбованість фізичними параметрами зовнішнього вигляду, 

на самооцінку зовнішнього вигляду на всіх етапах життєвого шляху [183]. 

Статеві відмінності у задоволеності своїм зовнішнім виглядом серед 

сучасних студентів представлені у роботі В.О. Лабунської та 

О.В. Капітанової [61], що має значення для розуміння сутності тілесного 

інтелекту людини та чинників його формування. Автори визначають, що 

уявлення про власну тілесність сучасної молоді знаходяться під впливом 

статевого фактору. Зокрема, дівчатам властиві вищі показники 

занепокоєності та задоволеності своєю зовнішністю. Разом із тим, 

зафіксована тенденція до того, що представники обох статей можуть на 

високому рівні оцінювати свою зовнішність, проте не бути не задоволеними 

нею чи відчувати напруження з даного приводу, що доводить важливість 

тілесного інтелекту в системі формування ставлення відносно себе у людини. 

О.С. Язвінською було показано зв'язок порушення в механізмі статево-

рольової самоідентифікації з прагненням змінити зовнішність, а також із 

порушенням у визначенні меж тіла, як аспекту сприйняття свого тілесного 

«Я» людиною [140]. 

О.Б. Попова, акцентуючи увагу на зв’язку тілесності та соціальних 

ролей особистості в сучасному постмодерному суспільстві, наголошує, що 

велика кількість гендерно закріплених ролей формуються та є «обмеженими» 
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тілесністю людини. Наприклад, жіноча роль «моделі» висуває певні вимоги 

до тілесності людини так само як і роль «сильного чоловіка», що базується на 

його тілесних характеристиках [85].  

Виходячи з положень Т.Ф. Кеша про методологію досліджень образу 

тіла, зокрема про доцільність розгляду феномена образу тіла з метою 

кращого розуміння людського існування, визнання багатовимірності 

феномена образу тіла і необхідність об'єднання зусиль теорії і практики в 

міждисциплінарному плані [147], виник термін «нормативна 

незадоволеність» для опису негативних емоцій, дівчатами і жінками з 

приводу своєї зовнішності, який міцно закріпився в літературі, висловлюючи 

все зростаючу тенденцію невдоволення своїм тілом. 

Приблизно з 9-річного віку дівчатка  починають проявляти 

занепокоєння своєю вагою, причому з віком прагнення схуднути зростає. 

Поряд з цим встановлено факт стійкої незадоволеності своїм тілом у жінок 

протягом усього життя [15]. Невдоволення своїм тілесним виглядом лише 

змінює зміст: в молодому віці переважає надмірний контроль ваги, тілесними 

формами і стурбованість враженням, яке вони  справляють на оточуючих. У 

старшому віці (50-65 років) ці проблеми відходять на другий план, 

перетворюючись в побоювання з приводу помітних ознак старіння. 

Значимість зовнішньої привабливості для юнаків і чоловіків останнім 

часом також стає все більш очевидною. Соціокультурні вимоги, що 

пред'являються до зовнішності, змушують чоловічу частину населення 

більшості західних країн відчувати майже такий же тиск з боку оточення, яке 

є звичним для жінок. Жорстка конкуренція і бажання домогтися успіху 

створюють образ супермена, відповідати якому  означає досягти фінансової 

незалежності і певного становища в суспільстві. За результатами опитування, 

проведеного К. Поуп і колегами [184], чоловіки так само, як і жінки готові 

йти на відчутні жертви для досягнення бажаної форми. Однак, на відміну від 

жінок, для яких прагнення до більш стрункуої фігуруи є домінуючим, 

чоловіки стурбовані не стільки власною вагою, скільки необхідністю мати 
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накачане, мускулисте, струнке тіло. 

Л. Джексон [166], акцентуючи увагу на вагомості гендерної 

ідентифікації у своєму ставленні до тілесності, також наголошує на 

складному і тривалому характері її формування. 

У підлітковому віці, коли освоюються і формуються гендерні моделі 

поведінки, тілесний інтелект має надважливе значення. Зокрема, І. Кон 

дотримується думки, що зовнішність відіграє значну роль у становленні 

самосвідомості підлітка, але більшою мірою це характерно для дівчат. При 

цьому деякі пасивні підлітки погоджуються зі своїми недоліками і 

починають відчувати себе неповноцінними. Водночас він переконаний, що 

саме у підлітковому віці вплив соматотипу на психіку, поведінку, становище 

серед однолітків і впевненість у собі є найбільш помітним [52, с. 145]. 

Як підсумовує А.О. Тіунова, дівчатка-підлітки є особливо схильними 

до розвитку негативного образу тіла, частіше нехтують іншими здібностями і 

зосереджуються лише на зовнішньому вигляді як доказі власної гідності, що 

призводить до зниження самооцінки і підвищення ризику розвитку 

психічних розладів, у тому числі розладів харчової поведінки [118].  

Вплив гендерних стереотипів на прояви тілесності, перш за все – 

жіночої, через культуру позначається і в дослідженні Т.С. Бурейчак [13], на 

прикладі розгляду феномену «комодифікованого жіночого тіла». Вона 

наголошує, що сучасну культуру та одне з головних джерел її просування – 

рекламу – часто розглядають як значущі  механізми конструювання «міфу 

краси» (Н. Вольф [195]), що культивує важливість привабливої жіночої 

зовнішності. Реклама пропонує світ ідеальних візуальних образів 

(А. Вернік [196]), символічний зв’язок із якими конструюється через 

звернення до відповідних товарів та послуг 

«Культ фемінінності» (М. Фергюсон [156]), який проголошують у 

рекламі, часто акцентує на специфічних критеріях, яким повинне відповідати 

жіноче тіло. До них традиційно  відносять  привабливість, молодість, 

стрункість та сексуальність. Жіноча сексуальність сама по собі може бути 
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товаром, особливо тоді, коли її використовують у рекламі, спрямованій на 

чоловічу аудиторію. Жіноче тіло деколи відіграє декоративну функцію в 

рекламі, що полягає у використанні його як привабливого фону презентації 

того чи іншого товару. Прихований зміст таких рекламних повідомлень 

полягає в тому, що репрезентація сексуально привабливих молодих жінок у 

рекламі може створювати конотації між використанням товару та 

отриманням такої жінки як винагороди для чоловіка («жінка як приз») 

(О. Кісь [43]), реклама стимулює ідею «панопичного менеджменту» (М. 

Тайлер, П. Еббот [194]), де жіноче тіло вимагає постійного догляду і 

трансформації задля наближення до канонів жіночої тілесної привабливості 

та загалом підтвердження власної фемінінності. 

За словами Т.С.Бурейчак [13], проблема репрезентації чоловічого тіла в 

рекламі є достатньо новим предметом досліджень. Репрезентація чоловічої 

сексуальності та об’єктивація чоловічого тіла деякий час асоціювалася з 

гомосексуальністю. Д. Ролінгер [185] зазначила, що чималий вплив на 

поширення еротизованих образів чоловіків у рекламі мають певні культурні 

зміни і, зокрема, рух сексуальних меншин. Можна припустити й інші 

причини цього явища. З економічного погляду для розширення ринку та 

пошуку нових споживачів такі нові чоловічі образи (передусім у рекламі 

товарів для жінок) звертаються до незалежних жінок, які заробляють та 

витрачають власні гроші. Також це може бути пов’язане з тим, що для 

просування нових товарів рекламодавці намагаються змінити традиційні 

уявлення про маскулінність через наголошення на природності чоловічого 

споживання товарів для догляду за зовнішністю. Одним з наслідків 

поширення таких чоловічих образів може ставати розхитування традиційного 

розуміння маскулінності, яке впливає на пошук чоловіками стабільних 

джерел самоствердження та може актуалізувати потребу чоловічого 

самовизначення через власне тіло та різноманітні тілесні практики. 

Т.С. Бурейчак [13] подає достатньо змістовне пояснення механізмів 

формування тілесності особистості під впливом реклами, що відображає 
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актуальні соціальні дискурси осмислення тілесності. Перш за все привертає 

увагу наявність активної позиції індивіда стосовно різноманітних практик 

догляду за власним тілом, передбачена в більшості таких реклам. Одним із 

прийомів, за допомогою яких реклама переконує в необхідності втручання у 

функціонування власного тіла, є наголошення на проблематичності 

«недоглянутого» тіла (Л. Малвей [179]).  

Тож, становлення сексуальної і гендерної ідентичності, ставлення до 

себе як до представника певної статі чинить вагомий вплив на зміни в 

характеристиках своєї тілесності особистості, визначаючи типові у певному 

суспільстві та суспільно-економічних умовах напрямки осягнення змісту 

тілесного. 

3. Вплив регуляторних структур особистості на її сприйняття 

тілесності та, відповідно, сформованість тілесного інтелекту виражається у 

наукових працях таких вчених, як А.О. Макаренко, О.С. Язвінська, Г. Уіткін 

[140]), зокрема останнім було показано, що усвідомлення суб'єктом меж 

власного тіла пов’язано з механізмами цілеутворення, а також із рівнем 

адаптації особистості в соціумі та іншими аспектами соціальної поведінки. 

Дослідження А.О. Макаренко хворих на алекситимію показало, що для 

їх образу Я  характерна фрагментарність самосприйняття та уявлення свого 

життєвого шляху та себе у цьому житті, що виражається в зниженій здатності 

до саморегуляції, порушенні регуляторних механізмів різних рівнів 

організації психіки. Такі регуляторні порушення пов’язані з комплексом 

емоційних та когнітивних порушень, що обумовлює дисфункціональність 

регуляторних систем психіки [140]. 

О.С. Язвінською було показано, що образ «тілесного Я» пов'язаний з 

особливостями регуляторних механізмів особистості, специфікою організації 

та перебігу процесів планування діяльності, реалізації мети, тощо. 

Відповідно, регуляторна функція ставлення особистості до своєї тілесності 

реалізується через систему когнітивно-афективних механізмів, що 

запускають процеси оцінки діяльності та її вдосконалення [140]. 
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Тілесний локус контролю є свідомою чи несвідомою спрямованістю 

фокусу уваги особистості на інтерпретацію стану тілесного Я й тілесних 

відчутів зокрема, мотивуючи цей стан зовнішніми (екстернальний тип) чи 

внутрішніми каузальними зв’язками (інтернальний тип) [132]. Як вказує 

Д.М. Туркова, інтернальний локус контролю свідчить про максимальний 

контакт з тілесним Я на рівні внутрішнього діалогу [121]. 

4. Тілесний інтелект формується під впливом оцінки власної 

зовнішності та самого себе, формування іміджу власного «Я» на основі 

різнорівневої системи соціальних контактів (Л.М. Абсалямова, Н.Д.Билкіна, 

І.М.Биховська, А. Броннер, Т.С.Бурейчак, Р.Ю.Вовчук, О.В.Городецький, 

О.В.Завальнюк, О.В. Капітанова, М.А. Коваленко, В.В.Козачинська, 

Ю.М.Коломієць, І.С.Кон, А. Лоуен, А.О.Макаренко, В.О.Лабунська, 

Ю.Ліпяніна, В.Пйонтковський, О.Т. Соколова, Дж. Томпсон, М. Тіггеман, 

С. Фішер, П. Шильдер). 

В.О. Лабунською та О.В. Капітановою [61] проведене комплексне 

дослідження, що розкриває зв'язок уявлення про свою зовнішність та 

самоставлення і, в подальшому, сприйняття своєї тілесності. Дані автори 

розуміють феномени задоволеності / незадоволеності своїм зовнішнім 

виглядом як досить стійке, довготривале позитивне / негативне ставлення 

(установки) до свого зовнішнього вигляду, а стурбованість зовнішнім 

виглядом як різновид соціальної тривожності, що виникає у зв'язку з 

тимчасовою зосередженістю на певних характеристиках зовнішності, що не 

заважає бути задоволеним своїм зовнішнім виглядом за умови усунення 

реального або уявного дефекту. Стурбованість зовнішністю переживається 

як «Зовнішнє Я для інших», оскільки обумовлена представленістю 

зовнішності в різних контекстах соціальних і міжособистісних відносин. 

Задоволеність зовнішністю, як стійке ставлення до свого «Зовнішнього Я», 

інтегрує як «Зовнішнє Я для себе», так і «Зовнішнє Я для інших», і мало 

схильне до ситуативних тривожних станів, викликаних виявленням якихось 

«дефектів». Тобто, дане дослідження дозволяє розкрити зміст не лише 



 

 

51 

зв’язку самоставлення та тілесного інтелекту особистості, але і акцентувати 

увагу на вагомості суспільної думки та ставлення з боку інших людей у 

розуміння особистістю своєї тілесності. 

Проведені С. Фішером і С. Клівлендом дослідження образу тіла з точки 

зору його меж показали високу кореляцію між ступенем визначеності меж 

образу тіла і певними особистісними характеристиками людини. Так, 

наприклад, високий рівень визначеності меж у свідомості характеризується 

стійким зв'язком з такими характеристиками індивіда, як більш стабільна 

адаптація, сильна автономія, виражене прагнення до емоційних контактів. А 

низький ступінь визначеності меж образу тіла корелює зі слабкою 

автономією, високим рівнем особистісного захисту, невпевненістю в 

соціальних контактах [157]. Дані результати дають підстави для дослідження 

копінг-стратегій та психологічних захистів в якості регуляторів 

функціонування тілесного інтелекту особистості. 

А.О. Макаренко було показано порушення сприймання різних частин 

своєї зовнішності при алекситимії залежно від  функціональної та  

суб’єктивної значущості різних частин тіла для досліджуваних. Зокрема, 

сприймання власної голови як осередку інтелекту та регуляції викривляється 

у вигляді подовження чи деформації (за суб’єктивною оцінкою), що 

пов’язано з порушенням регуляторних функцій при алекситимії. Така 

закономірність доводиться відсутністю викривлень у сприйнятті власного 

тіла і себе загалом у досліджуваних без проявів алекситимії. Також, 

досліджувані по мірі нарощування проявів алекситимії викривлено 

сприймають ширину власних плечей у бік збільшення та ширину талії у бік 

зменшення, що відображає зверхкомпенсацію почуття тілесної 

неадекватності та сексуальну амбівалентність (А.О. Макаренко, 

Н.Д. Билкіна) [69]. 

Дж. Томпсон і М. Тіггеманн також наголошують на вираженій 

залежності тілесного «Я» людини та її образу тіла залежно від умов життя 

людини, системи соціальних стосунків, коли успішність у сприйнятті 
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оточуючими в межах спілкування і взаємодії провокує покращення ставлення 

до різних аспектів своєї тілесності. Натомість, неуспіхи у системі стосунків 

та в житті загалом, викликають порушення сприймання своєї тілесності [190, 

192]. 

Вагомість стосунків у формуванні ставлення до своєї тілесності 

доводить і Ю.Ліпяніна, стверджуючи, що соціальні фактори (судження, 

думки, стереотипи, еталони) стосовно зовнішності повинні враховуватись 

обов’язково, оскільки в сучасному світі вони справляють значний вплив на 

фізичне Я індивіда. Тому привабливість повинна розглядатися з урахуванням 

соціального контексту, в якому вона виникає і проявляється. Ставлення до 

тіла диктується тим соціально-культурним контекстом, який є пануючим в 

конкретному суспільстві (Р.Ю.Вовчук). Дослідження в рамках соціально-

культурної парадигми свідчать, що соціально-економічні умови, екологія або 

культура певної країни чи то регіону можуть здійснювати значний вплив на 

уявлення людей стосовно того, кого можна вважати привабливим і чому [66]. 

Успішність соціальних контактів особистості виражається в 

розвиненому у неї на високому рівні феномені соціального інтелекту. У 

дослідженні М.В. Коваленко та Я.В. Верещинської встановлено, що 

загальний рівень соціального інтелекту передбачає розвинуте та розвивальне 

ставлення до свого тіла, тобто прагнення розвивати свої фізичні властивості, 

вдосконалювати зовнішність, а також бережливе ставлення до тіла, яке 

включає прагнення піклуватись про тіло, добре ставитись до нього, 

запобігати ризику для тіла та здоров’я. Натомість, низький рівень 

соціального інтелекту характеризується контролюючим та відчуженим 

ставленням до тіла. Отже, недостатній рівень здатності до соціальної 

перцепції та розуміння причини та наслідки вчинків інших людей 

характеризує людей, які або нехтують проблеми свого тіла, або надто суворо 

ставляться до свого тіла, обмежуючи його потреби [44]. 

Дана тенденція підтверджена і І.М.Биховською, яка зазначає, що в 

умовах сьогодення через недостатню сформованість престижу фізичного 
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іміджу людини як прояву культурно значущого соціального статусу, 

спостерігається байдужість представників різних соціальних груп до 

культивування своїх тілесних, рухових якостей. Таку байдужість до власного 

фізичного здоров'я, недовіру до свого тілесного досвіду, «голосу тіла», 

зневажливе ставлення до краси людського тіла І.М. Биховська визначає як 

«соматичний негативізм», що затвердився і який проявляє себе в 

найрізноманітніших сферах. На перший погляд прямою протилежністю 

такому ставленню  до тілесності є його своєрідна абсолютизація, коли за 

найвищу цінність сприймаються зовнішні форми, так би мовити «випуклості 

та об’єми». Однак насправді це не так, бо різниця лише зовнішня, 

внутрішньо ж вони однакові у зневажливому ставленні  до тілесності. В 

основі їх лежить «винесеність тілесно-фізичних характеристик людини за 

рамки нормальної культурної соціалізації, апріорне виключення тілесного 

буття людини з системи соціокультурних цінностей» [8, С.19-27]. 

І.С.Кон [52] та ряд інших дослідників, наголошуючи на культурній 

природі людського «Я» як багаторівневій системи акцентує  і на вагомості 

впливу соціокультурних дискурсів через систему різнорівневих контактів 

особистості з суспільством як на рівні міжособистісної взаємодії, так і на 

рівні спілкування в культурологічному сенсі. Як зазначає Ю.М. Коломієць, 

соціокультурне буття впливає на людське тіло через багато факторів, 

обумовлює тілесну поведінку (яка відповідає цим факторам), культивування 

фізичного іміджу, адекватного існуючим нормам, або ж всупереч їм. У 

культурі не існує усталеної і розвинутої практики, котра могла б проявляти 

себе без відповідного їй людського тіла – між ними існує чіткий зв’язок. 

Соціокультурним механізмом формування тілесності є культурна 

традиція, виражена дією обрядів та ритуалів, спрямованих на затвердження 

ідейного змісту суспільних відносин, якостей і властивостей особистості. У 

цьому сенсі розвиток людини відбувається в її духовно-тілесній єдності, яка 

за своїм ідейним потенціалом виходить далеко за межі завдань 

вдосконалення тільки тілесної організації людини. [1, С.50-52].  
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О. Соколова стверджує, що, уявлення людини про власну соматичну 

організацію, усвідомлення нею етичного та естетичного впливу своєї 

зовнішності впливають на організацію її поведінки стосовно інших людей, на 

зміст її вчинків, а також на ставлення до своєї особистості загалом [106]. 

Дана тенденція доводиться і В. Пйонтковським, який зазначає, що тіло 

в сучасних соціокультурних умовах стало джерелом і носієм нових значень і 

смислів, відбулася комерціалізація тіла, тіло стало посередником у 

соціальних взаємовідносинах, і зберегло свою предметність для хірургічних 

втручань задля його «покращення» і «виправлення», створюючи тим самим 

передумови для виникнення й розповсюдження манії оздоровлення 

(«healthism»). У відповідь на потреби споживачів починає зростати 

косметичний ринок, розширюються послуги пластичної хірургії тощо. 

Сучасне гедоністично зорієнтоване суспільство, намагається бути 

«худорлявим», молодим і в «гарній» фізичній формі (keeping feet, keeping 

slim, keeping young). Підтримувати цю, так би мовити, «культурну 

справність» допомагають комерційні засоби масової інформації (найчастіше 

таблоїди, глянцеві журнали), а також розбудований бізнес «здорового життя» 

(«wellness business»), ціла індустрія, зорієнтована на надання спеціальних 

послуг щодо підтримування «гарної» фізичної форми [84]. 

Типові уявлення про образ «тілесного Я», що властиві сьогочасній 

культурі, за словами В.В. Козачинської [46], обумовлені вагомістю 

дотримання певних стереотипічних та культурно обумовлених уявлень 

стосовно тілесності сучасної особистості, які пропагуються засобами масової 

інформації та екстраполюються у вираженій тенденції до повернення уваги 

до свого фізичного стану, тіла, масових занять спортом, що граничить із 

поняттям моди сьогодення. Цієї ж думки дотримуються О.В.Завальнюк [34], 

та О.В. Городецький [22] стверджуючи, що формування власного тіла 

засобами спорту і здорового способу життя стає завданням створення 

соціально-прийнятної форми репрезентації особистості. Оригінальність при 

цьому досягається завдяки багатоманітності тілесних практик і видів спорту, 
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чисельність яких невпинно зростає не тільки порівняно зі світом античності, 

але й порівняно із ХХ століттям, що стало таким собі століттям спорту [8]. 

Залежність тілесності від актуальних соціальних дискурсів, що 

пропагуються суспільством через системи різноманітних соціальних 

контактів констатується і Т.С. Бурейчак [13], яка зауважує, що наявна низка 

соціальних канонів тілесності, які визначають параметри тілесної 

досконалості – зріст, масу, форму, колір, вигляд, запах тіла тощо. 

Незважаючи на те, що в різні історичні періоди в контексті різних культур та 

навіть у межах тої самої соціокультурної системи ці параметри можуть 

відрізнятися, їхнє загальне соціальне значення полягає в тому, що вони є 

важливими критеріями оцінки особистості. Отже, зовнішність часто відіграє 

роль маркера певних соціальних та індивідуальних якостей людини. 

Результатом невідповідності канонам тілесності може ставати ігнорування та 

моральне засудження людини. 

Тож тілесний інтелект особистості знаходиться під впливом 

різнорівневої системи комунікації особистості, як на рівні конкретних 

соціальних відносин з оточуючими людьми, так і на рівні широкого плану 

стосунків з суспільством, у контексті засвоєння соціокультурних норм, 

досвіду та його транслювання через призму усвідомлення власної тілесності і 

регуляції поведінки відносно власного «тілесного Я». 

5. Тілесний інтелект особистості залежить і від особливостей перебігу 

когнітивних процесів та емоційного реагування на оточуюче середовище 

(Л.М.Абсалямова, А.О.Макаренко, О. Т. Соколова, Д.М.Туркова 

В.М. Шмаргун). 

Зокрема, А.О.Макаренко зауважує, що порушення сприйняття своєї 

тілесності (на прикладах проявів алекситимії) обумовлено властивим 

сучасному світу життям «зовні свого тіла», що стає культурним нормативом; 

відмовою від емоційної природи людини, що  знаходить своє вираження у 

гостро протікаючих внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктах, 

і неможливості відверто перебувати в теплих і довірливих міжособистісних 
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контактах.  

Л.М. Абсалямова [1] акцентує увагу на тому, що в дослідженнях образу 

тілесного Я простежується взаємозв’язок і взаємовплив афективних і 

когнітивних процесів, їх роль у становленні особистості. Когнітивне 

ставлення до свого фізичного тіла та його емоційна оцінка інтегруються в 

образі тілесного «Я», зумовлюючи комплексне бачення особистістю своєї 

тілесності. 

Як зазначає Д.М. Туркова [121], у якості чинників функціонування 

тілесного інтелекту особистості у широкому розумінні (в контексті проблем 

життєвої активності та успішності, ефективності вирішення життєвих 

проблем, тощо) розглядаються типові копінг-механізми, що 

використовуються особистістю в складних життєвих ситуаціях. Авторкою 

сформульована модель подолання несприятливих обставин на рівні взаємодії 

з тілесним Я, де успішне подолання життєвих проблем базується на 

усвідомленні свого тіла, інтернальному характері локусу контролю тіла та 

виражається через копінг-механзім пошуку соціальної підтримки, який 

реалізується через поведінковий компонент тілесного Я. При цьому, 

інтернальний характер тілесного «Я» особистості передбачає успішний та 

ефективний контакт особистості з власним тілом, усвідомлення власної 

тілесності в усіх її проявах. 

В.М. Шмаргун, [139] розглядаючи становлення тілесності особистості в 

онтогенетичному плані, наголошує на вагомості таких чинників її 

формування як імпринтинг та імітація. Він зауважує, що на ранніх етапах 

онтогенезу такі психосоматичні механізми як імпринтінг та імітація 

(наслідування) відіграють ключову роль у засвоєнні дитиною першого 

біосоціального досвіду. Імпринтування забезпечує ніби безпосереднє 

термінове введення і переробку інформації щодо біологічних та соціально 

значущих компонентів середовища. Водночас, імітація може розглядатися як 

безпосередній терміновий канал рухового, біологічно адаптованого 

реагування. Сумісно ці два психосоматичні механізми формують базу для 
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розвитку процесів індивідуального навчання, забезпечують можливість 

реалізації як загальних, видоспецифічних форм поведінки, так і засвоєння 

соціокультурних традицій конкретного соціуму, що надають нового значення 

тілесності особистості в конкретний момент її життя. Ці дві форми поведінки 

забезпечують можливість виживання й адаптації молодого організму в 

умовах конкретного біосоціального середовища. 

6. У системі ставлень особистості до себе, окрім ставлення до власної 

зовнішності, функціонування та розвиток тілесного інтелекту особистості 

обумовлені особливостями ставлення до свого здоров’я та його об’єктивної 

й суб’єктивної оцінки (В.О.Ананьєв, М. Кулеша-Любінець, О.С. Язвінська [4, 

58, 140]). 

Ставлення до здоров’я є потенціалом особистості, а здорова тілесність 

– це спонтанна, природна тілесна поведінка, стійкість тіла, врівноваженість, 

цілісність сприйняття тіла, здатність до отримання сексуального 

задоволення, прийняття власного тіла [4]. 

О.С. Язвінська також наголошує на важливості вираженості 

соматичних хвороб як чинника становлення образу тілесного «Я», що 

пов’язано з тілесним інтелектом. Вона зауважує, що в більшості випадків 

хворобливі інтероцептивні відчуття або навіть саме захворювання (за умови 

наявності) як би «включене», асимільоване в схему тіла і не тільки на рівні 

сенсомоторного еквівалента на рівні тіла, але і на рівні свідомості, що 

дозволяє говорити про використання хвороби як компенсаторного 

психофізіологічного механізму [140]. 

Дана тенденція підтверджується рядом емпіричних досліджень та 

наукових пошуків. Зокрема, М. Кулеша-Любінець, вивчаючи образ тілесного 

«Я» у чоловіків із цукровим діабетом, виявила, що у них даний образ набуває 

негативних ознак, що детерміновано саме перебігом захворювання. Вони 

незадоволені тими частинами тіла, які є найбільш уразливими при цукровому 

діабеті (серце, статеві органи, кінцівки, голова (імовірно, погіршення зору та 

захворювання судин)). Для них характерні знижені показники 
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стресостійкості, що, в свою чергу, провокувало і розвиток цукрового діабету. 

Отже, поведінка людини щодо свого здоров’я, а також сформованість 

об’єктивної та суб’єктивної оцінки стану здоров’я виступають вагомими 

чинниками ставлення до своєї тілесності. І навпаки, розвиток тілесного 

інтелекту особистості значною мірою впливає на об’єктивність оцінки щодо 

свого здоров’я. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Узагальнюючи викладений вище матеріал, можемо підсумувати, що 

тілесний інтелект є важливою складовою в усвідомленні власного «Я» та в 

досягненні задоволення в житті та діяльності, в успішній самореалізації. 

Проблема тілесності, тривалий час виступаючи предметом наукових 

досліджень, відображає багатогранну систему зв’язків особистості та 

суспільства, підкреслюючи унікальність особистості як одночасно і 

біологічного, і соціокультурного феномену. Тіло людини розглядається не  як 

просто природна, анатомо-фізіологічна даність, а складний і мінливий 

соціальний конструкт. 

Тілесність особистості розглядається через аналіз особливостей ряду 

феноменів – Я-концепції, тілесного Я, образу тіла, тілесного локус контролю, 

тощо.  

Сукупність всіх характеристик, які включають в себе поняття «тіло», 

«тілесність», «образ тіла», «тілесне Я», «тілесна свідомість», «усвідомлення 

свого тіла», що описують різні соматичні і психосоматичні аспекти 

особистості, рівень їх усвідомленості та розвиненості у людини, можна 

звести до інтегрованого поняття «тілесний інтелект».  

Нами визначено співвідношення понять тілесний інтелект, інтелект, 

соціальний та емоційний інтелект. Якщо поняття «інтелект» означає 

сукупність розумових здібностей, соціальний інтелект – здатність людини 

розуміти поведінку власну та інших людей, емоційний інтелект – це 
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здатність розуміти власні та чужі емоції, то тілесний інтелект можна 

розуміти як здатність людини до усвідомлення, диференціації, розуміння 

тілесних відчуттів та потреб, здатність до саморегуляції, як сукупність знань 

про тіло та його природу, тілесні навички та здібності людини і спрямування 

їх на підвищення рівня культури власне тілесного, особистісного (в тому 

числі сексуально-статевого) та соціального буття індивіда.  

Становлення тілесного інтелекту обумовлене рядом чинників, що 

мають двосторонній системний зв'язок. Тілесний інтелект особистості 

формується під впливом: 1) самоставлення особистості; 2) гендерної ролі 

особистості, проявів її сексуальності та специфіки її сексуальності; 

3) регуляторних структур особистості – саморегуляції, вольової регуляції 

поведінки, планування діяльності, цілепокладання та рівня домагань, тощо; 

4) оцінки власної зовнішності та самого себе, формування іміджу власного 

«Я» на основі різнорівневої системи соціальних контактів; 5) особливостей 

перебігу когнітивних процесів та емоційного реагування на оточуюче 

середовище; 6) різних аспектів ставлення до свого здоров’я та його 

об’єктивної й суб’єктивної оцінки. 

Разом із тим, проблема наукового осягнення поняття тілесного 

інтелекту особистості та чинників його формування і розвитку, складових, 

що його визначають, вимагає подальшого дослідження, що і представлено у 

другому розділі роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ 

РОЗВИТКУ ТІЛЕСНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ  

 

Даний розділ містить виклад методологічних засад емпіричного 

дослідження тілесного інтелекту особистості, аналіз результатів емпіричного 

дослідження проявів тілесного інтелекту та його чинників – самоставлення 

особистості, різних аспектів здоров’я, іміджу власного тіла, специфіки 

сексуальності та саморегуляції. Подано узагальнення результатів 

емпіричного дослідження, описано підсумки факторного аналізу емпіричних 

даних та представлено модель чинників тілесного інтелекту особистості.  

 

2.1. Організація емпіричного дослідження 

 

Емпіричне дослідження системи чинників тілесного інтелекту 

особистості дорослого віку передбачало складання комплексної програми 

дослідження і базувалось на основі розуміння сутності феномену тілесного 

інтелекту та його формування. Розглядаючи тілесний інтелект як сукупність 

знань про тіло та його природу, тілесні навички та здібності людини; 

спроможність до тонкої рефлексії, диференціації у своєму тілі різних 

модальностей – візуальних, слухових, тактильних, нюхових, смакових, 

больових відчуттів, дихання, сердцебиття, напруження та розслаблення мязів 

тощо, розуміння природи та причин змін цих модальностей, і використання 

цієї здатності в підвищенні рівня культури власне тілесного, осбистісного (в 

тому числі сексуально-статевого) та соціального буття індивіда, нами 

означені діагностичні мішені в структурі вивчення чинників тілесного 

інтелекту на основі аналізу наявних у психологічній науці інструментів 

вивчення тілесних явищ.  

Як зауважують Т.Б. Хомуленко, В.В. Крамченкова [132], спектр 

діагностичних засобів осягнення змісту тілесного та психічного достатньо 
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широкий. Зокрема, в англомовній літературі, за даними Мелінга, 

використовується не менше 12-ти опитувальників, які вивчають різні аспекти 

тілесної усвідомленості. У вітчизняній психології на даний момент не 

перекладені опитувальники, що розкривають рівень тілесної усвідомленості 

людини. 

К. Фадєєва [0] зауважує, що з метою вивчення тілесної усвідомленості 

широкого визнання набули наступні методики. 

1. Шкала тілесного інтелекту (Body Intelligence Scale), що складається з 

31 твердження. Тілесний інтелект має на увазі усвідомлення та використання 

тілесних відчуттів для підтримки здоров'я, передачу інформації про безпеку 

та комфорт навколишнього середовища і підвищення особистісного і 

духовного розвитку в перебігу життя. Підшкали цього тесту включають в 

себе усвідомленість тілесної енергії, усвідомленість тілесного комфорту і 

внутрішню тілесну усвідомленість [142]. 

2. Міра тілесної усвідомленості (Body Awareness Measure) включає в 

себе 13 пунктів. Тілесна усвідомленість в даному випадку описується як 

«усвідомлення того, як тіло переживається зсередини» і «усвідомлення 

відчуттів, які також можуть супроводжуватися емоційним або когнітивним 

змістом» [158]. 

3. Підшкала самосвідомості свого тіла в опитувальнику тілесної 

самосвідомості (Private Body Consciousness Sub-Scale (PBCS) of the Body 

Consciousness Questionnaire) належить до однієї з найбільш ранніх методик, 

присвячених цьому питанню. Вона звертається до таких здібностей, як 

фокусування на внутрішніх тілесних відчуттях, усвідомленість 

інтероцептивного зворотнього зв'язку і чутливість до змін у стані тіла. Крім 

цієї підшкали в опитувальник тілесної самосвідомості входять такі чинники 

як «самосвідомість громадського тіла» і «тілесна компетентність» [176]. 

4. Шкала зв'язку з тілом (Scale of Body Connection) була сформована 

для використання в тілесній терапії та пересічних з нею підходах. У ній є два 

основних виміри: власне тілесна усвідомленість (в розумінні авторів вона 
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включає в себе усвідомлення відчуттів, здатність ідентифікувати і 

переживати внутрішні відчуття тіла, такі як напруга м'язів, і загальний 

емоційний і психофізіологічний стан тіла) і тілесна дисоціація 

(характеризується униканням внутрішнього досвіду) [185]. 

5. Опитувальник тілесної усвідомленості (Body Awareness 

Questionnaire), який складається з 18 пунктів, є одним з найбільш поширених 

у використанні методичних інструментів [190].  

Крім того, В. Мілінг зі співавторами [174] було наведено такі методики 

дослідження тілесності: 

1. Шкала тілесного відгуку (Body Responsiveness Questionnaire): 7 

пунктів були розроблені для вимірювання чутливості до тілесних відчуттів, 

«розширюючи конструкцію усвідомлення тіла, підкреслюючи, як 

оцінюються та лікуються тілесні відчуття, а не лише чи сприймаються вони» 

[153]. 

2. Шкала тілесної усвідомленості (Un Questionario di Consapevolezza 

Corporea), у якій вона розуміється авторами як інтероцепція або «здатність 

забезпечувати дискримінаційні реакції за наявності різноманітних 

вісцеральних явищ» і як «сенсорно-рухове тонке налаштування, що дозволяє 

певною мірою контролювати ці реакції». Методика містить три субшкали: 

«Частота симптомів іпохондріазу»; «Вісцеральне сприйняття»; і «Загальне 

занепокоєння здоров'ям» [170]. 

3. Шкала зв’язку з тілом (Scale of Body Connection) містить 20 

пунктів, дві незалежні субшкали: 1) «усвідомлення тіла» є «багатогранним і 

включає сенсорне усвідомлення, здатність ідентифікувати та відчувати 

внутрішні відчуття тіла (напруження м'язів) та загальний емоційний/ 

фізіологічний стан організму (розслаблення, напруження)»; 2) «тілесна 

дисоціація», що характеризується «униканням внутрішнього досвіду» [185]. 

Натомість, С. С. Татаурова [116], проводячи порівняльне крос-

культурне дослідження образу тіла як когнітивної структури самосвідомості, 

застосувала перекладені на російську мову і адаптовані п’ять методик 
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дослідження образу тіла, розроблених Т. Ф. Кешем: «Опитувальник 

ситуативної незадоволеності образом тіла»(SIBID), «Опитувальник впливу 

образу тіла на якість життя» (BIQLI), «Багатокомпонентний опитувальник 

ставлення до свого тіла» (MBSRQ), «Опитувальник уявлень про 

зовнішність»(ASI-R) і «Шкала станів образу тіла»( BISS). 

Е. Григорьєвою та А. Драпака [24] створено опитувальник 

«Дослідження рівня сформованості психологічних меж особистості», який 

дозволяє оцінити межі фізичного, межі внутрішнього психологічного, 

межі соціального, межі духовного простору особистості у сферах минулого, 

актуального (теперішнього), бажаного (майбутнього) стану психологічних 

меж особистості респондента. 

Деякі українські дослідники (М. Коваленко [44]) застосовували 

методику ставлення до тіла О. Станковської [109]. У структурі цієї методики 

«Моє ставлення до свого тіла» виділені 4 смислових блоки тверджень. Кожна 

з цих шкал містить позиції, що характеризують мотиваційний, емоційний, 

когнітивний і конативний аспекти ставлення до себе в контексті тілесності. 

М. Коваленко адаптувала цю методику для визначення, як і якою мірою 

представлений зв'язок зі своїм тілом у свідомості майбутніх психологів. 

Для діагностики тілесного Я свою методику розробила Т.Б. Хомуленко. 

Це методика незакінчених речень «Вербалізація тілесного Я» для вивчення 

ознак психосоматичної компетентності особистості. У структурі 

запропонованої методики визначено наступні ознаки психосоматичної 

компетентності: обізнаність, прийняття, інтрацептивність, метафоричність, 

каузальність, діалогічність, суб’єктність, інтегративність. Також, 

комплексний підхід до вивчення сутності тілесного представлений в 

комплексній дослідницькій програмі ПАВА, розробленій Т.Б. Хомуленко 

[130]. 

Разом із тим, наявний психодіагностичний інструментарій не 

відповідає повною мірою сутності розуміння тілесного інтелекту в рамках 

даного дослідження і не дає можливість виявити комплексний характер 
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досліджуваного явища, системи чинників його формування. Це пов’язано з 

тим, що, на нашу думку,: 

1) значна частина методик, розроблених для дослідження тілесного, 

відображає лише окремі аспекти даного явища, які, до того ж, сформульовані 

в межах здійснення психотерапевтичної роботи з особистістю певного 

напрямку. Відповідно, застосування ряду методик та діагностичних шкал 

дозволить отримати інформацію, яка стосується окремих та поодиноких 

аспектів тілесності особистості, а спрямованість таких діагностичних засобів 

обмежується їх використанням в межах терапевтичного процесу у певних 

методологічних рамках. Наприклад, вивчення особливостей енергетичного 

потенціалу як прояву тілесності особистості, навряд чи виступає самоціллю, 

а дозволяє виокремити показники цього потенціалу на певному етапі 

психотерапевтичної роботи. Тобто, застосування такої методики є доцільним 

у контексті терапевтичної роботи, а сам опитувальник поєднує у собі як 

діагностичні, так і терапевтичні функції (одночасно відбувається і 

дослідження і підвищення рівня самосвідомості досліджуваного з даного 

питання), проте дана методика не може виступати окремим дискретним 

інструментом діагностики; 

2) зважаючи на спрямованість наявних психодіагностичних методик і 

шкал і їх обумовленість терапевтичними теоретико-методологічними 

позиціями розробників, постає питання їх валідності та надійності як вагомих 

характеристик інструменту психодіагностики. Таке твердження не зменшує 

вагомості розроблених вченими інструментів діагностики, проте акцентує 

увагу на їх контекстуальності, доцільності використання в умовах 

терапевтичного процесу роботи пацієнта з проблемами тілесності. Істотно, 

що розробники таких методик закладали в їх зміст специфіку розуміння 

сутності тілесного, відповідно до здійснюваної ними ж роботі в даній сфері. 

Проте, за умови використання таких методик в умовах фронтальної чи 

групової діагностики, втрачається їх самобутня сутність, зменшується 

діагностична вага, що свідчить про недоцільність використання цих 



 

 

65 

інструментів у даному дослідженні; 

3) дані методики не дають можливість виявити комплексну систему 

тілесного інтелекту як багаторівневого утворення та виявити особливості 

чинників його формування, зважаючи на їх вузько специфічну 

спрямованість; 

4) окрім того, переважна більшість методик, запропоновані науковцями 

для вивчення сфери тілесності, викладена англійською мовою і не 

стандартизована ні в російськомовному, ні в україномовному варіантах, а 

більшість посилань на дані методики серед різних авторів мають оглядовий 

характер і не передбачають надання методики їх проведення. Тобто, 

інформація про дані методики наявна, проте процедура їх проведення та 

інтерпретації даних залишаються не висвітленими, що унеможливлює їх 

застосування у нашому дослідженні.  

Зважаючи на описані вище особливості наявного психодіагностичного 

інструментарію з проблеми тілесності, нами розроблено комплекс 

діагностичних методик, що, на нашу думку, найбільш змістовно відображає 

компоненти тілесного інтелекту та чинники його формування. Більше того, 

діагностичні інструменти, які увійшли до даного комплексу, є загально 

визнаними, широко застосовуються та мають переконливі дані стосовно 

стандартизації, надійності та валідності на вибірках різного складу, що 

підвищує їх наукову вагу в даному дослідженні.  

Окрім запропонованих у нашому дослідженні авторських методик 

діагностики тілесності та тілесного інтелекту, були використані методики, 

спрямовані на вивчення образу тіла, міри задоволеності тілом, ставлення до 

тіла, тобто методики тілесного блоку, а саме: 

1. Кольоровий тест незадоволеності власним тілом (The Color-A-

Person body dissatisfaction Test, CAPT) О. Вуле, С. Ролл. Тест спрямований на 

визначення міри незадоволеності за трьома параметрами: 1) живіт, стегна, 

сідниці, нижня частина стегон; 2) волосся, обличчя, ноги, руки, верхня 

частина живота, груди та плечі; 3) загальний показник незадоволеності [97]. 
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У представленому дослідженні враховувався загальний показник 

незадоволеності в якості незалежної змінної (категоріального предиктора), за 

яким усі досліджувані були поділені на задоволених та незадоволених 

власним тілом.  

2. Методика діагностики ставлення до власного тіла 

О. Станковської [109], спрямована на визначення міри розвитку рефлексії 

власного фізичного стану та ставлення до свого тіла. Методика представлена 

шкалами: відчужене ставлення, контролююче ставлення, бережливе 

ставлення та розвиваюче ставлення. У представленому дослідженні 

враховувався тип ставлення до тіла, за провідним типом досліджувані були 

поділені на відповідні групи.  

3. Методика діагностики тілесного локусу контролю   Т. Б. Хомуленко, 

В. О. Крамченкової, Д. М. Туркової [133] дозволяє оцінити тілесний локус 

контролю, який авторами розуміється як тенденція приписувати причини 

того, що відбувається з тілом у сферах тілесного, зовнішнім (екстернальний 

тілесний локус контролю) або внутрішнім (інтернальний тілесний локус 

контролю) чинникам. В якості сфер тілесного, які враховувалися при 

побудові тверджень методики, авторами розглядаються сфери здоров’я і 

хвороби; краси і зовнішності, харчової та сексуальної поведінки, фізичної 

активності і спорту. За результатами застосування методики може бути 

визначений низький рівень інтернальності тілесного локусу контролю – 20-

57 балів, середній рівень інтернальності – 58-115 балів, високий рівень 

інтернальності – 116-140 балів  

4. Нами застосовано опитувальник образу власного тіла [104], зміст 

якого відображає:  глобальну оцінку тіла (задоволеність або незадоволеність 

вагою, формою тіла, специфічними його частинами), емоції і почуття з 

приводу зовнішності, когнітивний аспект (переконання щодо зовнішності, 

схема тіла), певну поведінку (наприклад, уникнення дивитися на себе в 

дзеркало, зважуватися, відвідувати тренажерні зали). 

Дослідження регулятивних чинників функціонування тілесного 
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інтелекту особистості розподілені на групи відповідно до систематизації, 

отриманої нами у результаті теоретичного аналізу даної проблеми. 

Зважаючи на те, що тілесний інтелект особистості дозволяє повною 

мірою відобразити усвідомлення та функціонування тілесності, важливе 

значення мають характеристики здоров’я особистості та ставлення до нього. 

По суті такі параметри відображають широкий пласт чинників формування 

тілесного інтелекту – когнітивний компонент тілесного інтелекту – 

компетентності стосовно свого тіла, емоційного та психологічного 

благополуччя функціонування особистості. З метою вивчення ролі ставлення 

до здоровя у функціонуванні тілесності була використана методика 

«Ставлення до здоров’я» (Р.А.Березовська).  

Самоставлення як регулятор функціонування тілесного інтелекту 

визначається нами як загальний фактор впливу на сферу тілесності і був 

досліджений за допомогою методики «Діагностика самовідношення 

(В.В. Столін, С.Р. Пантілєєв)» [113], зважаючи на те, що тілесний інтелект 

виступає як відображення специфіки самоусвідомлення особистості у 

контексті усвідомлення свого тілесного. Такий зв'язок доводиться у 

більшості теоретичних позицій вчених, адже виявляються такі поняття як 

«образ тіла», «схема тіла», «образ тілесного Я», а ознаки сприйняття 

тілесного належать до ключових параметрів формування самосвідомості та 

образу Я особистості. Відповідно, характеристики самоставлення, його 

різних аспектів (наприклад, оцінка свого Я, самоінтерес, самосимпатія, 

самоприйняття, саморозуміння) чинять вагомий вплив на формування 

тілесного інтелекту. Більше того, становлення самосвідомості особистості 

має нерозривний онтогенетичний зв’язок із оцінкою та усвідомленням 

тілесного компоненту своєї особистості (В.П. Зінченко, І.С. Кон, Т. Б. 

Хомуленко, Е. Еріксон). Отже, нами обрано даний опитувальник з огляду на 

тісний онтогенетичний зв'язок процесів формування самосвідомості та 

образу Я із відображенням у них сутності тілесності особистості. Відповідно, 

ми передбачаємо, що характеристики самоставлення особистості чинять 
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однозначний вплив на формування тілесного інтелекту. 

Зважаючи на те, що тілесний інтелект особистості не лише дає цілісне 

розуміння власної тілесності, оцінку й розуміння сутності тілесних процесів, 

але і передбачає певний момент організації і модифікації діяльності, нами 

виокремлено регуляторний компонент тілесного інтелекту. Істотно, що 

процес реалізації стосунку «особистість-тіло» передбачає не лише 

сприйняття, оцінку, усвідомлення тілесного як складової особистості, але і 

має подальший вплив на життєдіяльність людини, що передбачає 

застосування регуляторних механізмів. З іншого боку, ступінь сформованості 

саморегуляції є основою, що закладає рівень організації діяльності з метою 

розвитку позитивних характеристик тілесності людини. Саме з таких 

міркувань до складу комплексної методики вивчення чинників формування 

тілесного інтелекту нами включено методику «Стиль саморегуляції 

поведінки» (В.І. Моросанова), що дає можливість діагностувати різні 

параметри саморегуляції досліджуваних, їх вплив на становлення тілесного 

інтелекту. 

У контексті вивчення регулятивних предикторів тілесного інтелекту 

використовувався опитувальник «Способи подолання негативних ситуацій» 

для осіб юнацького віку (СПНС), розроблений Т.В. Маліковою, 

Л.О. Михайловим, В.П. Соломіним та  О.В. Шатровою [87]. Під стратегією 

подолання автори розуміють актуальну відповідь особистості на вимоги 

негативної ситуації. Це специфічна комбінація способів подолання, тобто 

дій, що вживаються суб'єктом у ситуації психологічної загрози фізичному, 

особистісному та соціальному благополуччю та розгортаються у когнітивній, 

емоційній та поведінковій сферах. На кожне з 25 тверджень опитувальника 

досліджуваний вибирає одну з п'яти відповідей, відповідно до шкали 

Лайкерта. Методика оцінює схильність до п'ятьох видів компетенцій: 

 • «пошук підтримки»  –  звернення за підтримкою взагалі, пошук 

інформації та звернення до фахівців, пасивне співробітництво, релігійність 

(звернення до Бога); 
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 • «підвищення самооцінки»  –  відхід з поля проблемної ситуації 

шляхом перенесення уваги на щось інше (наприклад, на колишні успіхи та 

досягнення), або на  когось іншого (наприклад, на сім’ю та друзів); 

 • «самозвинувачення»  –  прояв «смиренності», схильність відійти від 

проблеми, відмовлятися від спроб змінити ситуацію; 

 • «аналіз проблеми»  –  роздуми над пробленою ситуацією з метою 

знайти вихід; розглядається як шанс побачити нові можливості, змінити 

життєві настанови та цінності (знаходження сенсу того, що скоїлося); 

 • «пошук винних»  –  прагнення шукати винних зовні. 

За допомогою опитувальника Ю. Куля вивчалася специфіка модусу 

контролю над дією (орієнтація на дію, або стан) в адаптації І.О. Васильєва, 

Д.О. Леонтьєва, О.В. Мітіної, С.О. Шапкіна [15]. У всіх учасників 

дослідження діагностувалися 1) здатність до контролю у плануванні, 

2) здатність до контролю у реалізації, і 3) здатність до контролю у ситуації 

невдачі. 

 Зважаючи на відсутність комплексної методики дослідження тілесного 

інтелекту особистості, відповідно до нашого теоретичного розуміння 

сутності даного феномену, нами розроблено та апробовано методику 

«Діагностика тілесностої усвідомленості», де визначено наступні параметри: 

тілесна обізнанність, тілесне самосприйняття, сексуальність, самопочуття та 

саморегуляція в межах тілесності, а також методику «Діагностика тілесного 

інтелекту», що містить компоненти внутрішньособистісного тілесного 

інтелекту, тілесної компетентності, тілесної саморегуляції та 

міжособистісного тілесного інтелекту. 

Тож запропонований комплекс методик дав нам можливість 

діагностувати особливості вираженості як компонентів тілесного інтелекту, 

так і чинників його формування. 

Дослідницька вибірка. Емпіричне дослідження системи чинників 

тілесного інтелекту та його складових здійснене у 2018-2020 роках. До 

складу вибірки увійшли 156 осіб віком від 20 до 45 років. Статевий склад 
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вибірки налічує 86 жінок та 70 чоловіків, що надає вибірці ознаки 

репрезентативності. Представники вибірки різні за соціально-

демографічними характеристиками, професійною зайнятістю, рівнем освіти, 

станом здоров’я, що підвищує репрезентативність вибірки. 

Методи математико-статистичної обробки даних включали первинну 

описову статистику, кореляційний аналіз, аналіз відмінностей у розподілі 

ознак в незалежних і залежних групах досліджуваних за допомогою 

непараметричних (Манн-Уітні, Уілкоксон) та параметричних (t-Стьюдента) 

критеріїв, одно- та двофакторний дисперсійний аналіз (2-Way ANOVA), 

експлораторний факторний аналіз.  

Крім того, було застосовано множинний регресійний аналіз, за 

допомогою якого вивчався одночасний і погоджений вплив множини 

незалежних (вихідних) змінних на одну залежну з наступною побудовою 

лінійних рівнянь регресії типу: 

,...2211 exbxbxbbY pp   

де Y – залежна змінна (у нашому дослідженні – показники позитивного 

й негативного ЕСН); b – вільний член; b1, b2, … bp – параметри моделі (у 

нашому дослідженні – регулятивні компетенції тілесного інтелекту); е –

 помилка прогнозування. Множинний регресійний аналіз дав можливість 

передбачити ймовірність формування компонентів тілесного інтелекту 

особистості. 

Математична обробка даних та графічна презентація результатів 

здійснювалися за допомогою комп’ютерного пакету статистичних програм 

Statistica 6.0. 
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2.2. Аналіз показників стандартизації авторських методик 

дослідження тілесної усвідомленості та тілесного інтелекту особистості 

 

Зважаючи на обмежений перелік діагностичних засобів вивчення 

специфіки тілесності загалом та тілесного інтелекту зокрема, наявність 

значної кількості теоретичних положень і наукових шкіл з дослідження 

специфіки їх визначення, актуальність розробки новітніх методичних засобів 

вивчення тілесного інтелекту не викликає сумнівів. З огляду на виражену 

необхідність розробки таких стандартизованих та зручних у використанні 

методик для вивчення тілесного інтелекту особистості ми спершу розробили 

методику «Діагностика тілесної усвідомленості». Теоретичною основою 

створення методики виступили положення про сутність тілесності як 

складного психічно-соматичного утворення, що включає в себе ряд 

компонентів, які по-різному розкривають зміст стосунку «особистість-життя-

тіло». Теоретичні положення, що лягли в основу створення даної методики, 

відображають переважаючу роль тілесного усвідомлення, запропонованого 

М. Фельденкрайзом, та фокусування (за Ю. Джедліном). При цьому бачення 

людиною свого тіла реалізується через усвідомлення тіла як аспекту свого 

«Я», що складається з чотирьох компонентів, які беруть участь у кожній дії – 

рух, відчуття, почуття і мислення. Фокусування виступає як спеціальний 

пошук людиною цілісної тілесної відповіді на ситуацію всередині самої себе. 

Зважаючи на думку К. Фадеєвої, в усвідомленні тіла взаємодіють 

чотири взаємопов’язаних виміри тілесної усвідомленості, які 

використовують зарубіжні дослідники (В. Мелінг та С. Прайс): тілесні 

відчуття, що сприймаються; якість уваги; спрямованість тілесної 

усвідомленості; усвідомленість інтеграції тіла-свідомості.  

Саме усвідомлення тілесних процесів, фокусування на них, на нашу 

думку, виступають ключовими моментами ставлення людини до свого тіла, 

оцінки своїх тілесних характеристик, співвідношення тіла та особистості, що 

узагальнюється у понятті тілесності. Відповідно до такої природи 
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досліджуваного явища нами розроблена методика. Питання в даній методиці 

сконструйовані відповідно до окреслених вище теоретичних постулатів 

розуміння тілесного інтелекту, де головна роль у стосунку «особистість-тіло» 

належить процесам різнобічного та багаторівневого усвідомлення 

характеристик свого тіла людиною. Відповідно, питання методики, які 

досліджуваному необхідно оцінити за певною шкалою, відображають різні 

аспекти ставлення людини до свого тіла, вони стосуються як тіла загалом, 

так і окремих його проявів, як, наприклад, рівня виснаження, енергетичного 

балансу, сексуальних характеристик особистості, ставлення до свого 

здоров’я, сприйняття тілесних сигналів та їх усвідомлення як на 

когнітивному, так і на поведінковому рівні.  

Зважаючи на те, що стосунок особистості та тіла – складний і 

багаторівневий феномен, окрім загального показника тілесного інтелекту, 

запропонованого в даній методиці, ми виокремили певні шкали тілесності – 

шкала тілесної обізнаності, самосприйнятття, саморегуляції, сексуальності та 

самопочуття. Визначені шкали, на нашу думку, відображають найбільш 

суттєві аспекти стосунку «особистість-тіло» та процесу усвідомлення 

тілесності загалом.  

1. Так, шкала тілесної обізнаності вимірює рівень поінформованості 

щодо тілесності людини, потреб тіла, загальну інформованість в темі 

тілесності. Людина, яка має високий бал за цією шкалою, має високий рівень 

когнітивної характеристики тілесності, її знання та інформованість про тіло, 

його функції, потреби – високі. Такий показник говорить про те, що людина 

віддає належне тілесності, вважає її важливою складовою свого Я. Низький 

показник свідчить про те, що людина не надає достатньої значущості своєму 

тілу, погано усвідомлює потреби тіла, не має тілесної компетентності. 

2. Шкала сприйняття відображає ставлення людини до власного тіла, 

прийняття або неприйняття. Високий бал свідчить про добре, шанобливе 

ставлення до свого тіла, низький – про негативне, критичне або 

несприйнятливе відношення. Дана шкала має більше якісно-оціночний 
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характер, ніж кількісно-змістовний показник усвідомлення свого тіла. Її 

виокремлення підкорене логіці, що притаманна методикам в межах 

суб’єктивного підходу в психодіагностиці (Л.Ф. Бурлачук), спрямованих на 

вивчення самооцінки, Я-концепції, ставлення до свого «Я», як узагальнене 

градоване за якістю явище. В даному випадку йдеться про сприйняття свого 

«Я» через призму тілесності, що схоже з параметрами, які діагностуються за 

методиками Дембо-Рубінштейн, шкалою самоповаги (М. Розенберг), тестом 

двадцяти тверджень (М. Кун, Т. Мак-Партланд), опитувальником 

самоставлення (В.В. Столін, С.Р. Пантілєєв) тощо. Тобто, мова йде у даному 

випадку не про кількісну оцінку знання про своє тіло, як у першій шкалі, а 

про якісне оцінювання свого тіла на основі сукупності означених знань. 

3. Шкала саморегуляції, що визначає те, як людина використовує свою 

компетентність щодо тіла, чи застосовує наявні знання і розуміння потреб 

тіла на практиці в повсякденному житті. Це виражається в турботі, догляді, 

відновленні енергії, поповненні ресурсів, підтримці власного тіла у гарній 

формі та здоровому стані, правильному харчуванні. Виокремлення даної 

шкали є закономірним продовженням логіки, що закладена в методиці. Якщо 

перша шкала відображає ступінь розуміння свого тіла та його усвідомлення, 

друга шкала – якісну оцінку (сприйняття чи несприйняття) свого тілесного 

«Я», то тертя шкала відображає закономірне продовження стосунку 

«особистість-тіло» – регуляцію тілесних процесів. На основі тілесного 

усвідомлення та з урахуванням сприйняття свого тіла та свого «Я» 

особистість має знання про особливості та можливості свого тіла, і їй 

необхідно певним чином регулювати тілесні прояви, задовольняти потреби 

тіла, підтримувати життєвість.  

Питання, які складають шкалу саморегуляції, відповідають типовим 

твердженням, що закладені в інших методиках, і спрямовані на вивчення 

регуляторних аспектів особистості. Наприклад, це такі методики як «Тест на 

емоційний інтелект» (MSCEIТ) (Мейєр-Селовей-Карузо), «Емоційний 

інтелект» (Д.В. Люсін), «Соціальний інтелект» (Дж. Гілфорд, М. Саллівен, 
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адаптація О.С. Михайлової), де розглядаються регуляторні механізми 

соціального та емоційного інтелекту особистості; методика «Стиль 

саморегуляції поведінки» (В.І. Моросанова), Методика дослідження локусу 

контролю (Дж. Роттер), де відображаються загальні регуляторні 

характеристики особистості.  

Тож, шкала регуляції в межах вивчення тілесного інтелекту 

особистості є закономірним продовженням параметрів тілесного 

усвідомлення – знаннь про своє тіло та компетентності.  

Умовно можемо віднести ці шкали до таких, що відображають різні 

аспекти психічного. Шкала обізанності – когнітивне ставлення до тіла, 

компетентність – емоційний аспект цього ставлення, регуляція – 

поведінковий аспект стосунку «особистість-тіло». 

5. Шкала сексуальності, що відображає здатність до оргазмічності, 

прийняття свого Я як сексуального партнера, сформованість статевої 

ідентичності. Дана шкала виокремлена нами з огляду на важливість статевого 

та гендерного фактору в тілесному усвідомленні особистості. Адже, 

сприйняття тілесності у чоловічій та жіночій вибірці скеровується різними 

критеріями та передбачає надання оцінки різним параметрам. Імовірно, мова 

йде про гендерно-стереотипічні уявлення, закріплені в культурі суспільства, 

що постульовано в дослідженнях Т.В. Говорун, І.В. Головневої, 

П.П. Горностая, О.І. Зімовіна, В.Е. Кагана, О. Кікінежді, І.С. Кона, 

О.С. Кочаряна, Ш. Берн, та інших. У даному контексті маються на увазі 

сприйняття своєї сексуальності та сексуального аспекту тілесності 

особистістю в контексті гендерних ролей та рольових очікувань. Так, згідно 

із закріпленим класичним розподілом статевих ролей, жінки більше схильні 

до чутливості, емоційності, м’якості, натомість чоловіки більше витримані, 

мужні, агресивні. Відповідно, таке бачення гендерних ролей у суспільстві 

вносить зміни у сприйняття своєї сексуальності особистості, що вбачається 

не як безстатева особистість, а як сексуальність особистості жіночої чи 

чоловічої статі. У даному контексті важливо згадати останні дослідження 
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К.В. Седих, Т.В. Зозуль, присвячені вивченню індивідуального еротичного 

коду чоловіків та жінок, як закріпленої форми сприйняття себе і 

представників іншої статі та набору певних поведінкових патернів у 

стосунках, що неодмінно вносить корективи в сприйняття особистістю 

тілесності. 

Дані за цією шкалою відображають характеристики особистості як 

представника певної статі та сексуального партнера, адже сексуальні 

стосунки – неодмінний аспект тілесності, фізіологічного функціонування 

людини. Більше того, саме позитивне оцінювання своїх компетентних 

проявів засвідчує значну частину ставлення особистості до свого тіла. Тобто, 

задоволення характеристиками своєї сексуальності для особистості багато в 

чому виступає параметром якісного ставлення до своєї тілесності. 

Питання, що складають дану шкалу відображають типові оціночні 

судження в інших методиках, які застосовуються для оцінки сексуальності 

людини, – тест Кеша BIQLI-19, тощо. 

6. Шкала самопочуття, яка відображає об’єктивний показник 

здоров’я, самопочуття, відчуття фізичного і енергетичного стану тіла (тілесні 

блоки і обмеження, тощо). 

Дана шкала введена нами для оцінки типового стану самопочуття 

досліджуваного як показника функціонування його системи стосунку 

«особистість-тіло», що виступає параметром даного стосунку в часовій 

перспективі. Якщо інші шкали методики характеризують узагальнені та 

стійкі характеристики тілесного усвідомлення досліджуваного, то дана шкала 

відображає характеристики переважаючих станів особистості. Дані, отримані 

за цією шкалою, свідчать про загальний енергетичний баланс особистості та 

динамічні характеристики її функціонування.  

Питання, що складають дану шкалу, відображають типові набори 

ознак, що діагностуються в опитувальниках станів. Це такі методики, як 

наприклад, «Опитувальник «Самопочуття, активність, настрій» (САН) 

(В.А. Доскіна, Н.А. Лаврентьєва, В.Б. Кулі і М.П. Мірошников), 



 

 

76 

«Опитувальник нервово-психічного напруження» (Т.А. Немчин), «Шкала 

астенічного стану» (Л.Д. Малкова, Т.Г. Чертова), «Шкала зниженого 

настрою» (В. Тунг, Т.М. Балашова), «Особистісна шкала проявів тривоги» 

(Дж. Тейлор), тощо.  

Введення даної шкали, на нашу думку, доповнює перелік параметрів 

тілесного інтелекту особистості аспектом динаміки та актуального стану. 

Таким чином, опитувальник «Діагностика тілесної усвідомленості» 

відображає сукупність параметрів даного феномену наступним чином – 

шкала обізнанності відповідає когнітивному компоненту, шкала 

компетентність – емоційному, саморегуляції – поведінковому компоненту. 

Шкала сексуальності відображає особливості сприйняття тілесності 

особистості як представника певної статі, а шкала самопочуття засвідчує 

динамічні характеристики тілесності особистості. Загальний показник 

виступає якісною оцінкою усвідомлення тілесного особистістю, 

особливостей свого тіла, його функціонування, можливості контролю та 

регулювання власної тілесності. 

З метою забезпечення можливості подальшого застосування, дана 

методика апробована нами та проведена процедура її стандартизації, 

перевірки надійності та валідності. Для апробації даної методики сформована 

вибірка, до якої увійшли  28 досліджуваних віком 20–45 років (із них 16 

жінок та 12 чоловіків), що обрані нами із генеральної сукупності. Зокрема, 

показники описової статистики відповідей досліджуваних за даною 

методикою (середнє значення, стандартне відхилення, мінімальне і 

максимальне значення, показники асиметрії і ексцесу, аналіз нормальності 

розподілу ознаки, процедура нормалізуючої трансформації) подано в 

таблиці 1. У дослідженні використаний пакет статистичних програм SPSS 

21.0 for Windows. 

Першим етапом стандартизації методики виступало вивчення описових 

статистик кожного пункту та  шкал даної методики. З огляду на значний 

об’єм даних, ці матеріали подано в додатку А. 
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Як бачимо з таблиці 2.1 (додаток А), показники описової статистики 

відповідей респондентів за пунктами відображають типовий розподіл 

кількісної ознаки. Зокрема, максимальне значення за усіма пунктами 

методики становить 3, а мінімальне значення має такий розподіл – за 12 

пунктами воно становить 1, за 1 пунктом – 2, а за рештою пунктів – 0. Тобто, 

нижня межа розподілу кількісних показників за пунктами методики 

диференційована, натомість верхня – фіксована. Це, відповідно, 

відображається і в значеннях середнього, що варіюється від 0,3929 до 2,857 і 

буде враховано у визначенні вираженості балів за пунктами методики. 

У таблиці 2.2 подано показники описової статистики вираженості 

кількісних ознак за шкалами методики. 

Таблиця 2.2 

Описова статистика кількісних показників шкал методики 

«Діагностика тілесної усвідомленості» (О.М.Сілютіна) 

 Мін. Макс. Середнє Стд. 

Відх. 

Дисперсія Асимметрі

я 

Ексцес 

О 32,00 54,00 40,750 1,1050 5,8476 34,194 ,063 ,441 -,613 ,858 

СС 21,00 38,00 28,571 ,92357 4,8870 23,884 ,100 ,441 -1,057 ,858 

СР 
28,00 50,00 38,142 1,1159 5,9048 34,868 -

,046 

,441 -,825 ,858 

С 
8,00 22,00 16,000 ,67456 3,5694 12,741 -

,247 

,441 -,219 ,858 

СП 
30,00 50,00 41,821 1,1638 6,1587 37,930 -

,439 

,441 -1,117 ,858 

ТУ 103,0 148,00 121,67 2,6312 13,923 193,85 ,503 ,441 -,589 ,858 

           

де, О – шкала обізнаності, СС – шкала самосприйняття, СР – шкала 

саморегуляції, С – шкала сексуальності, СП – шкала самопочуття, ТУ– 

загальний показник усвідомлення тілесності. 

 

Як свідчать дані таблиці 2.2, найнижчий мінімальний показник 

зафіксований за шкалою сексуальності (8), а найвищий – за шкалою 

обізнаності (32). Інші показники мінімальних значень знаходяться у 

проміжку між цими числами із тяжінням до вищого. За показниками 
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максимального значення зберігається така ж тенденція, де найменше 

значення зафіксовано за показником шкали сексуальності (22), а найвище – 

за шкалою обізнаності. Відповідно і середні значення зі стандартним 

відхиленням відображають дану тенденцію, що є закономірним. Так, за 

шкалою сексуальності середнє становить 16±3,57, а за шкалою 

компетентності – 40,75±5,85. Дисперсія за даними шкалами становить, 

відповідно,– 12,741 та 34,194.  

Такі закономірності розподілу описової статистики за даними шкалами 

ми можемо пояснити різною кількістю питань у шкалах методики, що, згідно 

із законом нормального розподілу кількісних ознак, призводить до 

підвищення кількісних показників описової статистики у шакалах із більшою 

кількістю питань, та до зменшення показників статистики у шкалах із 

меншою кількістю питань. 

У додатку А подано показники нормальності розподілу кількісних 

даних за пунктами та за шкалами методики. Дані, подані в додатках, 

засвідчують переважаючу нормальність розподілу кількісних ознак даних за 

пунктами методики та шкалами, що, в подальшому, було перевірено за 

критерієм Z-Колмогорова-Смірнова, значення якого подані у таблиці 2.3 

додатку В. 

Як свідчать дані таблиці 2.3 додатку А, результати перевірки пунктів 

методики на нормальність засвідчують не повну схожість емпіричного 

розподілу за пунктами із нормальним розподілом. Отже, встановлені 

показники описової статистики дають можливість використовувати дану 

методику, що потребувало подальшої перевірки її надійності та валідності. 

У таблиці 2.4 додатку А подано результати обчислення показників 

Альфа  Кронбаха та коефіцієнту кореляції Пірсона за пунктами методики.  

Нами зафіксовано різні показники зв’язку пунктів методики з вимірюваною 

ознакою (Альфа Кронбаха). Зокрема, за шкалою «Обізнаність» зафіксовано 

негативне значення зв’язку зі шкалою за пунктами 4, 12, 48, 50; низький 

кореляційний зв’язок за пунктами 3, 8, 25, 29, 35, 49 та 52. Виражений зв’язок 
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пункту шкали з  омпетентніст ознакою зафіксовано за пунктами 5, 9, 11, 17, 

30, 33, 36, 37, 39, 51, 60, що становить 11 пунктів із 22, які складають дану 

шкалу. Тобто, за шкалою «Обізнаність» половина пунктів має достатній 

показник надійності та відповідності вимірюваній ознаці, а половина – ні. 

За шкалою «Самосприйняття» виявлені негативні значення зв’язку 

пунктів 16, 40, 41 з вимірюваною ознакою; низький кореляційний зв’язок за 

пунктами 13 та 18. В межах перевірки надійності даної шкали виявлено 

зв’язок з ознакою для пунктів 2, 10, 20, 22, 24, 32, 42, 44, 53. Таким чином, із 

14 пунктів даної шкали 9 мають чіткий зв’язок із ознакою, а 5 пунктів 

методики не мають зв’язку з ознакою, яка діагностується, що знижує 

надійність даних, отриманих за цією шкалою. 

За шкалою «Саморегуляція» виявлено негативні зв’язки пунктів 1, 12, 

21, 30, 46, 62 методики з ознакою. Слабкий кореляційний зв’язок з ознакою 

зафіксовано за пунктами 17, 35, 61. Зв’язок пунктів методики з ознакою 

виявлено за такими номерами – 4, 6, 8, 9, 11, 29, 31, 37, 45, 47, 48, 63. Тобто, 

за даною шкалою визначено кореляційний зв’язок 12 пунктів із 21 із 

ознакою, яка діагностується, що свідчить на користь внутрішньої 

узгодженості методики. Натомість, за 9 пунктами зв’язок відсутній. 

За шкалою «Самопочуття» нами виявлені негативні кореляційні зв’язки 

пунктів 9, 15, 38, 34, 38, слабкий зв’язок за пунктом 16. Сильний 

кореляційний зв’язок зафіксовано за пунктами 7, 8, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

43, 54, 55, 56, 57, 58 та 59. Тобто, із 22 пунктів методики 6 не мають кореляції 

з показником методики, що діагностується, а інші 16 мають виражений 

зв’язок, що свідчить на користь надійності даної шкали. 

Схожі показники зафіксовано за вираженістю дискримінативної 

надійності.  

Так, за шкалою «Обізнаність» виявлено, що пункти 4 та 50 мають 

негативний кореляційний зв’язок зі шкалою, пункти 3, 5, 8, 12, 17, 25, 29, 35, 

36, 48, 49, 51, 52, 60 – не мають значущої кореляції за шкалою. Максимально 

працюють на шкалу та мають виражену кореляцію пункти 9, 11, 30, 33, 37, 
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39. Тобто, більшість пунктів шкали (16) не працюють на шкалу і мають 

низький показник дискримінативної надійності, що виражено лише у 6 

пунктів методики. Це засвідчує достатньо знижений показник 

дискримінативної надійності шкали. 

За шкалою «Самосприйняття» вивлені дещо вищі показники зв’язку 

пункту зі шкалою. Зокрема, негативні кореляції взагалі відсутні, а більшість 

пунктів методики – 2, 10, 20, 22, 24, 32, 42, 44, 53 – мають виражену 

кореляцію зі шкалою. Незначима кореляція зі шкалою зафіксована у пунктів 

13, 16, 18, 40 та 41. Тобто, більшість пунктів шкали «Самосприйняття» мають 

позитивну дискримінативну надійність та працюють на загальний показник 

шкали. 

За шкалою саморегуляції виявлені негативні значення кореляції 

показника Пірсона за пунктами 1, 30 та 46; не значуща– за пунктами 4, 6, 8, 

9, 12, 17, 21, 29, 31, 35, 45, 61 та 62. Значима кореляція пунктів зі шкалою 

зафіксована за пунктами 11, 37, 47, 48 та 63. Тобто, більшість пунктів даної 

шкали не працює на шкалу, тобто шкала має низький показник 

дискримінативної надійності. 

За показниками шкали «Сексуальність» виявлено значущі кореляції зі 

шкалою за пунктами 26, 32, 50, 53, 54 при  негативних кореляціях зі шкалою 

за пунктами 27, 41, 42. Тобто, більшість пунктів шкали працюють на шкалу, 

яка має підвищений показник дискримінативної надійності. 

Показники дискримінативної надійності шкали «Самопочуття» 

засвідчують негативну кореляцію з пунктами 15, 34 та 38; слабку кореляцію 

за пунктами 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 28, 43. Виявлені стійкі позитивні 

кореляційні зв’язки зі шкалою «Самопочуття» за пунктами 20, 22, 23, 24, 54, 

55, 56, 57, 58, 59. Тобто, 12 пунктів даної шкали мають низькі показники 

дискримінативної надійності, а 10 пунктів – виражені показники. Тобто, 

дискримінативна надійність даної шкали відносна. 

У таблиці 2.5 подано узагальнені показники Альфа Кронбаха шкал 

методики. 
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Таблиця 2.5 

Узагальнені показники Альфа Кронбаха шкал методики 

Шкала Альфа Кронбаха 

Обізнаність 0,474 

Самосприйняття 0,571 

Саморегуляція 0,438 

Сексуальність 0,412 

Самопочуття 0,561 

 

Аналізуючи дані таблиці 2.5, можемо стверджувати про допустимі 

показники Альфа Кронбаха за всіма шкалами методики з огляду на кількість 

пунктів, що їх складали. Адже зі збільшенням кількості пунктів у шкалі такі 

показники могли б бути більшими. Виражена надійність зафіксована нами за 

шкалами «Самосприйняття» та «Самопочуття», а от за шкалами 

«Обізнаність» і «Саморегуляція» значення узгодженості нижчі, а найнижчий 

показник узгодженості отримано за шкалою «Сексуальність». Ці шкали 

дають умовно надійний показник вимірюваної ознаки. 

У таблиці 2.6 додатку А подано результати вивчення половинного 

розщеплення методики як засобу перевірки надійності інструментарію. 

Як свідчать дані таблиці 2.6, частини методики є еквівалентними, що 

доводиться коефіцієнтом Гуттмана та Спірмена-Брауна, підвищеними 

показниками Альфа Кронбаха (що більше за 0,5). Тобто, частини методики є 

еквівалентними та рівномірно відображають вимірювану ознаку. 

Нами також перевірено конвергентну валідність даної методики 

шляхом визначення кореляційних зв’язків методом кореляції Пірсона з 

іншими близькими за змістом (конвергентними) шкалами інших методик. 

Зокрема, для перевірки конвергентної валідності методики обрано методики: 

«Опитувальник самоставлення» (В.В. Столін, С.Р. Пантелєєв), методика 

рівня сексуальної тривожності «The Body Exposure during Sexual Activities 

Questionnaire (BESAQ)» Т. Кеша, методика «Ставлення до здоров’я» (Р.А. 
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Березовська), «Методика самооцінки психічного та соціального здоров’я»  

(С. Степанов), «Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки»  

(В.І. Моросанова), опитувальник іміджу тіла «The Body Image Quality of Life 

Inventory (BIQLI)» Т. Кеша. Результати перевірки кореляцій показників шкал 

методики з іншими методиками подано в таблиці 2.7. 

Як свідчать дані таблиці 2.7, за шкалою «Тілесна обізнаність» відсутні 

кореляційні зв’язки з будь-якими шкалами інших методик. Хоча, у 

теоретичній моделі нами передбачалася конвергентна схожість даного 

показника зі значеннями  когнітивної складової ставлення до здоров’я та 

іміджу тіла. Проте, за даною шкалою такі кореляційні зв’язки відсутні, що 

засвідчує низький рівень конвергентної валідності даної шкали. 

 За шкалою «Самосприйняття» виявлені значущі кореляційні зв’язки з 

показниками загального самоставлення (r=0,375, р≤0,05) та саморозуміння 

(r=0,375, р≤0,05); іміджу тіла (r=0,496, р≤0,01). Таким чином, можемо 

стверджувати про конвергентну валідність даної шкали, адже показник 

сприйняття свого тілесного «Я», згідно з запропонованою методикою, 

виступає змістовно поєднаним із ставленням людини до себе, розумінням 

власної особистості через призму тілесності. Розуміння власних тілесних 

процесів виступає вагомим показником сприйняття іміджу власного тіла та є 

чинником самостійності, незалежності у судженнях людини. Тобто, у даному 

контексті тілесне виступає як засіб сприйняття свого «Я» на основі 

виокремлення свого «Я» у просторі та формування на цій основі самостійної 

точки зору, незалежності суджень. Цікавим виступає те, що дані за цією 

шкалою не пов’язані з іншими показниками опитувальника. Також, 

передбачуваний нами зв’язок із когнітивним аспектом ставлення до здоров’я 

чи його емоційною оцінкою не виправданий. 

 

Таблиця 2.7. 

Показники конвергентної валідності методики «Діагностика 

тілесної усвідомленості» (О.М.Сілютіна) ® 
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 Шкали О СС СР С СП ТУ 

«
О

п
и

ту
в
ал

ь
н

и
к
 с
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ст

ав
л
ен

н
я
»
 

(В
.В

.С
то

л
ін

, 
С

.Р
.П

ан
те

л
єє

в
) 

Загальне самоставлення 0,131 0,375* 0,046 0,282 0,508** 0,308 

Самоповага 0,232 0,371 0,027 0,168 0,595** 0,370 

Аутосимпатія 0,001 0,268 -0,158 0,295 0,290 0,86 

Очікуване відношення 

інших 

0,093 0,332 0,252 0,079 0,365 0,270 

Самоінтерес 0,166 0,196 0,171 0,237 0,145 0,125 

Самовпевненість 0,110 0,051 0,216 -0,098 0,319 0,198 

Ставлення інших 0,244 0,305 0,407* 0,020 0,327 0,369 

Самоприйняття 0,082 0,010 -0,007 -0,053 0,372 0,183 

Самокерівництво 0,181 0,102 0,026 0,061 0,431* 0,306 

Самозвинувачення 0,188 -0,001 0,178 -0,269 0,098 0,066 

Самоінтерес 0, 168 -0,077 0,261 0,076 0,098 0,190 

Саморозуміння 0,220 0,375* 0,016 0,316 0,435* 0,216 

Методика сексуальності -0,041 -0,410* -0,135 -0,286 -0,318 -0,266 

Б
ер

ез
о
в
сь

к
а Когнітивна складова  0,361 -0,019 0,440* 0,138 -0,057 0,189 

Емоційна складова 0,172 -0,099 0,179 -0,268 0,125 0,160 

Поведінкова складова 0,256 0,247 0,346 0,221 0,374 0,453* 

Ціннісно-мотиваційна 

складова 

-0,111 0,100 -0,147 0,061 0,004 -0,147 

С
те

п
ан

о
в
 Емоційне 0,141 -0,106 0,042 0,124 -0,325 -0,059 

Соцілаьне -0,060 0,114 -0,300 0,241 -0,168 -0,191 

М
о
р
о
са

н
о
в
а 

Планування 0,194 0,189 0,155 0,016 0,202 0,208 

Моделювання 0,018 -0,095 0,286 -0,352 -0,041 -0,139 

Програмування -0,033 -0,130 0,155 -0,151 0,032 -0,092 

Оцінка результатів 

діяльності 

0,030 -0,084 0,302 -0,277 0,099 -0,058 

Гнучкість -0,279 0,059 -0,230 -0,096 0,118 -0,079 

Самостійність 0,120 0,379* 0,165 0,418* 0,060 0,192 

Показник саморегуляції 0.214 0,078 0,340 -0,152 0,139 0,078 

Імідж тіла 0.364 0,496*

* 

0,184 0,403* 0,466* 0,516** 

 

Показники шкали «Саморегуляція» демонструють виражений зв’язок зі 

шкалою ставлення інших (r=0,407, р≤0,05), що є аспектом тілесності та 

когнітивною складовою ставлення до здоров’я (r=0,440, р≤0,05). Тобто, 

регуляція стосунку «особистість-тіло» для досліджуваних є когнітивним 

процесом усвідомлення своїх тілесних характеристик і має виражений 

соціальний контекст. Тобто, імовірно, регуляція свого ставлення до тілесного 

обумовлюється у людей стосунками з іншими людьми та очікуванням від 

них підтримки, важливості думки оточуючих з приводу регуляції тілесного. 



 

 

84 

Вагомим виступає той факт, що нами не виявлені кореляційні зв’язки за 

даною шкалою із показниками методики саморегуляції. Тобто, регуляція 

тілесного є не стільки реалізацією регулятивних процесів особистості, 

скільки результатом когнітивного осмислення людиною свого досвіду, що 

пропускається через систему соціальних стосунків. Імовірно, відсутність, 

зв’язків з показниками методики саморегуляції засвідчує знижений показник 

конвергентної валідності даної шкали. 

Шкала сексуальності має виражену кореляцію з показником 

самостійності як аспекту саморегуляції (r=0,418, р≤0,05) та іміджу тіла 

(r=0,403, р≤0,05). При цьому, очікуване значення кореляції з методикою 

вивчення сексуальності є негативним і не значимим. Тобто, сексуальність для 

досліджуваних виступає засобом прояву самостійності та є вагомим 

компонентом оцінки свого іміджу. Отже, сексуальність розглядається більше 

у соціальному аспекті як засіб самореалізації, ніж як аспект функціонування 

тілесного. Це, до речі, є загальною тенденцією для відповідей досліджуваних 

за різними шкалами методики. 

Найбільша кількість кореляцій зафіксована нами за шкалою 

самопочуття, що пов’язана із загальним показником тілесності (r=0,508, 

р≤0,01), самоповаги (r=0,595, р≤0,01), самокерівництва (r=0,431, р≤0,05), 

самосприйнятття (r=0,435, р≤0,05) та іміджу тіла (r=0,466, р≤0,01). Тобто, 

позитивна оцінка самопочуття, актуального тілесного стану, згідно з 

сприйняттям тверджень методики, виступає вагомим аспектом тілесності 

особистості, задаючи можливість прояву поваги до себе, розуміння як 

тілесних, так і особистісних процесів і явищ, керівництва своїм життям та 

діяльністю. Разом із тим, позитивна оцінка актуального фізичного стану 

дозволяє людині успішно будувати імідж свого тіла. 

Загальний показник тілесності, згідно результатів методики, має 

виражені кореляції із показниками поведінкового аспекту ставлення до 

здоров’я (r=0,453, р≤0,05) та іміджу тіла (r=0,516, р≤0,01). Тобто, конструкт 

тілесності відображає більшою мірою властиві людині поведінкові патерни 
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стосовно свого тілесного та імідж тіла, позитивне його сприйняття. Цікавим є 

те, що за даною методикою взагалі відсутні кореляційні зв’язки з 

показниками саморегуляції та здоров’я. У даному контексті сприйняття 

тілесного є засобом покращення ставлення до себе, сприйняття свого тіла як 

засобу для самостійності, а саме ставлення до тілесного соціально 

опосередковане і реалізується як аспект «тілесного Я». 

Хоча, загалом, очікувалося, що показники конвергентної валідності 

методики будуть вищими та матимуть іншу змістовну наповненість, 

отримані кореляційні зв’язки дозволяють виносити судження про відносну 

валідність методики. Проте тілесність у даному контексті має специфічне, 

авторське розуміння «тілесного Я», що має аспект іміджу та поведінкових 

характеристик більше, ніж регуляторного аспекту. 

В рамках аналізу результатів здійснений експлоративний факторний 

аналіз за методом головних компонент із подальшим варімакс-обертанням. 

Проміжні значення представлені в таблиці 2.8 додатку А. 

За результатами проведення факторного аналізу (міра виборчої 

адекватності Кайзера-Майєера-Олкіна = 0,502) виявлено 13 факторів, які 

описують 79,96% загальної дисперсії ознак. Загалом, кількість факторів за 

результатами експлоративного факторного аналізу достатньо велика і не 

відповідає заявленій нами факторній структурі шкал методики, що може бути 

пояснено як відсутністю вираженої узгодженості методики (за коефіцієнтами 

Альфа Кронбаха та Пірсона), так і невеликою кількістю досліджуваних у 

вибірці стандартизації. Загалом, програма SPSS видала 19 факторів, проте 

твердження, які склали останні 6 факторів, не мають відповідних 

кореляційних зв’язків і не увійшли до складу жодного з факторів і не 

увійшли до загальної дисперсії ознак, що описуються факторним аналізом. 

Відповідно, ці фактори є латентними і відображають низький рівень 

змістовного поєднання питань методики. 

До першого фактору (11,59% сумарної дисперсії, факторна вага 

становить 7,3) увійшли питання 58, 55, 59, 56, 20, 2, 14, 10, 17. Негативні 
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кореляції з фактором мають питання 1, 31, 51. Ці питання входять до даного 

фактору, але за результатами дослідження відобразили негативний зв’язок з 

фактором, тобто, для їх подальшого використання треба змінити 

формулювання за умови використання в даній шкалі. 

Зміст другого фактору (9,79% сумарної дисперсії, факторна вага 

становить 6,168) складають питання 28, 26, 43, 24, 13. Негативні кореляції з 

фактором мають питання 48, 61. Третій фактор (8,271% сумарної дисперсії, 

факторна вага становить 5,21) складають питання 36, 15, 5. Негативні 

кореляції з фактором мають питання 22, 3, 28, 33, 53. Четвертий фактор 

(7,491% сумарної дисперсії, факторна вага становить 4,719) складають 

питання 63, 45, 11, 29. Негативні кореляції з фактором мають питання 30, 49, 

52. П’ятий фактор (7,099% сумарної дисперсії, факторна вага становить 

4,719) складають питання 18, 46, 21, 19, 27, 60, 37.  

Ці п’ять факторів і утворюють факторну структуру методики. Інші 

фактори мають малу кількість питань і виступають не скільки виділенням 

змістовних аспектів методики, скільки відображають, що багато питань не 

увійшли нікуди і стали окремими міні-факторами, які, однак, не мають 

змістовного наповнення. Шостий фактор (5,852% сумарної дисперсії, 

факторна вага становить 4,473) складають питання 23, 40, 7. Негативну 

кореляцію з фактором має питання 16. 

Сьомий фактор (5,803% сумарної дисперсії, факторна вага становить 

3,656) складають питання 62, 35, 9. Негативну кореляцію з фактором має 

питання 50. Восьмий фактор (5,166% сумарної дисперсії, факторна вага 

становить 3,255) утворюють питання 39, 25, 12.  Дев’ятий фактор (4,320% 

сумарної дисперсії, факторна вага становить 2,721) складає пункт 42. 

Десятий фактор (4,080% сумарної дисперсії, факторна вага становить 2,571) 

складають пункти 47 та 34. Одинадцятий фактор (3,574% сумарної дисперсії, 

факторна вага становить 2,251) складає пункт 6. Негативну кореляцію з 

фактором має 34. Дванадцятий (3,557% сумарної дисперсії, факторна вага 

становить 2,241) – пункт 44. Тринадцятий (3,371% сумарної дисперсії, 
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факторна вага становить 2,124) – пункт 54. 

Тобто, проведений факторний аналіз дав розбіжну структуру 

змістовних факторів, що передбачалося. В ідеалі, фактори повинні 

співпадати з визначеними нами шкалами методики, а виокремлені фактори 

не співпали ні кількісно, ні якісно. Це доводиться низькими показниками 

узгодженості методики та вимагає її удосконалення. 

Для інтерпретації даних за цим варіантом методики можливо 

використовувати такі кількісні показники для шкал, що подані в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Нормативні значення шкал авторської методики діагностики 

тілесної усвідомленості 

шкали низький рівень середній рівень високий 

рівень 

О 0-37 балів 40,7±5,8 (38-47 балів) > 

СС 0-22 бали 28,6±4,9 (23-34 бали) > 

СР 0-31 бал 38,1±5,9 (32-44 бали) > 

С 0-15 балів 16±3,6 (13-20 бали) > 

СП 0-34 бали 41,8±6,2 (35-48 балів) > 

ТУ 0-106 балів 121,7±13,9 (107-136 балів) > 
де, О – шкала обізнаності, СС – самосприйнятття,  СР – шкала саморегуляції, С – 

шкала сексуальності, СП – шкала самопочуття, ТУ– загальний показник тілесної 

усвідомленості. 

 

Змістовна інтерпретація за шкалами залишається під питанням, адже 

методика не відповідає вимогам стандартизації. Проте, аналіз отриманих 

даних у даній сукупності можна здійснювати на основі середнього та 

відхилення. Тобто, кількісна оцінка за шкалами буде вигладити таким чином.  

Такі значення вираженості можуть бути використані для результатів 

дослідження за даною методикою у даній вибірці.  

Наша методика «Діагностика тілесної усвідомленості» (О.М.Сілютіна) 

в тому вигляді, що була нами досліджена, може цілком використовуватися 

психологами та тілесно-оріентованими спеціалістами, щоб відстежувати 

поточні тілесні стани людини та зміни, які відбуваться з особистістю, якщо 
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вона розширює свою тілесну свідомість.  

Стандартизація опитувальника «Діагностика тілесного інтелекту» 

(О.М.Сілютіна) на психометричній вибірці (n=358) показала високу 

валідність та надійність україномовного варіанту методики.  

Теоретична модель опитувальника. Виходячи з теоретичного аналізу 

феномену тілесного інтелекту, на нашу думку, доцільно виділити такі його 

компоненти: внутрішньособистісний, міжособистісний, а також тілесну 

компетентність та тілесну саморегуляцію.  

Відповідно до множинних теорій інтелекту, започаткованих 

Г. Гарднером, тілесний інтелект має бути педставлений внутрішньою та 

зовнішньою орієнтацією у розв’язанні завдань, пов’язаних із тілесністю. 

Отже, внутрішньо-особистісний тілесний інтелект (ВОТІ) визначається нами 

як тілесна усвідомленість, уміння чути сигнали тіла, розуміння особистих 

обмежень і можливостей, тілесне самоприйняття, самосприйняття, образ тіла, 

а міжособистісний тілесний інтелект (МОТІ) – здатність ефективно 

використовувати тіло для здійснення своїх соціальних цілей і завдань, вміння 

через тіло здійснювати певний комунікативний намір, усвідомлене 

управління своїм енергетичним потенціалом (активізуватися, заспокоїтися, 

налаштуватися тощо). 

Виокремлення шкали тілесної компетентності як і ряду інших, 

відповідає загальній логіці розгалуження феномену інтелекту – як от 

соціального (Дж. Гілфорд, А.Є. Ільїних, Н.Л. Руда, І.І. Стрілецька) чи 

емоційного інтелекту (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, М. Девіс, Д. Карузо, 

Д.В. Люсін, Дж. Мейєр, К.В. Петридіс, П. Селовей, та інші), де кожна 

теоретична та практична модель «інтелектів» містить типово компоненти 

компетентності (обізнаності, усвідомленості, ідентифікації, тощо), 

керівництва (управління, провокування та контролю, тощо), як, наприклад, в 

концепції емоційного інтелекту Д.В. Люсіна. У методиках вивчення 

емоційного та соціального інтелекту (Тест на емоційний інтелект Мейєра-

Селовея-Карузо (MSCEIТ), «Емоційний інтелект» Д.В. Люсіна, 26-пунктова 
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Торонтська алекситимічна шкала (TAS-26), Опитувальник EQ-i Р. Бар-Она, 

«Соціальний інтелект» (Дж. Гілфорд, М. Саллівен, адаптація 

О.С. Михайлової) такий компонент у вигляді певної шкали виділяється 

більшістю дослідників. Тобто, виокремлюючи тілесну компетентність як 

першу шкалу даної методики, ми акцентуємо увагу на важливості 

усвідомлення тілесних процесів для особистості як першого кроку для 

побудови стосунків зі своїм тілом, наголошуємо, що даний аспект є першим і 

запускаючим систему стосунку «особистість-тіло», і, разом із тим, не 

відходимо від загальноприйнятої тенденції розгляду «різних інтелектів» 

науковцями. Дана шкала виділена нами на основі двох детермінант. По-

перше, тілесна компетентність як чітке розуміння тілесних процесів виступає 

ключовим та першим механізмом в тілесному усвідомленні, адже від того, 

яким чином особистість усвідомлює зміст тілесного, компетентна в своїх 

тілесних процесах, розуміє їх та може чітко ідентифікувати потреби, стани і 

фізичні процеси тіла, залежить вся подальша система побудови стосунків із 

власним тілом. У даному випадку, знання про своє тіло є детермінантою його 

розуміння та подальшого керівництва тілесними процесами та життям. Отже, 

тілесна компетентність (ТК) – це обізнаність про психофізичну складову 

тілесності, вміння трактувати сигнали, розуміння потреб і мови тіла, 

розуміння причинно-наслідкових взаємозв'язків тілесних симптомів. 

За аналогією з моделлю емоційного інтелекту Д. Гоулмана до 

структури тілесного інтелекту доцільно включити показник тілесної 

саморегуляції, що відповідає за тілесний контроль, самоуправління, 

налаштування на завдання діяльності. У нашій моделі тілесного інтелекту 

тілесна саморегуляція є здатністю до усвідомленого розширення тілесних 

навичок, корисних поведінкових патернів, що поліпшують адаптацію, 

здатність усвідомлено справлятися з шкідливими звичками, розширення 

способів тілесної саморегуляції (освоєння різних способів турботи про тіло і 

його здоров'я, з огляду на нові ризики і виклики), усвідомленою фізичною 

активністю. 
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Надійність опитувальника. Статистика альфа Кронбаха для  шкал, що 

включають всі 95 пунктів, склала 0,511, що є нижчою за мінімально 

прийняту величину, яка дорівнює 0,7. Після видалення пунктів що 

погіршують одномоментну надійність тверджень опитувальника, альфа 

Кронбаха становить 0,839. 

Конструктна валідність опитувальника. Представлені пункти 

опитувальника утворюють чотири шкали, які відповідають трьом факторам, 

що пояснюють понад 76% сумарної дисперсії.   

Показники альфа Кронбаха для кожного пункту, а також результати 

факторизації пунктів опитувальника показані у таблицях 2.10 – 2.13.  

Перший фактор утворений найбільшою кількістю пунктів 

опитувальника, має найбільшу факторну вагу (8,91) та відсоток поясненої 

дисперсії (25,5%). Виходячи із значень альфа Кронбаха, жодний із пунктів 

шкали не погіршує одномоменту надійність опитувальника в цілому. 

Мінімальні та максимальні значення за пунктами є граничними відповідно до 

шкали Лайкерта, значення описової статистики також свідчать на користь 

того, що ознаки, описані твердженнями, мають нормальний розподіл. Отже, 

ознаки, що описують різні сторони тілесного інтелекту, достовірно 

характеризують респондентів за рівнем тілесного інтелекту. Про це свідчить 

високі показники кореляцій кожного твердження із сумарним показником 

тілесного інтелекту (таблиця 2.9). Зміст фактору визначається твердженнями, 

що увійшли до його змісту та характеризують шкалу тілесної саморегуляції.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.10 

Статистичні значення для пунктів шкали тілесної саморегуляції 
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8 Я проходжу регулярне (щорічне) 

медичне обстеження, навіть якщо 

немає симптомів, які мене 

турбують 

0,815 1 5 3,15 0,97 -0,15 -0,74 0,84 0,71 

13 Моя турбота про тіло 

обмежується, як правило, 

гігієнічними процедурами* 

0,815 1 5 3,12 0,98 -0,22 -0,61 0,83 0,74 

18 Я приділяю достатньо уваги 

розвитку своїх тілесних навичок 
0,814 1 5 3,08 1,04 -0,46 -0,66 0,90 0,67 

31 Я регулярно користуюся 

процедурами, які допомагають 

розслабити тіло (масаж, баня, або 

інше) 

0,817 1 5 3,08 0,99 -0,39 -0,59 0,84 0,72 

38 Після трудового дня я можу 

повністю відновиться протягом 

вечора і встигаю зайнятися ще 

іншими справами 

0,816 1 5 3,12 0,95 -0,17 -0,66 0,91 0,74 

44 У стресовій ситуації я можу 

справлятися з хвилюванням, 

заспокоюючи своє дихання або 

серцебиття 

0,814 1 5 3,12 0,99 -0,25 -0,67 0,90 0,71 

48 Я практикую спеціальні 

оздоровчі процедури 
0,815 1 5 3,09 0,98 -0,08 -0,74 0,88 0,68 

51 Я завжди враховую особливості 

та можливості мого тіла при 

певних видах активності і роботи 

0,816 1 5 3,05 1,03 -0,43 -0,63 0,88 0,73 

71 Я розумію важливість 

правильного харчування і 

контролюю його, щоб бути в 

хорошій фізичній формі 

0,815 1 5 3,15 0,96 -0,12 -0,73 0,91 0,72 

83 Я регулярно влаштовую дні 

турботи про своє тіло, 

залишаючи осторонь всі справи 

0,815 1 5 3,07 0,99 -0,24 -0,72 0,89 0,65 

87 Я займаюся на регулярній основі 

фітнесом, спортом або іншими 

тілесними видами активності 

0,817 1 5 3,13 0,99 -0,31 -0,60 0,77 0,73 

91 Я загартовую своє тіло водними 

процедурами (душ, плавання, 

лазня, обливання), так як це 

позитивно впливає на моє 

самопочуття 

0,815 1 5 3,06 0,97 -0,42 -0,77 0,79 0,71 
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Другий фактор (21,5% поясненої дисперсії, факторна вага – 7,53) 

утворений 10 твердженнями, які характеризують шкалу тілесної 

компетентності. Усі пункти характеризуються високою одномоментною 

надійністю, описові статистики відповідають вимогам до нормального 

розподілу.        

Таблиця 2.11 

Статистичні значення для пунктів шкали компетентності 

опитувальника тілесного інтелекту   
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3 Я знаю, які продукти 
харчування погіршують моє 
самопочуття 

0,829 1 5 3,36 0,89 -0,44 0,08 0,85 0,24 

6 Коли з’являється втома, 
перенапруження в спині, я 
знаю що потрібно робити 

0,829 1 5 3,37 0,89 -0,48 0,12 0,88 0,23 

17 Я добре знаю, як можна 
підвищити рівень енергії в тілі 

0,829 1 5 3,42 0,92 -0,51 0,10 0,81 0,23 

22 Постава – показник стану 
фізичного здоров’я 

0,831 1 5 3,34 0,97 -0,16 -
0,21 

-
0,77 0,18 

30 Якби я приділяв більше уваги 
і турботи щодо свого тіла, моє 
самопочуття покращилося б 

0,831 1 5 3,37 0,96 -0,25 -
0,11 0,81 0,16 

36 Я завжди відчуваю перепади 
енергії в своєму тілі і знаю 
причину 

0,829 1 5 3,30 0,98 -0,22 -
0,22 0,87 0,24 

52 Я вважаю, що кожна людина 
повинна мати базові знання з 
фізіології та анатомії, щоб 
розуміти своє тіло 

0,830 1 5 3,31 0,97 -0,15 -
0,23 0,85 0,22 

61 У мене достатньо знань про 
фізіологію тіла, щоб 
правильно піклуватися про 
нього 

0,830 1 5 3,34 0,96 -0,08 -
0,25 0,91 0,19 

66 Зазвичай я правильно 
інтерпретую сигнали мого 
тіла, коли з ним щось не так 

0,829 1 5 3,35 0,89 -0,24 -
0,00 0,91 0,23 

79 Я знаю, що тривале сидіння 
призводить до тілесних 
порушень 

0,829 1 5 3,29 0,89 -0,16 -
0,02 0,87 0,24 

 

Третій фактор (факторна вага становить 5,08, пояснює 14,8% дисперсії) 

утворений показниками тверджень, що загалом характеризують компонент 
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внутрішньособистісного компоненту тілесного інтелекту. Серед пунктів, 

що утворили фактор немає жодного, що погіршував би одномоментну 

надійність. Виходячи із значень описової статистики, пункти за шкалою 

також можна вважати пригодними для кінцевого варіанту опитувальника 

(таблиця 2.12). 

Таблиця 2.12 

Статистичні значення для пунктів шкали внутрішньоособистісного 

опитувальника тілесного інтелекту   
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1 Я добре відчуваю своє тіло, 

завжди помічаю зміни, що 

відбуваються в ньому 

0,819 1 5 2,73 1,50 -1,36 0,26 0,83 0,56 

7 Швидше за все, у мене поганий 

контакт з моїм тілом* 
0,817 1 5 2,73 1,40 -1,22 0,23 0,88 0,61 

26 Я відчуваю добре тільки окремі 

частини мого тіла* 
0,819 1 5 2,80 1,47 -1,33 0,20 0,88 0,56 

46 Я люблю посидіти в тиші, 

зосередившись на відчуттях в тілі 
0,817 1 5 2,71 1,41 -1,23 0,27 0,91 0,60 

49 Я намагаюся не звертати увагу на 

неприємні або хворобливі відчуття 

в тілі * 

0,817 1 5 2,76 1,39 -1,26 0,17 0,90 0,61 

82 Я помічаю неприємні відчуття в 

тілі, коли довго перебуваю в одній 

позиції 

0,817 1 5 2,73 1,41 -1,20 0,27 0,91 0,60 

 

 

Четвертий фактор (14,5% дисперсії, факторна вага – 5,08) утворений 

показниками, що характеризують шкалу міжособистісного тілесного 

інтелекту. Усі пункти мають високу одномоментну надійність, описові 

статистики характеризують нормальний розподіл за ознаками, що описують 

здатності міжособистісного тілесного інтелекту (таблиця 2.14).   

Отже, отримана факторна стуктура опитувальника емпірично доводить 

природність теоретичної моделі опитувальника, представленого чотирма 
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шкалами відповідно до кількості визначених компонентів тілесного інтелекту 

– внутрішньоособистісного, міжособистісного, тілесної саморегуляції та 

тілесної компетентності.   

Таблиця 2.14 

Статистичні значення для пунктів шкали міжособистісного тілесного 

інтелекту 
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5 За зовнішнім виглядом я можу 

оцінити енергетичний потенціал 

людини, його здатність до того чи 

іншого виду діяльності 

0,839 1 5 3,50 1,18 -0,86 -0,15 0,83 0,14 

15 Я помічаю, коли людина говорить 

одне, а його тіло транслює  інше 
0,839 1 5 3,52 1,21 -0,91 -0,20 0,81 0,23 

20 Моє сприйняття свого тіла додає 

мені впевненості і позначається 

позитивно на стосунках з людьми 

0,832 1 5 3,47 1,25 -0,96 -0,23 0,81 0,19 

25 У спілкуванні я активно 

використовую тілесний контакт 

(можу обійняти, погладити, 

доторкнутися, поплескати по плечу, 

взяти за руку) 

0,830 1 5 3,57 1,17 -0,91 -0,19 0,84 0,26 

47 Я вмію висловлювати свої почуття 

за допомогою тіла (наприклад, 

позою чи дистанцією показати, що 

людина мені приємна або ні; 

жестами і дотиками показати 

привітне ставлення) 

0,831 1 5 3,47 1,18 -0,93 -0,12 0,76 0,29 

56 Мені вдається відстежувати реакції 

і відчуття в моєму тілі під час 

спілкування з іншими людьми 

0,831 1 5 3,63 1,15 -0,95 -0,20 0,83 0,23 

59 Контактуючи з людьми, я звертаю 

увагу не тільки на те, що вони 

говорять, а й на їх невербальні 

знаки, тілесні прояви, поведінку 

0,832 1 5 3,64 1,10 -1,10 -0,07 0,84 0,27 

 

Побудова нормативної шкали. В таблиці 2.15 представлені описові 

статистики опитувальника «Діагностика тілесного інтелекту» (О.Сілютіна). 

Спираючись на ці дані, побудовано вибіркову нормативну шкалу для 
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опитувальника. Зокрема, для внутрішньоособистісного інтелекту це 14 – 22 

балів, для показника тілесної компетентності – 25 – 42 бали, тілесної 

саморегуляції – 22 – 41 бали, міжособистісного тілесного інтелекту – 20 – 28 

балів. 

Таблиця 2.15 

Описові статистики опитувальника «Діагностика  тілесного 

інтелекту» 

Показники Середнє 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Стандартне 

відхилення 

ВОТІ 16,47 6,00 30,00 8,01 

ТК 33,45 17,00 50,00 7,97 

ТС 37,23 12,00 51,00 10,10 

МОТІ 24,81 13,00 35,00 7,06 

 

Ретестова надійність опитувальника. Повторне тестування однієї і 

тієї ж вибірки (60 осіб) було проведено з інтервалом у два тижні. Кореляція 

між результатами першого та другого тестування виявилася на рівні 

r = 0,874, що свідчить про високу ретестову надійність опитувальника.  

Конвергентна та дискримінативна валідність опитувальника 

перевірялась шляхом визначення кореляційних зв’язків її показників з 

методикою діагностики здатності до вербалізації тілесного Я [132].  

Встановлено статистично значущі зв’язки між тілесним інтелектом та 

когнітивним компонентом психосоматичної компетентності, а саме 

параметрами здатності до вербалізації тілесного Я. Кількість та міцність 

зв’язків на рівні тенденції вказує на те, що когнітивний компонент 

психсоматичної компетентності та тілесний інтелект є різними психічними 

феноменами, утім як властивості психологічної тілесності вони мають низку 

подібних функцій. Позитивний зв’язок між внутрішньоособистісним 

тілесним інтелектом та тілесною компетентністю, з параметром обізнаності  

(r=12 та r=0,15, p<0,05, відповідно) вказують на те, що обізнаність у 

власному тілі як сукупність інформації, яку особистість може вербалізувати 

про своє тіло властива тим особам, які мають високу тілесну компетентність 

та достатню рефлективність щодо свого тіла. Існує зв’язок між прийняттям 
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свого тіла (r=16, p<0,05), інтрацептивністю (r=13, p<0,05) та тілесною 

компетентністю особистості, між метафоричністю та загальним показником 

тілесного інтелекту (r=17, p<0,05). Закономірною є низка зв’язків між 

каузальністю та усіма компонентами тілесного інтелекту, адже здатність 

виявляти причинно-наслідкові зв’язки у тілі, вміння прогнозувати зміни 

фізичного стану має залежити від загального рівня тілесного інтелекту. 

Висока діалогічність у вербалізації тілесного Я як вміння вести діалог з тілом 

та перебування у тілі передбачає розвинутність міжособистісного тілесного 

інтелекту (r=15, p<0,05), а висока суб’єктність як здатність до суб’єкт – 

суб’єктної взаємодії з тілом пов’язана (r=14, p<0,05) з тілесною 

саморегуляцією, а інтегративність як відображення включеності тіла і 

психіки у процеси один одного – із загальним показником тілесного 

інтелекту (r=13, p<0,05).  Такі дані доводять високу дискримінативну 

валідність методики. 

Таблиця 2.16 

Показники 

здатності до 

вербалізації 

тілесного Я 

Показники тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТС МОТІ Заг.пок. ТІ 

Обізнаність 0,12* 0,15* - - - 

Прийняття 0,16*     

Інтрацептивність 0,13* - - - - 

Метафоричність - - - - 0,17* 

Каузальність 0,13* 0,14* 0,21** 0,19** 0,26*** 

Діалогічність - - - 0,15* - 

Суб’єктність  - - 0,14* - - 

Інтегративність - - - - 0,13* 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,0001 

 

 



 

 

97 

2.3. Психологічні закономірності функціонування тілесного 

інтелекту особистості.  

 

2.3.1 Місце тілесного інтелекту у структурі тілесності особистості. 

 

Першим завданням емпіричного дослідження було визначення 

психологічних корелят тілесного інтелекту з метою уточнення 

психологічного змісту конструкту, визначення його ролі у структурі 

тілесності особистості. Так, у таблиці 2.17 показано кореляційні зв’язки між 

параметрами тілесності та компонентами тілесного інтелекту. 

Таблиця 2.17 

Кореляції показників тілесності та тілесного інтелекту особистсоті 

Параметри 

тілесності 

Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальний 

показник 

ТІ 

Обізнаність 0,49*** 0,43*** 0,67*** 0,26* 0,61*** 

Самосприйняття 0,42*** 0,29** 0,42*** 0,36*** 0,46*** 

Саморегуляція 0,39*** 0,30** 0,33*** -0,10 0,30** 

Сексуальність 0,50*** 0,46*** 0,66*** 0,23* 0,61*** 

Самопочуття 0,42*** 0,51*** 0,73*** 0,76*** 0,78*** 

Загальний 

показник 

тілесної 

усвідомленості 

0,68*** 0,63*** 0,88*** 0,50*** 0,87*** 

* p<0,01, ** p<0,001, *** p<0,0001 

 

Виявлено низку статистично значущих зв’язків між показниками 

внутрішньо особистісного компоненту тілесного інтелекту та такими 

параметрами тілесності, як обізнаність у власному тілі та його потребах, 
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повнота і точність тілесного самосприйняття, тілесна саморегуляція, 

сексуальність, позитивне самопочуття та загальний показник тілесної 

усвідомленості. Отже, чим більш розвинутою є тілесна усвідомленість, 

уміння чути сигнали тіла, розуміння особистих обмежень і можливостей, 

здатність до тілесного самосприйняття та позитивний адекватний образ тіла, 

за що відповідає внутрішньособистісний компонент тілесного інтелекту, тим 

більш розвинутими є здатності до саморегуляції фізичних процесів, тим 

більшою є обізнаність про своє тіло, тим повніше і точніше індивід може 

описувати процеси, стани та зміни у своєму тілі, тим більш адекватним є 

образ тіла та більш позитивним є загальне самопочуття.  

Встановлено низку позитивних зв’язків між таким компонентом 

тілесного інтелекту, як тілесна компетентність та усіма параметрами 

тілесності. Отже, знання про психофізичну складову тілесності, вміння 

трактувати сигнали, розуміння потреб і мови тіла, розуміння причинно-

наслідкових взаємозв'язків симптомів передбачає високу міру тілесної 

усвідомленості, яка проявляється у здатності розуміти власне тіло та 

відгукуватись на його потреби, тим більшою є повнота і точність тілесного 

самосприйняття, здатності до тілесної саморегуляції, більш вираженішим є 

позитивне самопочуття. 

Тілесна саморегуляція як компонент тілесного інтелекту, що 

виражається у адаптивності тілесного Я, тобто усвідомленому розширенні 

тілесних навичок, корисних звичок, здатності усвідомлено справлятися з 

шкідливими звичками, розширювати способи саморегуляції як освоєння 

різних способів турботи про тіло і його здоров'я, з огляду на нові ризики і 

виклики), усвідомленій фізичній активності, тим більшою є тілесна 

усвідомленість. Особи з високим тілесним інтелектом за показником тілесної 

саморегуляції більш обізнані у своїй тілесності, мають більш адекватний 

образ тіла, більш задоволені сексуальною сферою життя, мають добре 

самопочуття та навички його досягнення.  

Міжособистісний тілесний інтелект позитивно пов'язаний з більшістю 
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показників тілесності, зокрема із обізнаністю, самопочуттям, 

самосприйняттям та сексуальністю. Таким чином, здатність ефективно 

використовувати тіло для здійснення своїх соціальних цілей і завдань, 

усвідомлене управління своїм енергетичним потенціалом (активізувати, 

заспокоїти енергію), вміння розуміти тілесні сигнали інших, позитивно 

пов’язані з тілесною усвідомленістю особистості.    

У таблиці 2.18 показано зв’язки між показниками тілесного інтелекту 

та локусу тілесного Я. 

Таблиця 2.18 

Кореляції показників локусу тілесного Я та тілесного інтелекту 

особистості 

Локус тілесного 

Я 

Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальний 

показник 

ТІ 

Інтернальний 

локус тілесного 

контролю 

0,54 0,74 0,80 0,73 0,90 

Кореляції значущі на рівні p<0,0001 

 

Тілесний локус контролю як свідома чи несвідома спрямованість 

фокусу уваги особистості на інтерпретацію стану тілесного Я й тілесних 

відчутів зокрема, мотивуючи цей стан зовнішніми чи внутрішніми 

каузальними зв’язками,  має зв'язок із тілесним інтелектом, причому його 

позитвний вектор вказує на те, що саме тілесні інтернали мають вищий 

тілесний інтелект. Як вказують автори концепції тілесного локусу контролю, 

саме інтеранльний локус є ефективним з точки зору феноменів нормального 

функціонування. Тілесним інтерналам, за даними авторів, властиве 

розвивальне ставлення до власного тіла та його більша усвідомленість [133]. 

У представленому дослідженні ж показано, що тілесна інтернальність як 
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відповідальність за власне тіло, здатність його контролювати, розвивати та 

вдосконалювати властива особам з високим тілесним інтелектом. Особливого 

значення у цьому сенсі набуває показник тілесної саморегуляції як здатність 

підлаштовувати організм під актуальні завдання ситуації, вміння адекватно 

використовувати тілесні ресурси. 

У таблиці 2.19 показано зв'язок незадоволеності тілом та тілесного 

інтелекту досліджуваних.  

Таблиця 2.19 

Кореляції показників незадоволеності тілом та тілесного інтелекту 

особистості 

Локус тілесного 

Я 

Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальний 

показник 

ТІ 

Незадоволеність 

тілом 
-0,20* -0,14 -0,33**** -0,25** -0,30*** 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, **** p<0,0001 

 

Було визначено низку негативних кореляцій між показниками 

незадоволеності тілом та внутрішньоособистісним компонентом тілесного 

інтелекту, тілесною компетентністю, тілесною саморегуляцією та 

міжособистісним тілесним інтелектом. Отже, чим вищим є тілесний інтелект, 

тим більшою мірою індивід задоволений власним тілом, зокрема власною 

статурою, вагою, частинами тіла, зовнішнім виглядом загалом.  

Наявність чималої кількості кореляцій між показниками тілесного 

інтелекту та інших параметрів психологічної тілесності особистості 

дозволило нам впровадити процедуру факторного аналізу з Варімакс 

обертанням та виділити латентні фактори, які пояснюють більш узагальнену 

структуру тілесності особистості, визначити місце тілесного інтелекту у 

структурі тілесності особистості (таблиця 2.20). 
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Таблиця 2.20 

Факторна структура тілесності особистості 

 Показники 1 фактор 2 фактор 3 фактор 

Обізнаність 0,132746 0,859052 0,274287 

Самосприйняття 0,640367 -0,211099 0,383648 

Саморегуляція -0,012765 0,092948 0,867247 

Сексуальність 0,127738 0,834657 0,347304 

Самопочуття 0,684776 0,577862 -0,178797 

ВОТІ 0,403209 0,340688 0,564907 

ТК 0,594727 0,336779 0,340187 

ТСр 0,656192 0, 447924   0,278211 

МОТІ 0,881141 0,225230 -0,219560 

Інтернальний локус 

тілесного контролю 
0,803186 0,353753 0,243517 

Незадоволеність 

тілом 
-0,200585 -0, 590173 0,144900 

Вага 3,321708 2,776049 1,767878 

% дисперсії 0,301973 0,252368 0,160716 

 

За результатами факторизації даних, отриманими за авторськими 

методиками, а також враховуючи методики, які вимірюють тілесний локус 

контролю та міру незадоволеності тілом, нами було отримано три латентні 

змінні – фактори – які пояснюють понад 70% дисперсії.  

Перший фактор (30% дисперсії, факторна вага – 3,32) утворений 

показниками міжособистісного тілесного інтелекту, інфернального тілесного 

локусу контролю, самопочуття, тілесної саморегуляції та самосприйняття, 

що вказує на те, що саме міжособистісний компонент тілесного інтелекту є 

ключовою розумовою здатністю особистості, яка пов’язана з 

психосоматичними феноменами нормального функціонування та більшістю 

параметрів оптимальної тілесності.  
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Другий фактор (25% дисперсії, факторна вага становить 2,77) 

утворений показниками обізнаності, сексуальності, самопочуття і 

задоволеності тілом. Цей фактор розкриває сутність тілесної чуттєвості та 

чутливості, пов’язаних із високою мірою обізнаності про тіло.  

Третій фактор (16% дисперсії, факторна вага становить 1,76) утворений 

показниами внутрішньособистісного тілесного інтелекту та саморегуляції у 

структурі тілесності. Отже, тілесна усвідомленість, уміння чути сигнали тіла, 

розуміння особистих обмежень і можливостей, самосприйняття, образ тіла 

більшою мірою пов'язаний із вмінням регулювати функціонування власного 

тіла.  

Отже, ключовим компонентом тілесного інтелекту є міжособистісний, 

який скеровує тілесність особистості, забезпечуючи та підтримуючи 

відповідальність за власне тіло, адекватний образ тіла, інтерес щодо  власної 

тілесності та прагнення удосконалювати власну тілесну компетентність, 

добре фізичне самопочуття.   

Наступним завданням емпіричного дослідження тілесного інтелекту як 

структурного елементу сфери тілесності особистості виступило вивчення 

відмінностей у розвитку тілесного інтелекту в залежності від типу ставлення 

до тіла. 

Таблиця 2.21 

Показники тілесного інтелекту в залежності типу ставлення до тіла 

Показники 

ТІ 

Групи досліджуваних F 

Відчужене Контролююче Бережливе Розвивальне 

ВОТІ 12,87±7,31 16,13±6,23 19,92±4,93 19,66±7,53 8,96 

ТК 20,23±10,24 27,59±10,11 35,41±6,41 35,29±11,38 19,01 

ТСр 21,53±11,90 25,58±11,82 36,84±16,17 41,8016,65 16,07 

МОТІ 14,60±8,01 13,65±6,22 22,13±9,14 21,85±9,99 11,67 

Загальний 

показник 

ТІ 

69,23±29,54 82,39±24,77 113,36±26,24 118,07±36,06 23,80 

Усі відмінності значущі на рівні p<0,0001 
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Визначено, що досліджувані з бережливим та розвивальним 

ставленням до власного тіла мають значно вищі показники тілесного 

інтелекту. Отже, прагнення розвивати власне тіло, вдосконалювати свої 

фізичні можливості або зберігати молодість та здоровя свого тіла в однаковій 

мірі передбачають високий тілесний інтелект. У той же час особи як з 

контролюючим типом ставлення до тіла, відповідно до якого особистість 

живе у системі певних обмежень та обов’язків (дієт, фізичних навантажень, 

систем лікування та профілактики хвороб), так і з відчуженим ставленням 

(байдужість до тілесності) мають нижчі показники тілесного інтелекту.  

Виявлено статистично значущі відмінності у показниках тілесного 

інтелекту в осіб, які за результатами проективної психодіагностики цілком чи 

загалом задоволені власним тілом, та тими, які здебільшого незадоволені 

власним тілом (таблиця 2.22). 

Таблиця 2.22 

Показники тілесного інтелекту в залежності від задоволеності 

власним тілом  

Показники ТІ Групи досліджуваних t p 

Задоволені 

тілом 

Незадоволені 

тілом 

ВОТІ 19,16±6,61 15,50±,98 3,36 0,001 

ТК 32,71±10,03 27,46±11,98 2,97 0,003 

ТСр 38,05±16,61 25,57±13,54 5,11 <0,0001 

МОТІ 20,64±9,75 15,36±7,84 3,70 <0,0001 

Загальний показник 

ТІ 
109,61±34,14 83,68±31,50 4,92 

<0,0001 

 

Отже, задоволені власним тілом досліджувані, які у проективній 

психодіагностиці продемонстрували позитивне ставлення до більшості 

частин свого тіла за допомогою вибору більш сприятливих кольорів для їх 
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промальовки та розфарбування, мають вищі показники тілесного інтелекту. 

Ті особи, які розфарбували частини тіла кольорами, які за традицією 

проективної психодіагностики можуть вважатись негативними, мають 

статистично нижчий рівень тілсного інтелекту.   

 

2.3.2 Тілесний інтелект та ставлення до здоров'я особистості. 

 

З метою вивчення зв’язку тілесного інтелекту та ставлення особистості 

до власного здоров'я, взаємообумовленості цих двох феноменів, було 

здійснено кореляційний аналіз, який довів, що усі компоненти ставлення до 

здоров'я мають позитивний зв'язок з усіма компонентами тілесного інтелекту 

(таблиця 2.23). 

Таблиця 2.23 

Кореляції показників ставлення до здоров'я та тілесного інтелекту 

особистості 

Параметри 

ставлення до 

здоров'я  

Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальний 

показник 

ТІ 

Когнітивний  0,36 0,91 0,65 0,55 0,80 

Емоційний 0,87 0,46 0,52 0,35 0,65 

Поведінковий 0,53 0,60 0,94 0,61 0,89 

Ціннісний 0,48 0,52 0,79 0,41 0,73 

Усі кореляції значущі на рівні p<0,0001 

 

Когнітивний компонент ставлення до здоров'я позитивно пов'язаний із 

показниками внутрішньособистісного тілесного інтелекту. Отже, чим вищою 

є обізнаність про власне здоров'я та шляхи його підтримки, тим більшою 

мірою особистість усвідомлює власну тілесність, адекватно сприймає своє 

тіло. Обізнаність про власний стан здоров'я, здоровий спосіб життя, фізичні 
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можливості та обмеження передбачає також високу тілесну компетентність 

як обізнаність про причинно-наслідковий характер стосунків психіки та тіла. 

Виявлено позитивний зв'язок між когнітивним компонентом ставлення до 

здоров'я та тілесною саморегуляцією як здатністю врегульовувати власну 

тілесність, прагнення бути фізично активним, дотримуватись корисних для 

здоровя звичок. Цілком логічним є встановлений зв'язок між 

міжособистісним тілесним інтелектом та когнітивним компонентом 

ставлення до здоров'я, оскільки перший передбачає вміння використовувати 

знання про тілесність у практичній діяльності, взаємодії з іншими, що 

властиве людям, які прагнуть дізнаватись щось нове про власне здоров'я та 

тіло. 

Емоційний компонент ставлення до здоров'я, що передбачає позитивне 

емоційне сприйняття здорового способу життя, піклування про здоров'я, 

також пов'язаний з усіма показниками тілесного інтелекту. Чим 

позитивнішим є ставлення до власного здоров'я, тим індивід виявляє вищий 

рівень здатності до усвідомлення власної тілесності, має адаптаційні навички 

розвитку власного тіла, регулює фізичний стан, використовує тіло як 

комунікативний засіб у спілкуванні та діяльності, формуванні внутрішнього 

діалогу з тілом.  

Поведінковий компонент ставлення до здоров'я як реальне вираження 

позитивного ставлення до власного організму та свого фізичного стану, що 

проявляється у здоровому способі життя, відмові від шкідливих звичок, 

піклуванні про своє здоров'я та тіло, пов'язаний з усіма показниками 

тілесного інтелекту. Отже, чим частіше та інтенсивніше проявляється 

реальне піклування про своє здоров'я, тим більшою мірою індивід здатний 

вести внутрішній діалог з тілом, прислухатися до його сигналів та потреб, 

регулювати свою тілесність, вдосконалювати тіло, створювати та 

підтримувати адекватний образ тіла, ефективно використовувати тіло для 

розв’язання соціальних завдань. 

Ціннісний компонент ставлення до здоров'я, що демонструє особливе 



 

 

106 

значення здоров'я в ієрархії цінностей особистості, усвідомлення здоровя як 

виключного незамінного ресурсу особистості, також позитивно пов'язаний із 

показниками тілесного інтелекту. Отже, усвідомлення здоровя як цінності 

передбачає високу міру розвитку тілесно-інтелектуальних здатностей та 

здібностей особистості. 

Наступним завданням дослідження було дослідження 

взаємообумовленості фактору паління як звички, що безумовно шкодить 

здоров'ю людини (оскільки негативний вплив паління не може не 

визнаватись у той чи іншій мірі [56]), на міру розвитку тілесного інтелекту. У 

таблиці 2.24 показано відмінності у показниках тілесного інтелекту 

досліджуваних з різним тютюно-адиктивним статусом. 

Таблиця 2.24 

Показники тілесного інтелекту у курців та некурців 

Показники ТІ Групи досліджуваних t p 

Курці Некурці 

ВОТІ 15,61±6,70 18,81±6,98 -2,90 0,004 

ТК 27,40±10,72 32,40±11,32 -2,81 0,006 

ТСр 27,49±12,91 35,46±18,01 -3,09 0,002 

МОТІ 14,97±7,93 20,65±9,48 -3,99 <0,0001 

Загальний показник 

ТІ 
85,09±29,99 106,66±36,41 -3,98 <0,0001 

 

Виявлено, що курці значною мірою поступаються за рівнем розвитку 

тілесного інтелекту некурцям. Тютюнопаління як шкідлива звичка 

визнається більшістю курців, утім визнаючи її негативний вплив на здоров'я 

вони все ж таки не відмовляються від неї, іноді нехтуючи тривожні сигнали 

свого організму (кашель, задишка, нездоровий вигляд обличчя, конкретні 

хвороби, які виникли на тлі куріння), що є ознакою низького рівня тілесного 

інтелекту.   
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2.4 Регулятивні предиктори тілесного інтелекту особистості  

 

У таблиці 2.25 показано зв’язки між тілесним інтелектом та загальним 

самоставленням особистості.  

Таблиця 2.25 

Кореляції показників ставлення до себе та тілесного інтелекту 

особистості 

Параметри 

ставлення до 

здоровя  

Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальний 

показник 

ТІ 

Самоповага 0,52*** 0,22* 0,25* 0,32*** 0,37*** 

Атоутосимпатія 0,37*** 0,29** 0,40*** 0,35*** 0,44*** 

Очікуване 

ставлення 
0,52*** 0,33*** 0,47*** 0,12 0,46*** 

Самоінтерес 0,49*** 0,72*** 0,55*** 0,10 0,61*** 

* p<0,01, ** p<0,001, *** p<0,0001 

 

Визначено низку позитивних зв’язків між внутрішньособистісним 

тілесним інтелектом та такими параметрами ставлення до себе, як 

самоповага, аутосимпатія, очікуване ставлення та самоінтерес. Отже, висока 

здатність розуміти власне тіло, розвинута тілесна усвідомленість передбачає 

добре ставлення до себе загалом, високу самооцінку, повагу до себе, 

позитивне емоційне ставлення до себе, очікування доброго ставлення до себе 

з боку інших людей, інтерес до власної особистості. 

Тілесна компетентність як поінформованість у питаннях власної 

тілесності та повноцінного фізичного функціонування передбачає достатньо 

високу самоповагу та позитивне ставлення до себе, очікування доброго 

ставлення до себе і, передовсім, щирий інтерес до власної особистості. 

Тілесна саморегуляція як здатність налаштувати тіло на актуальну 
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ситуацію життєдіяльності, спроможність навчатись корисним звичкам, які 

відповідають здоровому способу життя, пов’язана із інтересом до себе, 

уявленням про доброзичливість оточення, симпатією та повагою до себе.  

Міжособистісний тілесний інтелект позитивно пов'язаний із 

аутосимпатією та самоповагою. Отже, вміння розпізнвати тілесні сигнали від 

оточення та налаштовувати власне тіло як джерело інформації для інших,  

властиві індивідам з добрим ставленням до себе. 

Цілком очевидним виявляється, що загальний рівень тілесного 

інтелекту передбачає позитивні зв’язки з усіма параметрами самоставлення 

особистості.   

У таблиці 2.26 показано зв’язки між саморегуляцією поведінки та 

показниками тілесного інтелекту.  

Таблиця 2.26 

Кореляції показників саморегуляції та тілесного інтелекту 

особистості 

Параметри 

саморегуляції  

Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальний 

показник 

ТІ 

Планування 0,28*** 0,17* 0,10 0,39**** 0,05 

Моделювання -0,24** -0,14 -0,04 0,38**** -0,01 

Програмування 0,40**** 0,53*** 0,53**** 0,02 0,49**** 

Оцінка 

результатів 
0,00 0,18* 0,23** 0,69**** 0,34**** 

Гнучкість 0,19* 0,40**** 0,45**** 0,86**** 0,59**** 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, **** p<0,0001 

 

Визначено позитивні зв’язки між плануванням та 

внутрішньособистісним та міжособистісним компонентами тілесного 

інтелекту, а також тілесною компетентністю особистості. Отже, здатність до 
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планування діяльності, планомірність у виконанні завдань, вміння 

організовувати власну поведінку пов’язана зі здатністю до усвідомлення та 

контролю внутрішнього чуття тіла, до усвідомлення його потреб, з мірою 

обізнаності про власне тіло, здатністю використовувати тіло для вирішення 

соціальних завдань – комунікації, взаємодії, взаєморозуміння. Отже, висока 

сформованість потреби в усвідомленому плануванні діяльності, 

реалістичність у постановці планів, деталізованість, ієрархічність і сталість 

висунутих завдань діяльності, самостійність у постановці цілей 

передбачають високу міру розвитку тілесного інтелекту особистості. 

Показники моделювання негативно пов’язані з внутрішньо 

особистісним тілесним інтелектом та позитивно – з міжособистісним 

тілесним інтелектом. Отже, висока рефлексивність у сфері тілесності 

передбачає труднощі у визначенні мети і програми дій, адекватних 

актуальній ситуації, відхід у проекти, плани та фантазування. Висока міра 

здатності до моделювання, натомість, передбачає зверненість до зовнішнього 

світу, вміння ставити тіло на користь розв’язання не внутрішніх проблем, а 

зовнішніх сторін реальності. Індивіди з високим рівнем міжособистісного 

тілесного інтелекту здатні виділяти значущі умови досягнення цілей як в 

поточній ситуації, так і в перспективному майбутньому, що проявляється у 

відповідності програм дій планам діяльності, відповідно одержуваних 

результатів прийнятим цілям.   

Здатність до програмування діяльності характеризується зв’язком з 

усіма компонентами тілесного інтелекту, крім міжособистісного. Індивід з 

високим рівнем тілесного інтелекту виявляє потребу продумувати способи 

своїх дій і поведінки для досягнення намічених цілей, характеризується 

деталізованістю і розгорненням розроблюваних програм. Програми в осіб з 

високою здатністю до тілесної усвідомленості, компетентності та здатності 

регулювати тілесні процеси розробляються самостійно, вони гнучко 

змінюються в нових обставинах і стійкі в ситуації перешкод.  

Висока міра здатності до оцінки результатів діяльності пов’язана з 
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усіма компонентами тілесного інтелекту, окрім внутрішньоособистісного. 

Висока обізнаність у власній тілесності, вміння регулювати тілесні процеси 

та використовувати тіло на користь розв’язання завдань діяльності властиві 

людям з розвиненою і адекватною самооцінкою, сформованими і усталеними 

суб'єктивними критеріями оцінки результатів власної діяльності. Індивід з 

високим тілесним інтелектом адекватно оцінює як сам факт неузгодженості 

отриманих результатів з метою діяльності, так причини невдачі, гнучко 

адаптуючись до зміни умов.  

Гнучкість саморегуляції є таким показником, що пов'язаний з усіма 

компонентами тілесного інтелекту. Отже, високий тілесний інтелект свідчить 

про пластичність всіх регуляторних процесів. При виникненні 

непередбачених обставин особистість з високим тілесним інтелектом легко 

перебудовує плани і програми виконавчих дій і поведінки, здатна швидко 

оцінити зміну значущих умов і перебудувати програму дій. При виникненні 

неузгодженості отриманих результатів з прийнятою метою тілесно-

інтелектуальна особистість своєчасно оцінює сам факт неузгодженості і 

вносить відповідну корекцію. Гнучкість регуляторики дозволяє особистості з 

високим тілесним інтелектом адекватно реагувати на швидку зміну подій і 

успішно вирішувати поставлену задачу в ситуації ризику. 

Саморегуляція як основа тілесного здоров’я. Даний механізм акцентує 

увагу на внутрішній єдності феномену тілесного інтелекту та 

функціонування особистості загалом, надаючи особливу вагу психологічним 

характеристикам суб’єкта у формуванні тілесності. Мова йде про те, що, по-

перше, сам тілесний інтелект передбачає організацію діяльності, спрямованої 

на підтримку тіла і здоров’я, що базується на компетентності людини 

відносно тіла, диференціації його сигналів і потреб. Тобто, компетентність та 

регуляція в структурі тілесного інтелекту мають виражений зв'язок; по-друге, 

ефективна реалізація поведінки, спрямованої на підтримку та розвиток 

власної тілесності, передбачає достатньо сформований рівень саморегуляції 

та її компонентів, адже регуляторна сфера є важливою детермінантою, 
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наприклад, при систематичних заняттях спортом, при розвитку нових 

тілесних навичок, дієтах, тощо, що, власне, і виступає одним із варіантів 

поведінкових проявів розвиненого тілесного інтелекту. 

Наступним завданням було визначення міри відповідності показників 

домінуючих копінг-стратегій та показників тілесного інтелекту особистості 

(таблиця 2.27). 

Таблиця 2.27 

Кореляції показників копінг-стратегій та тілесного інтелекту 

особистості 

Копінг-стратегії Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальний 

показник 

ТІ 

Пошук підтримки 0,34*** 0,40*** 0,62*** 0,87*** 0,70*** 

Підвищення 

самооцінки 
0,13 0,18**** 0,31** 0,56*** 0,37*** 

Самозвинувачення -0,55*** -0,72*** -0,73*** -0,57*** -0,82*** 

Аналіз проблеми 0,45*** 0,62*** 0,72*** 0,54*** 0,76*** 

Пошук винних -0,46*** -0,53*** -0,53*** -0,41*** -0,61*** 

* p<0,05, ** p<0,001, *** p<0,0001 

 

Виявлено низку позитивних зв’язків між усіма показниками тілесного 

інтелекту та стратегією пошуку підтримки. Звернення за соціальною 

підтримкою загалом, або пошук предметної підтримки у вигляді інформації 

(пошуку знань, віри, звернення до інтуїції) властиве особам з високим рівнем 

тілесного інтелекту. 

Підвищення самооцінки як стратегія, яка передбачає відхід з поля 

проблемної ситуації шляхом перемикання уваги на щось інше або когось 

іншого властива особам, які вміють регулювати тілесні процеси, добре 

обізнані про тіло, вміють використовувати його ресурси для розв’язання 
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соціальних завдань.  

Такий конструктивний допінг як аналіз проблеми, що передбачає 

виважене раціональне розв’язання труднощів, характеризується міцними 

зв’язками з усіма компонентами тілесного інтелекту. 

Натомість стратегії самозвинувачення та пошуку винних як 

деструктивні (дезадаптивні) стратегії виходу з проблемних та стресових 

ситуацій властиві особам з нижчими показниками тілесного інтелекту, про 

що свідчить наявність негативних кореляцій між відповідними копінгами та 

усіма компонентами тілесного інтелекту.  

У таблиці 2.28 показано кореляції між показниками тілесного інтелекту 

та контролю за дією. 

Таблиця 2.28 

Кореляції показників контролю за дією та тілесного інтелекту 

особистості 

Параметри 

контролю за 

дією 

Параметри тілесного інтелекту 

ВОТІ ТК ТСр МОТІ Загальни

й 

показник 

ТІ 

Планування 0,46 0,59 0,84 0,54 0,80 

Реалізація 0,43 0,61 0,67 0,50 0,72 

Невдача 0,33 0,39 0,50 0,81 0,63 

 Усі кореляції значущі на рівні p<0,0001 

 

Визначено низку позитивних зв’язків між параметрами контролю за 

дією та усіма компонентами тілесного інтелекту. Отже, чим вищим є 

тілесний інтелект, тим більшою мірою особистість виявляє орієнтацію на 

дію. За умови знижених показників тілесного інтелекту характерною є 

орієнтація на стан, що описує феномен алієнації (відчуження, відчуття 

внутрішньої несвободи, відсутність задоволення від самого процесу 
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активності, обмеження можливості довільно індукувати і припиняти дії, 

змінювати і направляти). Успішна регуляція дій, властива індивідам з 

високим рівнем тілесного інтелекту, передбачає  повноцінну репрезентацію 

минулого, теперішнього і майбутнього (потрібного) станів, кожен з яких 

містить репрезентації мотиваційно-емоційних переваг суб'єкта, які 

забезпечують міцний зв'язок цих станів в єдину мережу і, тим самим, 

повноцінність, стійкість наміру.  

За результатами множинного регресійного аналізу було визначено 

регулятивні предиктори компонентів тілесного інтелекту (таблиці 2.29-2.33). 

Найбільш впливовим регулятивним предиктором внутрішньоособистісного 

тілесного інтелекту є самоповага як уявлення про власну цінність та 

значущість (β = 0,43; t = 6,62; р <0,00001). Впливовою регулятивною  

детермінантою внутрішньоособистісного тілесного інтелекту виявилося 

очікуване ставлення (β = 0,38; t =5,31; р <0,00001) як уявлення про 

доброзичливість оточення, добре ставлення до себе збоку інших. 

Позитивною виявляється також роль гнучкості саморегуляції, через яку 

особистість вільно налаштовує власну поведінку під зміни ситуації (β = 0,27; 

t =2,03; р <0,05).  

Для показників внутрішньоособистісного тілесного інтелекту було 

визначено регресійне рівняння, що має такий вигляд: 

Внутрішньоособистісний тілесний інтелект = 10,06 + 0,43 

Самоповага + 0,38 Очікуване ставлення + 0,27 Гнучкість саморегуляції. 

 

Таким чином, найбільш суттєву роль в регулятивній детермінації 

тілесного інтелекту відіграє позитивне самоставлення, обумовлене високими 

показниками самоповаги та очікування доброго ставлення до себе, а також 

саморегуляція, виражена високими показниками здатності до гнучкої 

перебудови поведінки на вимогу ситуації життєдіяльності особистості.  
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Таблиця 2.29 

Результати множинного регресійного аналізу регулятивних 

предикторів внутрішньоособистісного тілесного інтелекту 

Показники БЕТА Стд.Пом. B Стд.Пом. t(138) p 

Вільний член   10,00610 4,753775 2,10487 0,037115 

Планування -0,01177 0,193313 -0,04771 0,783391 -0,0609 0,951527 

Моделювання -0,28049 0,164650 -0,94003 0,551803 -1,7035 0,090713 

Програмування -0,19904 0,110562 -0,80229 0,445646 -1,8002 0,073999 

Оцінка результату -0,19140 0,126607 -0,68848 0,455407 -1,5117 0,132873 

Гнучкість 0,26936 0,132880 1,35751 0,669680 2,02711 0,044577 

Самоповага 0,43105 0,065111 0,84311 0,127351 6,62033 0,000000 

Аутосимпатія 0,00665 0,071967 0,01087 0,117447 0,09252 0,926421 

Очікуване 

ставлення 
0,38719 0,072844 0,69930 0,131560 5,31545 0,000000 

Самоінтерес 0,04720 0,102189 0,14848 0,321444 0,46190 0,644879 

Пошук підтримки 0,01924 0,090655 0,02241 0,105545 0,21233 0,832165 

Підвищення 

самооцінки 
-0,05499 0,066654 -0,07097 0,086012 -0,8251 0,410728 

Самозвинувачення -0,19841 0,108201 -0,23565 0,128510 -1,8337 0,068849 

Аналіз проблеми 0,056824 0,075181 0,06845 0,090566 0,75583 0,451038 

Пошук винних -0,02181 0,077930 -0,02687 0,096008 -0,2798 0,779985 

Контроль 

планування 
0,00082 0,083985 0,00166 0,169941 0,00979 0,992201 

Контроль 

реалізації 
-0,00082 0,077905 -0,00168 0,158648 -0,0106 0,991559 

Контроль невдачі 0,02164 0,101118 0,05279 0,246653 0,21404 0,830831 

 

Встановлено внесок регулятивних предикторів у розвитку тілесної 

кометентності (таблиця 2.30). Найбільш значущим виявляється позитивна 

роль самоінтересу (β = 0,58; t = 6,87; р <0,00001).  Отже, щирий інтерес до 

власної особистості є сприятливими для формування тілесної компетентності 

як обізнаності у власному тілі, шляхах та способах вдосконалення свого 

фізичного стану, вимогах та потребах тіла. Високий рівень близькості до 

самого себе, зокрема інтерес до власних думок і почуттів, готовність 

спілкуватися з собою «на рівних», впевненість у своїй значущості та 

цікавості для інших обумовлює високий рівень тілесної компетентності 

особистості. 
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Таблиця 2.30 

Результати множинного регресійного аналізу регулятивних 

предикторів тілесної компетентності 

Показники БЕТА Стд.Пом. B Стд.Пом. t(138) p 

Вільний член   15,43481 6,308945 2,44650 0,015683 

Планування 0,08661 0,159349 0,56523 1,039672 0,54366 0,587553 

Моделювання -0,02552 0,135722 -0,13772 0,732323 -0,1880 0,851106 

Програмування -0,03293 0,091136 -0,21374 0,591436 -0,3613 0,718363 

Оцінка результату 0,128883 0,104363 0,74639 0,604390 1,23495 0,218947 

Гнучкість 0,245147 0,109533 1,98914 0,888762 2,23810 0,026817 

Самоповага -0,02733 0,053671 -0,08608 0,169014 -0,5093 0,611341 

Аутосимпатія -0,03341 0,059323 -0,08779 0,155869 -0,5632 0,574188 

Очікуване 

ставлення 
0,12041 0,060045 0,35015 0,174599 2,0054 0,046872 

Самоінтерес 0,57906 0,084235 2,93267 0,426603 6,87447 0,000000 

Пошук підтримки 0,08289 0,074727 0,15539 0,140074 1,10931 0,269224 

Підвищення 

самооцінки 
-0,06278 0,054943 -0,13044 0,114150 -1,1426 0,255149 

Самозвинувачення -0,16111 0,089190 -0,30808 0,170551 -1,8064 0,073034 

Аналіз проблеми 0,14581 0,061972 0,28281 0,120194 2,35295 0,020037 

Пошук винних -0,06533 0,064238 -0,12959 0,127417 -1,0170 0,310920 

Контроль 

планування 
0,02716 0,069230 0,08849 0,225536 0,3923 0,695394 

Контроль 

реалізації 
0,04005 0,064217 0,13134 0,210549 0,6237 0,533797 

Контроль невдачі -0,11334 0,083352 -0,44513 0,327344 -1,3598 0,176106 

 

Гнучкість як характеристика саморегуляції є значущим предиктором 

розвитку тілесної компетентності (β = 0,25; t = 2,23; р <0,05). Отже, вміння 

гнучко змінювати стратегії поведінки і діяльності в залежності від змін 

зовнішніх умов чинить позитивний вплив на розвиток тілесної 

компетентності особистості. 

Копінг-стратегія аналізу проблеми як раціональний спосіб виходу із 

стресової ситуації, що призводить до конкретного результату із перетворення 

складної ситуацію у спрощену, більш зрозумілу, позитивно впливає на рівень 

тілесної компетентності особистості (β = 0,15; t = 2,35; р <0,05). 
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Виявлено позитивний вплив очікуваного ставлення на розвиток 

тілесної компетентності особистості (β = 0,12; t = 2,00; р <0,05). 

Для показників тілесної компетентності було визначено регресійне 

рівняння, що має такий вигляд: 

Тілесна компетентність = 15,43 + 0,58 Самоінтерес + 0,12 Очікуване 

ставлення + 0,25 Гнучкість саморегуляції + 0,15 Копінг «аналіз проблеми». 

 

Отже, серед регулятивних предикторів тілесної компетентності 

особистості найбільш значущими виявляються позитивне самоставлення, 

обумовлене високими показниками самоінтересу та очікуваного доброго 

ставлення до себе, саморегуляція поведінки, обумовлена високими 

показниками здатності до гнучкості у зміні стратегій, та копінг аналізу 

проблемної ситуації. 

У таблиці 2.31 показано внесок регулятивних предикторів у тілесну 

саморегуляцію особистості. Найбільш впливовим предиктором виявилась 

здатність до контролю у плануванні дії як вміння докладати вольові зусилля 

у постановці цілей та завдань діяльності (β = 0,45; t = 8,33; р <0,0001). 

Здатність до програмування поведінки  позитивно впливає на 

показники тілесної саморегуляції (β = 0,30; t = 4,26; р <0,0001). Отже, вміння 

вибудовувати програми дій, здатність самостійно висувати цілі діяльності та 

програмувати способи і стратегії їх досягнення обумовлюють високий рівень 

тілесної саморегуляції особистості. 

Значущими предикторами тілесної саморегуляції є копінги аналізу 

проблеми (β = 0,21; t = 4,25; р <0,0001) та пошуку підтримки (β = 0,17; t = 

3,00; р <0,01). 

Для показників тілесної саморегуляії було визначено регресійне 

рівняння, що має такий вигляд: 

Тілесна саморегуляція = 0,45 Контроль планування дії + 0,30 

Програмування саморегуляції + 0,21 Копін «аналіз проблеми» + 0,17 Копінг 

«пошук підтримки». 
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Таблиця 2.31 

Результати множинного регресійного аналізу регулятивних 

предикторів тілесної саморегуляції 

Показники БЕТА Стд.Пом. B Стд.Пом. t(138) p 

Вільний член   -5,55772 7,125851 -0,7799 0,436783 

Планування 0,06338 0,124143 0,59912 1,173327 0,5106 0,610450 

Моделювання 0,14935 0,105672 1,16516 0,824406 1,4133 0,159843 

Програмування 0,30325 0,071103 2,84642 0,667381 4,2650 0,000037 

Оцінка результату 0,05496 0,081172 0,46130 0,681224 0,6771 0,499453 

Гнучкість -0,07255 0,084746 -0,85666 1,000557 -0,8561 0,393402 

Самоповага 0,05906 0,041991 0,26824 0,190710 1,4065 0,161848 

Аутосимпатія 0,05460 0,046449 0,20651 0,175658 1,1756 0,241802 

Очікуване 

ставлення 
-0,02768 0,047324 -0,11724 0,200396 -0,5850 0,559494 

Самоінтерес -0,09932 0,066192 -0,72896 0,485815 -1,5004 0,135808 

Пошук 

підтримки 
0,17244 0,057441 0,47476 0,158140 3,00217 0,003191 

Підвищення 

самооцінки 
0,02693 0,042525 0,08146 0,128620 0,63337 0,527554 

Самозвинувачення -0,10564 0,070155 -0,29098 0,193233 -1,5058 0,134425 

Аналіз проблеми 0,20806 0,048872 0,58190 0,136684 4,2572 0,000038 

Пошук винних -0,00178 0,050103 -0,00511 0,143214 -0,0356 0,971580 

Контроль 

планування 
0,45327 0,054356 2,16284 0,259362 8,3390 0,000000 

Контроль 

реалізації 
0,05943 0,050736 0,28112 0,239994 1,1713 0,243493 

Контроль невдачі -0,04309 0,064716 -0,24654 0,370255 -0,6658 0,506627 

 

У таблиці 2.32 показано внесок регулятивних предикторів у 

міжособистісний тілесний інтелект. Найбільш впливовим предиктором 

виявився копінг пошук підтримки (β = 0,29; t = 9,09; р <0,0001). 

Гнучкість саморегуляції позитивно впливає на показники 

міжособистісного тілесного інтелекту (β = 0,30; t = 4,69; р <0,0001). Отже, 

вміння гнучко підлашовуватись під зміни умов діяльності обумовлює 

високий рівень здатності високристовувати ресурси власного тіла для 

вирішення соціальних завдань. 
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Таблиця 2.32 

Результати множинного регресійного аналізу регулятивних 

предикторів міжособистісного тілесного інтелекту 

Показники БЕТА Стд.Пом. B Стд.Пом. t(138) p 

Вільний член   2,104753 2,987910 0,70442 0,48236 

Планування -0,16752 0,092410 -0,89168 0,491868 -1,8128 0,07204 

Моделювання -0,10156 0,078737 -0,44746 0,346884 -1,2899 0,19924 

Програмування 0,03929 0,052893 0,20793 0,279882 0,74294 0,45879 

Оцінка результату 0,05203 0,060773 0,24591 0,287215 0,8561 0,39338 

Гнучкість 0,29646 0,063108 1,97603 0,420634 4,6977 0,00000 

Самоповага 0,08124 0,031131 0,20883 0,080018 2,6098 0,01006 

Аутосимпатія 0,03189 0,034495 0,06832 0,073890 0,9247 0,35672 

Очікуване 

ставлення 
0,01475 0,035457 0,03525 0,084754 0,4160 0,67805 

Самоінтерес -0,09424 0,049093 -0,39119 0,203786 -1,9196 0,05698 

Пошук 

підтримки 
0,39126 0,043021 0,60628 0,066663 9,0946 0,00000 

Підвищення 

самооцінки 
0,03230 0,031676 0,05519 0,054117 1,0199 0,30956 

Самозвинувачення -0,03434 0,051699 -0,05363 0,080743 -0,6642 0,50765 

Аналіз проблеми 0,07749 0,036029 0,12251 0,056962 2,1507 0,03324 

Пошук винних -0,05585 0,037261 -0,09045 0,060344 -1,4989 0,13618 

Контроль 

планування 
0,05218 0,040062 0,13897 0,106703 1,3024 0,19493 

Контроль 

реалізації 
0,02280 0,037264 0,06100 0,099661 0,6120 0,54149 

Контроль невдачі 0,10709 0,048148 0,34590 0,155506 2,2243 0,02775 

 

Значущими предикторами тілесної саморегуляції є самоповага (β = 

0,08; t = 2,60; р <0,01), вольовий контроль дій у ситуації невдачі (β = 0,10; t = 

2,22; р <0,05) та аналіз проблеми як копінг-стратегія (β = 0,07; t = 2,15; р 

<0,05). 

Для показників міжособистісного тілесного інтелекту було визначено 

регресійне рівняння, що має такий вигляд: 

Міжособистісний тілесний інтелект = 0,39 Копінг «пошук 

підтримки» + 0,30 Гнучкість саморегуляції + 0,08 Самоповага + 0,10 

Контроль невдачі + 0,07 Копінг «аналіз проблеми». 



 

 

119 

 

У таблиці 2.33 показано предиктори тілесного інтелекту особистості.  

Таблиця 2.33 

Результати множинного регресійного аналізу регулятивних 

предикторів тілесного інтелекту 

Показники БЕТА Стд.Пом. B Стд.Пом. t(138) p 

Вільний член   30,47566 11,61138 2,6246 0,009652 

Планування 0,04293 0,093987 0,87401 1,91348 0,45676 0,648560 

Моделювання 
-

0,03431 
0,080051 -0,57772 1,34781 -0,4286 0,668857 

Програмування 0,07219 0,053754 1,46194 1,08852 1,3430 0,181456 

Оцінка результату 0,07678 0,061555 1,38755 1,11236 1,2473 0,214366 

Гнучкість 0,18690 0,064605 4,73211 1,63573 2,8929 0,004436 

Самоповага 0,14124 0,031656 1,38787 0,31106 4,4617 0,000017 

Аутосимпатія 0,00300 0,034990 0,02467 0,28687 0,0859 0,931607 

Очікуване 

ставлення 
0,07661 0,035416 0,69516 0,32134 2,1633 0,032241 

Самоінтерес 0,06105 0,049683 0,96487 0,78515 1,2289 0,221199 

Пошук підтримки 0,17770 0,044076 1,03939 0,25780 4,0317 0,000091 

Підвищення 

самооцінки 

-

0,02809 
0,032407 -0,18215 0,21009 -0,8670 0,387444 

Самозвинувачення 
-

0,19243 
0,052606 -1,14824 0,31389 -3,6580 0,000361 

Аналіз проблеми 0,21207 0,036553 1,28346 0,22121 5,8019 0,000000 

Пошук винних 
-

0,04257 
0,037889 -0,26348 0,23451 -1,1235 0,263154 

Контроль 

планування 
0,18479 0,040833 1,87852 0,41509 4,5255 0,000013 

Контроль 

реалізації 
0,08459 0,037877 0,86548 0,38751 2,2334 0,027129 

Контроль невдачі 
-

0,06609 
0,049163 -0,80997 0,60246 -1,3444 0,181017 

 

Найбільш значущим предиктором виявився копінг аналізу проблеми (β 

= 0,21; t = 5,80; р <0,0001). Впливовими також виявились вольовий контроль 

планування діяльності (β = 0,18; t = 4,52; р <0,0001), копінг пошуку 

підтримки (β = 0,17; t = 4,03; р <0,0001), самоповага (β = 0,14; t = 4,46; р 

<0,0001), очікуване ставлення (β = 0,07; t = 2,16; р <0,05) та вольовий 

контроль реалізації дії (β = 0,08; t = 2,23; р <0,05).  
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Гнучкість саморегуляції позитивно впливає на показники о тілесного 

інтелекту (β = 0,19; t = 2,89; р <0,01). Отже, вміння гнучко підлашовуватись 

під зміни умов діяльності обумовлює високий рівень тілесного інтелекту. 

Низький рівень самозвинувачення як копінгу також обумовлює 

становлення показників тілесного інтелекту (β = -0,19; t = -3,65; р <0,001).  

Для показників тілесного інтелекту було визначено регресійне 

рівняння, що має такий вигляд: 

Тілесний інтелект = 30,47 + 0,21 Копінг «аналіз проблеми» + 0,18 

вольовий контроль планування дії + 0,14 Самоповага +0,19 Гнучкість 

саморегуляції + 0,17 Копінг «пошук підтримки» - 0,19 Самозвинувачення + 

0,07 Очікуване ставлення + 0,08 вольовий контроль реалізації дії. 

 

 

Отже, найбільш впливовими регулятивними чинниками розвитку 

тілесного інтелекту є вольові зусилля з планування діяльності, позитивне 

самоставлення, зокрема очікуване ставлення інших та самоінтерес, копінги 

пошуку підтримки та аналізу проблеми, що обумовлюють компоненти 

тілесного інтелекту особистості. 

Очікування особливого ставлення інших позитивно позначається на 

внтурішньоособистісному тілесному інтелекту як здатності до сприйняття та 

усвідомлення власної тілесності. Даний механізм впливу розкриває 

реалізацію зв’язку наявного сприйняття тілесності на характер соціальних 

стосунків, що реалізується через певні стратегії поведінки та соціальні 

очікування. У даному випадку тілесні характеристики, зовнішня 

привабливість, енергетичний баланс, рівень сексуальності відображають 

установки особистості на її сприйняття оточуючими, чи зневагу до них. 

Схожий механізм реалізується в межах самооцінки та рівня домагань 

особистості, лише, в даному випадку, мова йде про домагання в стосунках на 

основі сприйняття своєї тілесності. Розглядаючи такий механізм 

безпосередньо як прояв соціального чинника становлення тілесного 
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інтелекту, важливе значення має і кінцевий результат взаємодії, побудованої 

на основі тілесності, у вигляді виправданого чи не виправданого очікування 

особистості в соціальній взаємодії. Якщо відповідні тілесній оцінці 

очікування виправдані, то тілесність сприймається більш позитивно та стає 

позитивним регулятором життєдіяльності людини. Якщо ж такі установки не 

виправдані (особливо, якщо особистість очікує позитивної оцінки своєї 

зовнішності, а не отримує її), то сприймання власної тілесності погіршується, 

що спричиняє негативний вплив на жіттєдіяльність та здатність до 

саморегуляції. 

Самоповага як більше узагальнене позитивне ставлення до себе 

позитивно позначається на тілесному інтелекті особистості. Позитивне 

сприйняття себе, адекватний образ себе, впевненість у своїх силах позитивно 

позначаються на розвитку як внутрішньоособистічного, так і 

міжособистісного тілесного інтелекту. 

Самоінтерес як вмотивованість на вивчення власної особистості, 

зацікавленість у внутрішньому світі цілком логічно виявляється чинником 

тілесної компетентності особистості як обізнаності у власних тілесних 

процесах та способах вдосконалення фізичного стану.  

Гнучкість як здатність підлаштовувати стратегії поведінки під зміни 

умов діяльності виступає одним з провідних регулятивних чинників 

тілесного інтелекту. Визнаючи ключову роль тілесного інтелекту у регуляції 

психологічної тілесності, цілком очевидним виявляється, що загальна 

саморегуляція поведінки та діяльності, виражена у здатності до гнучкої 

поведінки, є вагомим предиктором розвитку тілесного інтелекту.  

 Вольові якості особистості дозволяють реалізувати цілеспрямовану 

поведінку, виявляти наполегливість під час планування та реалізації дій, що 

також позитивно позначається на тілесному інтелекті, продуктивне 

функціонування якого на користь підтримки та поліпшення власного 

тілесного стану та здоров’я значною мірою залежить від вольових зусиль. 
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Продуктивні копінги, які забезпечують адаптаційний потенціал 

особистості, є також регулятивними чинниками тілесного інтелекту 

особистості. Здатності знаходити як зовнішню підтримку, так і внутрішні 

інтелектуальні ресурси для вирішення проблем життєдіяльності 

забезпечують оптимальне функціонування та розвиток тілесного інтелекту 

особистості. 

Таким чином, розвиток регулятивних якостей особистості може 

позитивно позначатись на формуванні якостей та здатностей тілесного 

інтелекту особистості.   

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У результаті концептуалізації поняття «тілесний інтелект» було 

визначено його як сукупність знань про тіло та його природу, тілесні навички 

та здібності людини, як тонку рефлексія, здатність до диференціації у своєму 

тілі різних модальностей – візуальних, слухових, тактильних, нюхових, 

смакових, больових відчуттів, дихання, сердцебиття, напруження та 

розслаблення мязів, тощо та розуміння природи та причин змін цих 

модальностей, і використання цієї здатності в підвищенні рівня культури 

власне тілесного, осбистісного (в тому числі сексуально-статевого) та 

соціального буття індивіда. Таке розуміння тілесного інтелекту дало 

можливість виокремити його компоненти: внутрішньособистісний тілесний 

інтелект, тілесна компетентність, тілесна саморегуляція, міжособистісний 

тілесний інтелект. Тілесний інтелект вплітається у структуру тілесності 

особистості, пов'язаний із тілесною усвідомленістю особистості. 

2. Нами визначені такі складові тілесної усвідомленості особистості та 

розроблено відповідний психодіагностичний інструментарій, що дозволяє 

визначити міру розвитку компонентів тілесності, зокрема: 1) тілесну 

обізнаність, що відображає рівень компетентності людини стосовно питань 

тілесності та потреб свого тіла, загальну інформованість про сферу 
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тілесності, чіткість диференціації сигналів власного тіла; 2) сприйняття тіла, 

що відображає ставлення людини до власного тіла, його прийняття чи не 

прийняття, проявляється у поважливому чи принизливому ставленні до тіла; 

3) тілесну саморегуляцію, що виступає компонентом тілесності, «відповідає» 

за реалізацію поведінки стосовно свого тіла, відображає те, наскільки людина 

реалізує на практиці наявну компетентність стосовно свого тіла; 4) 

сексуальність, як вагомий аспект прояву тілесності, оскільки саме в сфері 

сексуальних стосунків найяскравішою мірою проявляється те, наскільки 

добре людина контактує зі своїм тілом, наскільки сприймає своє тіло як 

сексуальне, як об’єкт сексуальної насолоди, спроможна до оргазмічних 

переживань і наскільки гармонійно функціонують її тіло та психіка; 5) 

самопочуття стає компонентом тілесної усвідомленості, оскільки 

характеризує об’єктивні характеристики стану здоров’я та стану тілесності 

особистості, тобто свідчить про те, чи поєднані всі попердні складові – 

тілесна компетентність, сприйняття тіла, тілесна саморегуляція, 

сексуальність.  

3. Було концептуально обґрунтовано та емпірично верифіковано 

феномен тілесного інтелекту та здійснено апробацію методики його 

діагностики. У результаті перевірки надійності та валідності опитувальника 

було підтверджено чотири шкали: 1) внутрішньоособистісний тілесний 

інтелект як тілесна усвідомленість, уміння чути сигнали тіла, розуміння 

особистих обмежень і можливостей, тілесне самоприйняття, самосприйняття, 

образ тіла; 2) міжособистісний тілесний інтелект як здатність ефективно 

використовувати тіло для здійснення своїх соціальних цілей і завдань, вміння 

через тіло здійснювати певний комунікативний намір, усвідомлене 

управління своїм енергетичним потенціалом (активізуватися, заспокоїтися, 

налаштуватися тощо); 3) тілесна компетентність як обізнаність про 

психофізичну складову тілесності, вміння трактувати сигнали, розуміння 

потреб і мови тіла, розуміння причинно-наслідкових взаємозв'язків тілесних 

симптомів; 4) тілесна саморегуляція здатність до усвідомленого розширення 
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тілесних навичок, корисних поведінкових патернів, що поліпшують 

адаптацію, здатність усвідомлено справлятися з шкідливими звичками, 

розширення способів тілесної саморегуляції (освоєння різних способів 

турботи про тіло і його здоров'я, з огляду на нові ризики і виклики), 

усвідомленою фізичною активністю. 

4. Встановлено низку позитивних зв’язків між тілесним інтелектом та 

тілесною усвідомленістю, тілесним локусом контролю (тілесною 

інтренальністю), задоволеністю власним тілом. Показано, що у факторній 

структурі психологічної тілесності особистості провідне  місце посідає 

тілесний інтелект, де ключовим компонентом є міжособистісний, який 

скеровує тілесність особистості, забезпечуючи та підтримуючи 

відповідальність за власне тіло, адекватний образ тіла, інтерес у власній 

тілесності та прагнення удосконалювати власну тілесну компетентність, 

добре фізичне самопочуття.   

5. Порівняльний аналіз досліджуваних з різними типами ставлення до 

тіла показав, що вищі показники тілесного інтелекту властиві досліджуваним 

з бережливим та розвивальним ставленням до тіла. Натомість, в осіб з 

контролюючим та відчуженим ставленням до тіла тілесний інтелект 

знижний. 

6. Порівняльний аналіз досліджуваних, які більш-менш задоволені 

своїм тілом, з досліджуваними, які загалом незадоволені тілом (на основі 

проективного малюнка тіла) показав, що вища задоволеність тілом 

передбачає більш високий тілесний інтелект.  

7. Виявлено низку позитивних зв’язків між тілесним інтелектом та 

компонентами ставлення до здоровя особистості. Показано, що у курців 

тілесний інтелект статистично нижче, ніж в осіб, які не палять. 

8. Виявлено низку регулятивних предикторів тілесного інтелекту 

особистості. Високу міру розвитку внутрішньособистісного тілесного 

інтелекту обумовлюють показники самоповаги, очікуваного ставлення та 

гнучкості саморегуляції, міжособистісного тілесного інтелекту – копінги  
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«пошуку підтримки» та «аналізу проблеми», гнучкість саморегуляції, 

самоповага та вольовий контроль у ситуації невдачі. Тілесна компетентність 

як компонент тілесного інтелекту детермінована показниками самоінтересу 

та очікуваного ставлення, гнучкості саморегуляції та копінгу «аналіз 

проблеми». На високу міру розвитку тілесної саморегуляції позитивно 

позначаються показники вольового контролю планування дії, програмування 

саморегуляції, копінги «аналіз проблеми» та «пошук підтримки». 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ АПРОБАЦІЇ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ 

ТІЛЕСНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ  

 

Даний розділ містить аналіз показників апробації розробок автора у 

сфері діагностики та корекції тілесного інтелекту. Зокрема, представлено 

детальний опис показників стандартизації авторської методики «Діагностика 

тілесного інтелекту (О.М.Сілютіна)», її описових статистик, перевірки на 

нормальність розподілу ознак, надійності, валідності опитувальника. 

Проаналізовано наявні теоретико-методичні розробки з корекції тілесного 

інтелекту та описано авторську програму його розвитку. Подано аналіз 

показників апробації комплексної програми розвитку тілесного інтелекту 

особистості, що засвідчили її ефективність. 

 

3.1. Методологічні засади розвитку тілесного інтелекту особистості. 

 

З метою підвищення показника тілесного інтелекту, усвідомлення 

тілесності використовується широкий спектр заходів тілесно-орієнтованої 

психотерапії та тілесних практик, як в індивідуальній роботі, так і в 

груповому тренінговому форматі. 

Переконливою у цьому зв’язку є думка М. Сандомирського стосовно 

того, що взаємозв’язок тіла (соми) і психіки завжди двосторонній. Так само 

як усі соматичні розлади мають своє психологічне коріння, так і будь-які 

психологічні проблеми завжди приносять психосоматичні плоди. Різниця 

тільки в тому, яка саме сторона внутрішньопсихічного конфлікту виходить 

на перший план, яка з них має більш виражені зовнішні прояви. І так само як 

зцілення від тілесних недугів може бути досягнуте шляхом відпрацювання 

психологічних причин, що стали їх передумовою, так само буде 

справедливим і протилежне. Через тілесні прояви психологічних проблем 

можна напряму, обминаючи лабіринти логіки, дійти до глибин душі людини, 
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розгадати символічні «загадки» підсвідомості, дістатися до прихованого в 

них сенсу. В цьому, власне, і полягає суть тілесної психотерапії – вирішити 

проблеми найбільш природнім, надійним і простим способом, допомагаючи 

пацієнту вступити у свідомий діалог з власною підсвідомістю на її «рідній» 

мові – мові тіла. І що не менш важливо – навчити пацієнта не допускати 

подібних проблем у подальшому, давши йому в руки зручний інструмент для 

роботи над собою – техніки тілесно-психологічної саморегуляції. Методи 

тілесної психотерапії можуть слугувати ще й універсальним, доступним 

інструментом психологічної самодопомоги.  

До найбільш відмих тілесно-орієнтованих методик, що допомагають 

розвинути тілесну свідомість та підвищити тілесний інтелект, можна 

віднести наступні: 

Вегетотерапія В. Райха, яка передбачає зняття м’язового панциру 

через активний рух, динамічну релаксацію, механічне розминання блоків, 

провокування конвульсивних реакцій, відновлення глибокого дихання, 

глибокий м’язовий масаж, мімічну гімнастику, свідоме напруження для 

провокування вібрації в тілі, що дозволяє вільніше циркулювати вегетативній 

енергії в тілі та вивільняє оргастичну потенцію як здатність не тільки до 

оргастичного сексуального переживання, а й до біологічної розрядки 

застійного збудження, розкриваючи здатність віддаватися потоку енергії без 

гальмування, свідоме відпускання контролю. 

Метод Ф.М. Александера, що спрямований на удосконалення звичних 

поз. Спеціальні вправи допомагають звільнитися від напружень м’язової 

системи, що мало усвідомлюються людиною. Техніка пропонує витягування 

фасцій, що змінює звичні рухи. Метод Александера робить наголос на тому, 

що людина має навчитися природнім способом витягувати хребет вгору, 

звільняючи його від компресії та затисків. Александер, використовуючи 

свою методику, доводив, що запорукою вільних і природніх рухів є 

витягнутий, гнучкий хребет, а також, що усвідомлення і контроль за рухом 

голови веде до управління тілом в цілому. Метод також включає корекцію 
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психологічних установок стосовно свого фізичного тіла. Вправи в межах 

даного методу мають вплив не тільки на фізичне тіло, але й на емоційний та 

розумовий стан, що зрештою роблять всі тілесно-орієнтовані методики. 

Біоенергетика О. Лоуена, що пропонує метод напружених поз через 

свідоме перенапруження, щоб м’язи змушені були розслабитися через 

перевтому і відпустили напругу та скинули «захисний панцир» і дозволили 

відновити рух енергії в тілі. Його підхід застосовує також дихальну техніку 

Райха задля вивільнення заблокованих в тілі емоцій. Лоуен приділяє багато 

уваги ногам та стопам, як опорам, що контактують з землею і беруть від неї 

енергію, тобто наше тіло має бути постійно заземленим; тому він пропонує 

чимало технік заземлення. 

Метод М. Фельденкрайза покликаний відновити грацію та свободу 

руху і має безпосередній вплив на ділянки кори головного мозку, що 

відповідають за рух та відновлюють зв’язок між ділянками головного мозку 

та мускулатурою. Головним чинником в процесі такого відновлення 

М. Фельденкрайз вважав усвідомлення своїх рухів.  

Він прагнув навчити людей розвивати свої кращі тілесні звички та 

засвоювати нові, щоб мати максимальну варіативність для виконання будь-

якого руху, мати вибір зробити кількома способами. Запорука розвиненого 

тілесного Я та утвердження образу Я – в розширені самосвідомості та 

здатностей людини. М. Фельденкрайз стверджує, що деформовані патерни 

м’язових рухів набувають застійного характеру, стають звичками, що 

існують поза свідомістю. Хоча Фельденкрайз працював також і з нервово-

м’язовими патологіями, наближуючи свою техніку функціональної інтеграції 

до клінічного методу, але його техніка була переважно освітньою, оскільки 

він вважав важливим саме навчити людей сенсомоторному усвідомленню, 

взяти на себе відповідальність за розвиток свого тілесного Я, тобто 

підвищувати свій тілесний інтелект. 

Метод структурної інтеграції І. Рольф (рольфінг) – система, що 

спрямована на повернення тілесній структурі правильного положення в 
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просторі, відновлення м’язової рівноваги і гнучкості.  

Соматика Т. Ханни пропонує сенсомоторне навчання за допомогою 

нескладних вправ, що здатні подолати сенсомоторну амнезію, пробуджуючи 

ділянки кори головного мозку, які відповідають за довільні рухи. Таке 

навчання допомагає людині почати сенсорно сприймати свої патерни 

мимовільних неусвідомлюваних рухів, усвідомлювати «завдяки чому» такий 

рух відбувається та за допомогою кінестетичного віддзеркалювання запускає 

процес розслаблення мимоволі скороченої м’язової системи. 

Описані нами методики є по суті методиками, що «навчають тіло», 

тобто методиками, що дозволяють розвивати тілесний інтелект: дізнаватися 

про своє тіло більше, краще його усвідомлювати, розуміти його мову та 

потреби, діяти легко, природно, вміти розслабляти м’язову систему та 

«розпускати» тілесні блоки, відстежувати неконтрольоване напруження, 

відновлювати енергетичний баланс, поважати і любити власне тіло, 

сприймати тіло, розум та емоції як єдине ціле, коли зміни на будь-якому рівні 

ведуть до змін в кожній складовій особистого Я та впливають одна на одну. 

На думку М. Сандомирського, тілесно-орієнтований підхід є найбільш 

об’єктивним і наближеним до матеріальних основ видом психотерапії. Його 

основоположники не намагалися підігнати реальність під теоретичні схеми, а 

навпаки, розробляли свої методи, виходячи з практики. Стосовно тілесних 

методів особистісного зростання можна сказати, що в цілому вони всі 

спрямовані на формування свідомого доступу до інтуїтивних механізмів 

психіки через тілесні відчуття. 

Отже, використання зазначених підходів є продуктивним у створенні 

програм психологічного супроводу розвитку тілесності особистості, зокрема 

розвитку тілесного інтелекту. 
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3.2 Тренінгова програма з розвитку тілесного інтелекту 

особистості. 

 

Передумовою створення представленої тренінгової програми були 

впроваджені авторські тренінги, створені на основі тілесно-орієнтованих 

методик провідних науковців і практиків (В. Райха, А. Лоуена, 

М. Фельденкрайза, Т. Ханни), відеоматеріали як просвітницького 

спрямування («Що таке тілесний інтелект?), так і серія відеометодик для 

можливості практичного індивідуального застосування: («Як сидіти 

правильно», «Як навчитися ходити правильно, красиво і граціозно», «Як 

навчитися «заземлювати» своє тіло», вправи дихально-медитативного 

характеру, вправи для сенсорного усвідомлення тіла). Крім того, було 

створено адаптований відеокурс вправ для кращого усвідомлення власного 

тіла та зняття м’язових затисків «Тіло без болю» за методом Томаса Ханни, а 

також створено науково-просвітницький фільм «Тілесний інтелект: 

прихований ресурс вашого Я», які склали зміст та інструментальне озброєння 

занять тренінгової програми, опис якої подається нижче. 

На нашу думку, така просвітницька робота може бути ефективною, 

оскільки в сучасному світі, завдяки можливостям інтернету, все більш 

поширена тенденція до індивідуального навчання і використання знань. Тому 

з початку 2020 року в умовах дистанційної взаємодії проведено ряд 

просвітницько-навчальних тренінгів у режимі он-лайн. А також на власному 

сайті створено можливість он-лайн тестування за методиками «Діагностика 

тілесного інтелекту» та «Діагностика тілесної усвідомленості» 

(О.М.Сілютіна). За результатами впровадження тренінгу отримані два 

авторських свідоцтва на методику «Діагностика тілесного інтелекту 

(О.М.Сілютіна)» та методику «Корекція постави тіла та поліпшення 

психофізичного стану (О.М. Сілютіна)». 

Метою поданого спеціального інтеграційного тренінгу «Body 

Revolution» є практичне ознайомлення з комплексом ефективних тілесних 
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методик для підвищення в учасників рівня тілесного інтелекту.  

Результат початкового діагностування тілесного інтелекту в учасників 

перед початком тренінгу показав, що переважна більшість опитуваних не має 

навичок з аналізу своїх відчуттів, не має розуміння, що значить слухати і 

чути своє тіло, усвідомлювати свою тілесність. Для них тренінг справді став 

революцією у свідомості щодо власного тіла. 

Саме шлях просвітництва – і в теоретично-популяризаторському, і в 

методично-практичному аспекті відкриває людині можливості для розвитку 

тілесного, соціального, емоційного інтелектів, до усвідомлення і пізнання 

власного «Я», до гармонійного особистісного розвитку. 

Тренінг «Body Revolution» спрямований на розвиток тілесності 

особистості, покращення комунікації особистості зі своїм тілом, формування 

навичок управління тілесними процесами, концентрації та розслаблення, 

тощо. Основою тренінгу виступала ідея про єдність тілесного та психічного, 

його взаємозв’язок та взаємну обумовленість. Відповідно, послідовне 

проходження етапів тренінгу сприяло досягненню кращої тілесної 

усвідомленості, компетентності, і як результат, розвитку навичок тілесної 

саморегуляції, підвищення сексуальності, самопочуття та якості комунікації з 

тілом. 

Проходження тренінгу передбачало опанування учасниками ряду 

етапів, що реалізовували поступовий розвиток навичок тілесного 

самоусвідомлення та регуляції. Тренінг передбачав проведення 12 занять раз 

на тиждень тривалістю по 3 години (сумарно 36 годин). Програма тренінгу 

містила декілька етапів (вступ, розвиток тілесної компетентності, розвиток 

тілесного інтелекту та підсумковий етап). 

 Етап 1. «Вступ» (2 заняття) передбачав налаштування учасників на 

групову роботу та розширення їх бачення проблем тілесності та її 

самосприйняття,  на розвиток навичок тілесного самоусвідомлення. 

На першому занятті відбулось знайомство з тренером та учасниками. В 

ході знайомства учасники по черзі розповідали про свій актуальний  тілесний 
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стан та наявні проблеми чи обмеження, озвучили свій запит до тренінгового 

процесу, що саме вони хочуть отримати в результаті його проходження. 

Таким чином, вже на першому занятті учасники навчалися дослуховуватися 

до  власних тілесних сигналів та вербалізувати їх.  

На  двох заняттях  першого етапу відбувалось тестування за 

методиками «Діагностика тілесного інтелекту» та «Діагностика тілесної 

усвідомленості». Учасники тренінгу заповнювали опитувальники, 

підраховували отримані бали. Таким  чином було визначено вихідні 

показники розвитку тілесного інтелекту особистості та тілесної 

усвідомленості на даний час. Тестування за методикою переслідувала дві 

цілі: отримати показники  суб’єктивного сприйняття учасником рівня 

розвитку власного тілесного інтелекту та усвідомленості перед початком 

тренінгу, щоб порівняти їх з результатами наприкінці тренінгового процесу, 

а також, відповідаючи на запитання, учасники почали  краще  усвідомлювати 

різні аспекти  власної тілесності, над деякими з них їм довелося замислитися 

вперше в житті. Тестування навчає усвідомленню власних тілесних станів та  

тілесних потреб, що мало задовольняються або ігноруються, очевидним  для 

учасників стає ставлення до власного тіла, в якому часто  переважає критика, 

ігнорування, незадоволення, несприйняття, ненависть або байдужість. Таке 

тестування виступило мотиваційною вправою, що спонукало  до зацікавленої 

роботи під час тренінгу.  

– Також на цьому етапі группа працювала над візуальною самооцінкою  

схеми тіла за методикою Т. Ханни. Методика передбачає вправи, які 

спрямовані на те, щоб порівняти внутрішнє сприйняття схеми власного  тіла 

з візуальною картинкою, що може спостерігатися в дзеркалі. Учасники 

стають перед дзеркалом, закривають очі, збирають внутрішнім зором 

картинку-схему власного тіла, якою вона їм здається (за інструкцією, що  

надає  тренер). Після цього вони відкривають очі і порівнюють таку 

внутрішню картинку-схему із зовнішньою. Часто картинки не співпадають, 

те що здається рівним, симетричним (плечі, таз, руки, ступні), має в 
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реальності нахил, несиметричність, тощо). Потім виконуються коригувальні 

вправи, нахили і ще декілька разів учасники закривають і відкривають очі, 

щоб внутрішня і зовнішня картинка співпадали. Така вправа навчає 

дослухатися до внутрішніх відчуттів, порівнювати їх  із візуальним образом, 

навчає коригувати схему тіла. 

– Сенсорне усвідомлення свого тіла за допомогою методики 

сканування Томаса Ханни. Учасники тренінгу займають позицію лежачи  

спиною на підлозі. Тренер направляє  процес сканування інструкціями. 

Учасники закривають очі і направляють свій внутрішній зір на задню 

поверхню тіла, що опирається на підлогу. Починаючи з ніг, повільно 

пересуваючись вздовж тіла до маківки голови, вони порівнюють свої 

відчуття від контакту з підлогою лівої частини тіла та правої, а також 

сканують відчуття в тазу, попереку, шиї. Таке сканування відкриває для 

учасників розуміння того наскільки багато в тілі місць хронічної напруги, що 

має вплив на всі системи та органи та на відчуття власного тіла.  

– Вправи на   коригування образу тіла в парах. В ході таких вправ 

учасники в парах спостерігають за поставою та ходою один одного і діляться 

один з одним інформацією. Такі вправи розвивають  тілесну 

спостережливість, навчають краще слухати  та розуміти мову власного тіла, 

усвідомлювати тілесний образ, що транслюється зовні, чи відповідає він тому 

образу, що ми маємо.   

– Вправи за малюнком власного тіла. Домашня робота 

обговорюється в парах. Вправа допомагає зрозуміти емоційне ставлення до 

власного тіла та його частин, навчає учасників говорити про власні тілесні 

проблеми не(сприйняття) своєї тілесності. 

– Вправи  в парах та  малих групах на зворотній зв’язок між 

учасниками тренінгу. Такі вправи допомагають порівняти власний образ тіла 

зі сприйняттям оточуючих, навчають вербалізувати власні спостереження 

щодо тілесності. 
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– Заповнення анкети самодослідження щодо схеми власного тіла. 

Робота проводиться в парах за допомогою фотофіксації. Учасникам 

роздаються листки із зображенням тіла анфас, спиною та дві проекції з двох 

боків. Учасник має перенести на папір схему власного тіла, яку він усвідомив 

і зафіксував візуально. Ця вправа допомагає зрозуміти які саме групи м’язів 

перебувають в хронічній напрузі і проаналізувати з чим це може бути 

пов’язано – зі способом життя, навантаженнями, емоційними стресами, 

професійною діяльність чи травмами. Таким чином, учасники починають 

розуміти, що власні тілесні проблеми чи обмеження знаходять  свою причину 

в стилі життя і діяльності, в набутих патернах. 

– Домашнє завдання:  

–Намалювати кольоровий малюнок тіла з позначенням зон, що добре, 

погано відчуваються або зовсім не відчуваються. Описати емоційне 

ставлення до різних частин тіла.  

– Щоденне виконання освоєних технік.  

–Ведення журналу спостережень.  

Етап 2. «Розвиток тілесної компетентності». Другий етап «Розвиток 

тілесної компетентності» (3 заняття) передбачав розвиток навичок тілесного 

самоусвідомлення, диференціації тілесних сигналів, точності їх сприймання, 

знайомляться з м’язовою та фасціальною системами, поняттями «м’язовий 

панцир», «сенсо-моторна амнезія», з  природою виникнення хронічної 

напруги, принципами правильних навантажень та тренують  навички 

усвідомлення тілесності.  

Заняття другого етапу передбачають: 

 – Тестування м’язів на напруження та основи  простих масажних 

технік. В парах учасники тестують м’язи на хронічну напругу. Вчаться 

робити самомассаж. 

– Освоєння комплексу соматичних вправ на розслаблення м’язової 

системи за методикою Т. Ханни. Цей комплекс складено з 8 основних вправ, 

що задіюють  весь м’язовий апарат – ноги, таз, поперек, грудна клітина, 
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плечі, шия, руки.  Вправи виконуються повільно, в зоні комфорту та 

передбачають спостереження за напруженням та розслабленням м’язів. В 

процесі освоєння повільного  руху відбувається процес розслаблення 

хронічно напружених м’язів та перенавчання сенсо-моторної системи, 

усвідомлення патернів та повернення м’язової системи до усвідомленого 

руху. 

– Корегування  постави тіла та поліпшення психофізичного стану за 

методикою О. Сілютіної. Ця методика проводиться із залученням стола та 

стільця. Шляхом підбору правильної висоти стола та стільця та коригуючих 

вправ, учасники навчаються правильній поставі тіла під час довготривалого 

сидіння. Методика допомагає усвідомлювати та спостерігати за тим яким 

чином м’язова система отримує хронічне напруження, що з часом стає 

неусвідомленим, та навчає коригувати хибні  тілесні звички.  

– Виконання домашнього завдання по засвоєнню нових технік. 

Щоденні комплекси вправ за методикою Томаса Ханни та за методикою О. 

Сілютіної. 

 

Етап 3. «Розвиток різних компонентів тілесного інтелекту» 

3 заняття. Третій етап «Розвиток різних компонентів тілесного інтелекту» 

(4 заняття) передбачав розвиток навичок регуляції тілесних процесів та 

поведінки, спрямованої на забезпечення здоров’язбереження, аспектів 

сексуальності особистості, сприйняття свого тіла в усій його сукупності 

позитивних і негативних характеристик, розвиток навичок «заземлення» 

свого тіла, відновлення енергетичного балансу та його оптимізації.  

Заняття третього етапу передбачали: 

– Засвоєння вправ на розвиток навичок сенсорного усвідомлення тіла 

за Моше Фельденкрайзом. Комплекс вправ  за методом Фельденкрайза 

навчає виконувати  рух кількома різними способами. Наприклад, учасник має 

дістати предмет, що лежить на підлозі  кількома різними способами,  таким 

чином, навчитися робити рухи найлегшим та найефективнішим способом. 
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Частина вправ виконуються в уяві, що  допомагає розширити кінестетичне 

відчуття, а отже розвинути тілесні навички та краще відчувати власне тіло.  

– Вивчення практик заземлення та  відновлення руху енергетичних 

потоків за допомогою  біоенеретики А. Лоуена.  Цей блок вправ спрямований 

на те, щоб учасники навчилися спочатку  усвідомлювати, а потім і 

коригувати поставу і баланс тіла у вертикальному положенні. Наприклад, 

вправа “Арка” навчає утримувати баланс: учасники прогинаються назад у 

формі дуги і деякий час утримують таку  напружену позу, намагаючись 

залишатися в балансі. А вправа на заземлення допомагає учасникам 

покращити контакт ніг із поверхнею. Учасники нахиляються вниз і 

перебувають  в розслабленій позиції, руки звисають, разом з тим все тіло 

утримує баланс і розподіляє навантаження на всю поверхню ступні. Поза 

утримується до тих пір, поки не відчується вібрація в ногах.  

– Зняття  «м’язового панцира» за  методиками В. Райха, вивільнення 

сексуальної енергії. Вправи В. Райха спрямовані на розслаблення місць 

хронічного напруження та усвідомлення емоцій, що по’вязані з утриманням 

такої напруги та вивільненням. Наприклад, вправа на зведення і розведення 

зігнутих в колінах ніг лежачи на підлозі на вивільнення напруги  в зоні 

тазового дна.  Разом з таким  м’язовим розслабленням вивільняються також 

емоції страху сексуального контакту. Вираження таких емоцій через голос 

допомагає звільнитися від емоційної напруги. 

– Освоєння дихальних практик. Учасники освоюють навик 

правильного діафрагмального дихання.   

– Виконання домашнього завдання: практика засвоєних методик, 

щоденне виконання вправ.  

 

Етап 4. «Розвиток здатності до саморегуляції психоемоційних 

станів».  Регулятивний етап, що передбачав 2 заняття з метою  засвоєння 

навичок саморегуляції психоемоційних станів особистості. На заняттях цього 

етапу впроваджено вправи з формування здатності особистості до виділення 
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власного психічного стану як об'єкта пізнання і психологічного самовпливу, 

внутрішніх засобів щодо зміни свого психічного стану та прийомів 

саморегуляції психоемоційних станів.  

Цей етап був присвячений формуванню навичок до використання 

внутрішніх засобів із зміни свого психічного стану через: 

- прогресивну м'язову релаксацію (зниження тонусу м’язів) [75]; 

- аутогенне тренування (метод з підвищення можливостей 

саморегуляції мимовільних функцій організму, в основі якого покладені 

прийоми самонавіювання для досягнення глибоких ступенів аутогенного 

занурення) [64]; 

- ідеомоторне тренування (уявне представлення рухів) [180]; 

- сенсорну репродукцію образів (розслаблення за допомогою уявлення 

образів предметів і цілісних ситуацій, що асоціюються з відпочинком) [66]; 

- самонавіювання (самонавіювання, яке проводиться у стані 

саморозслаблення, «концентроване саморозслаблення») [16]; 

- візуалізацію (метод зниження надмірної напруги шляхом фіксації 

уваги на позитивних почуттях) [142];  

- техніки позитивного мислення (зміцнення позитивного образу 

власного «Я» в процесі медитативних роздумів, в яких особа запитує себе 

про всі сторони власного буття та отримує відповіді, що можуть бути 

основою для вчинків) [91]. 

Домашнім завданням було відпрацювання отриманих навичок, а також 

стоврення низки тілесних афірмацій. 

Пятий етап «Підсумковий» (1 заняття). На останньому етапі –відбулось 

одне заняття. Етап передбачав узагальнення набутих під час тренінгу знань, 

оптимізацію сприйняття свого тіла та тілесності загалом, узагальнення 

тренінгового досвіду, підсумкове тестування. 

Заняття цього етапу передбачає: 

– Тестування за методикою «Діагностика тілесного інтелекту 

 (О. М. Сілютіна)» та порівняння  отриманих даних з попередніми; 
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–  Порівняльні вправи на сприйняття власного тіла.  

– Зворотній зв’язок між учасниками тренінгу та тренером;  

– Виконання домашнього завдання: виконання засвоєних методик, 

складання плану розвитку нових тілесних навичок. 

Послідовне проходження етапів тренінгу сприяло досягненню кращої 

тілесної усвідомленості, компетентності, і як результат, розвиток навичок 

тілесної саморегуляції, підвищення сексуальності, самопочуття та якості 

комунікації з тілом. 

Тож, дана програма передбачала комплексний розвиток тілесного 

інтелекту особистості, а результати її апробації подано в наступному 

підрозділі роботи.  
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3.3. Аналіз ефективності тренінгової програми з розвитку тілесного 

інтелекту особистості 

 

Проведення корекційно-розвивальної роботи з розвитку тілесного 

інтелекту (апробація авторської програми «Body Revolution») проводилась 

протягом 2019-2020 років. Для участі в апробації програми «Body 

Revolution» із вибірки, яка взяла участь в констатувальному етапі 

дослідження (156 осіб) було сформовано дві групи за принципом згоди 

учасників на проходження тренінгу. До складу експериментальної групи 

увійшли 17 осіб, які після оголошення результатів констатувального етапу 

дослідження проголосили згоду на проходження апробації авторської 

програми. Як правило, представники експериментальної групи 

характеризувалися зниженими показниками діагностики різних компонентів 

та чинників тілесного інтелекту. До складу контрольної групи було віднесено 

інших представників вибірки (18 осіб), які не проголосили згоду на участь в 

апробації програми та, переважно, мали підвищені показники тілесного 

інтелекту та чинників його формування. Тож, експериментальна та 

контрольна групи були сформовані на засадах принципу добровільності 

участі та зацікавленості особистості в розвитку проявів тілесного інтелекту. 

Для оцінки ефективності апробації програми нами використано 

комплекс методик, що застосовані на констатувальному етапі дослідження. 

Оцінка ефективності апробації програми передбачала співставлення даних 

експериментальної групи до початку та по закінченні реалізації програми, 

експериментальної та контрольної груп відповідно при першому і другому 

тестуванні експериментальної групи.  

З таблиці 3.1 видно, що на початку впровадження програми показники 

тілесної усвідомленості у досліджуваних експериментальної та контрольної 

груп не мають статистично значущих відмінностей. 
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Таблиця 3.1 

Показники тілесної усвідомленості досліджуваних на початку 

впровадження тренінгової програми 

 Групи досліджуваних U Z p 

Експериментальна Контрольна 

Обізнаність 28,59±7,48 25,11±5,95 121,00 1,056 0,291 

Самосприйняття 
23,12±6,71 25,11±7,04 137,50 

-

0,512 
0,609 

Саморегуляція 17,41±8,43 17,83±8,46 141,50 0,380 0,704 

Сексуальність 9,88±3,44 9,56±2,57 153,00 0,000 1,000 

Самопочуття 15,41±8,09 13,72±4,01 144,00 0,297 0,766 

Тілесна 

усвідомленість 
94,41±23,65 91,33±17,48 149,50 0,116 0,908 

 

Крім того, було встановлено, що жодних відмінностей у показниках 

тілесного інтелекту у контрольній та експериментальній групах також не 

існує, що уможливлює впровадження тренінгової програми та подальше 

порівняння даних вибірок (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Показники тілесного інтелекту досліджуваних на початку 

впровадження тренінгової програми 

 Групи досліджуваних U Z p 

Експериментальна Контрольна 

ВОТІ 13,71±7,17 14,89±7,56 138,00 -0,495 0,621 

Тілесна 

компетентність 
24,12±11,57 24,72±9,61 145,50 -0,248 0,804 

Тілесна 

саморегуляція 
22,47±12,51 18,44±6,35 129,00 0,792 0,428 

МОТІ 8,24±0,90 8,61±0,92 116,00 -1,221 0,222 

Загальний 

показник ТІ 
68,53±27,32 66,67±16,37 147,50 -0,182 0,856 
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За результатами дисперсійного аналізу для повторних вимірювань було 

визначено позитивну динаміку показників тілесної усвідомленості у 

досліджуваних експериментальної групи, у той час як у досліджуваних 

контрольної групи суттєвих зрушень не відбулось. Зазначена тенденція 

властива для усіх показників тілесності, зокрема для показників обізнаності у 

сфері тілесності (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Динаміка показників тілесної обізнаності досліджуваних 

протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

Отже, протягом впровадження тренінгової програми показники 

тілесної обізнаності як сукупності знань про своє тіло, уважність до його 

сигналів, поінформованість у здоровому способі життя, обізнаність у 

потребах тіла у досліджуваних експериментальної групи зростали, у той час 
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як у досліджуваних контрольної групи залишились незмінними. 

На рисунку 3.2 показано динаміку показників тілесного само 

сприйняття досліджуваних протягом реалізації програми. 

 

Рис. 3.2 Динаміка показників тілесного самосприйняття досліджуваних 

протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

Визначено, що тілесне самосприйняття як міра адекватності 

усвідомлення свого тілесного образу зросла на статистично значущому рівні 

протягом реалізації програми у досліджуваних експериментальної групи, у 

той час як в контрольній групі показники за даним параметром тілесної 

усвідомленості не змінились. Отже, тренінгова програма мала позитивний 

вплив на тілесне Я учасників, сприяла адекватності їх тілесного само 

сприйняття. 
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На рисунку 3.3 показано динаміку показників сексуальності і структурі 

тілесності досліджуваних протягом реалізації тренінгової програми з 

розвитку тілесного інтелекту особистості. 

 

Рис. 3.3 Динаміка показників сексуальності досліджуваних протягом 

впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

Визначено статистично значущі позитивні зрушення показників 

сексуальності у досліджуваних експериментальної групи, натомість в 

контрольній групі таких зрушень не відбулося. Усвідомлення власної 

сексуальності як частини тілесного Я стало більш вираженим в учасників 

тренінгу після його впровадження. Отже, задоволеність власною 

сексуальністю зростає у процесі впровадження розвивальних впливів, дія 

яких спрямована на розвиток тілесного інтелекту. 
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На рисунку 3.4 показано позитивну динаміку показників тілесної 

саморегуляції учасників тренінгу та сталість цих показників в контрольній 

групі.  

 

Рис. 3.4 Динаміка показників тілесної саморегуляції досліджуваних 

протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

Тілесна саморегуляція зросла на статистично значущому рівні у 

досліджуваних експериментальної групи, натомість у досліджуваних 

контрольної групи зрушень не відбулось. Отже, учасники тренінгу здобули 

навички тілесної саморегуляції через розвивальні впливи програми. В 

учасників тренінгу зросли здатності до усвідомленого розширення тілесних 

навичок, корисних звичок, що поліпшують адаптацію, здатність усвідомлено 

справлятися з шкідливими звичками, розширення способів саморегуляції 
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(освоєння різних способів турботи про тіло і його здоров'я, з огляду на нові 

ризики і виклики), усвідомлена фізична активність.  

На рисунку 3.5 показано позитивну динаміку показників тілесного 

самопочуття учасників тренінгу та сталість цих показників в контрольній 

групі.  

 

Рис. 3.5 Динаміка показників тілесного самопочуття досліджуваних 

протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

Визначено, що розвивальні впливи тренінгу спричинили зростання 

показників тілесного самопочуття у досліджуваних експериментальної 

групи, у той час як в контрольній групі зрушень не відбулось. Отже, тренінг з 

розвитку тілесного інтелекту позитивно позначився на усвідомленні свого 

самопочуття у досліджуваних, зростанню їх чутливості до сигналів тіла, 
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усвідомлення свого фізичного стану. 

На рисунку 3.6 показано позитивну динаміку показників тілесної 

усвідомленості учасників тренінгу та сталість цих показників в контрольній 

групі.  

 

Рис. 3.6 Динаміка показників тілесної усвідомленості досліджуваних 

протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

У результаті реалізації тренінгової програми з розвитку тілесного 

інтелекту показники тілесної усвідомленості збільшились у досліджуваних 

експериментальної групи, натомість у досліджуваних контрольної групи 

збереглися на тому ж рівні, що й на початку експерименту. Отримані дані 

свідчать на користь думки про те, що тренінг з розвитку тілесного інтелекту 

має позитивний вплив на загальний розвиток психологічної тілесності 
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особистості.  

На рисунку 3.7 показано динаміку показників внутрішньособистісного 

тілесного інтелекту у досліджуваних експериментальної та контрольної груп. 

 

 

Рис. 3.7 Динаміка показників внутрішньоособистісного тілесного 

інтелекту досліджуваних протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

Визначено позитивну динаміку показників внутрішньоособистісного 

тілесного інтелекту у досліджуваних експериментальної групи. Натомість у 

досліджуваних контрольної групи тілесна усвідомленість та пов’язані з нею 

здатності тілесного інтелекту залишились на тому ж самому рівні як і на 

початку експерименту. Отже, тілесна усвідомленість, здатність чути сигнали 

тіла, розуміння особистих обмежень і можливостей, самоприняття, 
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самосприйняття, адекватність образу тіла більшою мірою почали 

характеризувати учасників програми після участі у ній. 

На рисунку 3.8 показано динаміку показників тілесної компетентності 

у досліджуваних експериментальної та контрольної груп. 

 

Рис. 3.8 Динаміка показників тілесної компетентності тілесного 

інтелекту досліджуваних протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

Визначено позитивну динаміку показників тілесної компетентності у 

досліджуваних експериментальної групи. Натомість у досліджуваних 

контрольної групи тілесна компетентність та пов’язані з нею здатності 

тілесного інтелекту залишились на тому ж самому рівні як і на початку 

експерименту. Отже, обізнаність у психофізичній складовій тілесності, 

вміння трактувати сигнали, розуміння потреб і мови тіла, розуміння 
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причинно-наслідкових взаємозв'язків симптомів тіла почали більшою мірою 

характеризувати учасників програми після участі у ній. 

На рисунку 3.9 показано динаміку показників тілесної саморегуляції у 

досліджуваних експериментальної та контрольної груп.  

 

Рис. 3.9 Динаміка показників тілесної саморегуляції тілесного 

інтелекту досліджуваних протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

У результаті реалізації тренінгової програми з розвитку тілесного 

інтелекту показники тілесної саморегуляції збільшились у досліджуваних 

експериментальної групи, натомість у досліджуваних контрольної групи 

збереглися на тому ж рівні, що й на початку експерименту. Отримані дані 

свідчать на користь думки про те, що тренінг з розвитку тілесного інтелекту 

має позитивний вплив на розвиток здатностей до усвідомленого розширення 
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тілесних навичок, корисних звичок, які поліпшують адаптацію, вміння 

усвідомлено справлятися з шкідливими звичками, розширювати способи 

саморегуляції (освоєння різних способів турботи про тіло і його здоров'я, з 

огляду на нові ризики і виклики), спонукають до фізичної активності. 

На рисунку 3.10 показано динаміку показників міжособистісного 

тілесного інтелекту у досліджуваних експериментальної та контрольної груп. 

 

Рис. 3.10 Динаміка показників міжособистісного тілесного інтелекту 

досліджуваних протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

Визначено, що міжособистісний тілесний інтелект як міра здатності 

ефективно використовувати тіло для здійснення своїх соціальних цілей і 

завдань, усвідомлене управління своїм енергетичним потенціалом 

(активізувати, заспокоїти енергію) зріс на статистично значущому рівні 

протягом реалізації програми у досліджуваних експериментальної групи, у 
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той час як в контрольній групі показники за даним параметром тілесного 

інтелекту не змінились. Отже, тренінгова програма мала позитивний вплив 

на тілесний інтелект особистості, що також підтверджується позитивною 

динамікою загального показника тілесного інтелекту у досліджуваних 

експериментальної групи на тлі відсутності зрушень у контрольній групі 

(рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Динаміка загального показника тілесного інтелекту 

досліджуваних протягом впровадження тренінгової програми. 

Примітка: 1 – на початку впровадження, 2 – після етапу з розвитку 

тілесної компетентності, 3 – наприкінці впровадження.  

 

У таблиці 3.3 показано встановлені відмінності у показниках тілесності 

у досліджуваних контрольної та експериментальної груп наприкінці 

впровадження тренінгової програми. Виявлено, що такі параметри тілесної 

усвідомленості, як тілесна обізнаність, сексуальність та самопочуття є 
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статистично вищими у досліджуваних експериментальної групи у порівнянні 

з досліджуваними контрольної групи.  

Таблиця 3.3 

Показники тілесної усвідомленості досліджуваних наприкінці 

впровадження тренінгової програми 

 

 Групи досліджуваних U Z p 

Експериментальна Контрольна 

Обізнаність 33,53±6,92 24,11±5,23 36,00 3,86 0,0001 

Самосприйняття 27,65±5,41 24,83±7,45 114,00 1,29 0,1980 

Саморегуляція 20,59±7,49 17,22±8,03 104,00 1,62 0,1058 

Сексуальність 11,76±3,23 9,22±2,16 73,50 2,62 0,0087 

Самопочуття 19,35±7,20 13,50±3,57 48,50 3,45 0,0006 

Тілесна 

усвідомленість 
99,00±23,49 90,39±17,91 116,00 1,22 0,2220 

 

У таблиці 3.4 показано встановлені відмінності у показниках тілесності 

у досліджуваних контрольної та експериментальної груп наприкінці 

впровадження тренінгової програми.  

Таблиця 3.4 

Показники тілесного інтелекту досліджуваних наприкінці 

впровадження тренінгової програми 

 Групи досліджуваних U Z p 

Експериментальна Контрольна 

ВОТІ 16,00±6,05 13,78±6,44 123,00 0,990 0,322 

Тілесна 

компетентність 
26,65±10,89 25,22±9,42 129,00 0,792 0,428 

Тілесна 

саморегуляція 
24,76±11,40 17,83±6,67 88,50 2,129 0,033 

МОТІ 10,88±1,93 8,00±1,53 39,50 3,746 0,000 

Загальний 

показник ТІ 
76,53±27,02 65,00±14,99 110,50 1,403 0,161 
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Виявлено, що такі параметри тілесного інтелекту, як тілесна 

саморегуляція та міжособистісний тілесний інтелект є статистично вищими у 

досліджуваних експериментальної групи у порівнянні з досліджуваними 

контрольної групи. 

Слід зауважити, що позитивні зрушення у показниках тілесної 

усвідомленості в експериментальній групі відбулись за усіма параметрами 

(таблиця 3.5). 

Таблиця 3.5 

Показники тілесної усвідомленості досліджуваних 

експериментальної групи на початку та наприкінці впровадження 

тренінгової програми 

 Етапи дослідження Т Z p 

До Після 

Обізнаність 28,59±7,48 33,53±6,92 7,50 3,26 0,001 

Самосприйняття 23,12±6,71 27,65±5,41 0 3,26 0,0002 

Саморегуляція 17,41±8,43 20,59±7,49 0 3,62 0,0002 

Сексуальність 9,88±3,44 11,76±3,23 2 3,04 0,002 

Самопочуття 15,41±8,09 19,35±7,20 0 3,51 0,0004 

Тілесна 

усвідомленість 
94,41±23,65 99,00±23,49 0 3,40 0,0006 

 

Жодних позитивних зрушень у показниках тілесної усвідомленості по 

контрольній групі встановлено не було (таблиця 3.6). Отже, тренінгова 

програма мала позитивний вплив на розвиток тілесної усвідомленості 

(особливо на показники тілесної обізнаності, сексуальності та самопочуття) 

досліджуваних експериментальної групи, що також підтверджується 

відсутністю змін у показниках тілесності у досліджуваних контрольної 

групи.  
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Таблиця 3.6 

Показники тілесної усвідомленості досліджуваних контрольної 

групи на початку та наприкінці впровадження тренінгової програми 

 Етапи дослідження Т Z p 

До Після 

Обізнаність 25,11±5,95 24,11±5,23 10 1,48 0,13 

Самосприйняття 25,11±7,04 24,83±7,45 14,50 0,49 0,62 

Саморегуляція 17,83±8,46 17,22±8,03 18 1,33 0,18 

Сексуальність 9,56±2,57 9,22±2,16 0 1,82 0,06 

Самопочуття 13,72±4,01 13,50±3,57 33,50 0,43 0,66 

Тілесна 

усвідомленість 
91,33±17,48 90,39±17,91 26 1,36 0,17 

 

З таблиці 3.7 видно, що відбулись статистично значущі зрушення у всіх 

показниках телесного інтелекту досліджуваних експериментальної групи 

протягом впровадження тренінгу. 

Таблиця 3.7 

Показники тілесного інтелекту досліджуваних експериментальної 

групи на початку та наприкінці впровадження тренінгової програми 

 Етапи дослідження Т Z p 

До Після 

ВОТІ 13,71±7,17 16,00±6,05 0 2,93 0,003 

Тілесна 

компетентність 
24,12±11,57 26,65±10,89 0 3,29 0,001 

Тілесна 

саморегуляція 
22,47±12,51 24,76±11,40 0 3,05 0,002 

МОТІ 8,24±0,90 10,88±1,93 0 3,29 0,001 

Загальний 

показник ТІ 
68,53±27,32 76,53±27,02 0 3,17 0,001 
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З таблиці 3.8 видно, що не існує статистично значущих відмінностей у 

показниках внутрішньоособистісного телесного інтелекту, тілесної 

компетентності, тілесної саморегуляції, міжособистісного тілесного 

інтелекту та загального показника тілесного інтелекту на початку та 

наприкінці впровадження формувального експерименту у досліджуваних 

контрольної групи. 

Таблиця 3.8 

Показники тілесного інтелекту досліджуваних експериментальної 

групи на початку та наприкінці впровадження тренінгової програми 

 

 Етапи дослідження Т Z p 

До Після 

ВОТІ 14,89±7,56 13,78±6,44 0 2,36 0,02 

Тілесна 

компетентність 
24,72±9,61 25,22±9,42 2 2,02 0,05 

Тілесна 

саморегуляція 
18,44±6,35 17,83±6,67 6 1,68 0,09 

МОТІ 8,61±0,92 8,00±1,53 0 1,82 0,07 

Загальний 

показник ТІ 
66,67±16,37 65,00±14,99 1 1,99 0,04 

 

Отже, порівняння показників експериментальної та контрольної груп 

засвідчило ефективність розробленої та апробованої програми «Body 

Revolution». 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Здійснений аналіз науково-практичних підходів до розвитку 

тілесного інтелекту засвідчив актуальність даної проблеми в актуальних 

тенденціях психологічної науки і практики. Нами розроблено та апробовано 
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комплексну програму розвитку тілесного інтелекту особистості «Body 

Revolution», спрямовану на розвиток тілесності особистості, покращення 

комунікації особистості зі своїм тілом, формування навичок управління 

тілесними процесами, концентрації та розслаблення, тощо. Реалізація 

програми передбачала проходження учасниками ряду модулів, спрямованих 

на формування тілесної усвідомленості та тілесного інтелекту особистості. 

2. Тренінгова програма «Body Revolution» містила чотири етапи – 

вступний, основні (розвиток тілесної компетентності та розвиток показників 

тілесного інтелекту) та підсумковий. Напочатку, після другого етапу та 

наприкінці впровадження тренінгу було здійснено виміри тілесної 

усвідомленості та тілесного інтелекту досліджуваних з метою вивчення 

динаміки розвитку досліджуваних параметрів тілесності у процесі реалізації 

програми. 

3. Результати апробації даної програми засвідчили її ефективність. 

Зокрема, за підсумками проходження тренінгу в учасників підвищився рівень 

тілесного інтелекту, а також тілесної усвідомленості, зокрема адекватності 

сприйняття власного тіла, що набуло ознак вагомого регулятора 

життєдіяльності, сексуальності як аспекту тілесності. Досліджувані набули 

ознак кращого самоставлення, більш оптимального ставлення до свого 

здоров’я, вираженості його емоційного та соціального аспектів. Їх 

сприйняття тілесності покращилося, а навички збереження свого здоров’я 

підвищилися. 
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ВИСНОВКИ 

 

За підсумками вивчення регулятивних чинників формування тілесного 

інтелекту маємо можливість сформулювати такі висновки. 

1. У результаті теоретичного аналізу феноменів психологічної 

тілесності визначено, що тілесний інтелект є ключовою ланкою між 

біологічним та соціальним аспектами існування людини, важливою 

складовою в усвідомленні власного «Я» та в досягненні задоволення в житті 

та діяльності, в успішній самореалізації. Серед низки таких феноменів 

тілесності, як тілесне Я, образ тіла, ставлення до зовнішності, тілесний локус 

контролю тощо, тілесний інтелект є інтегруючим, оскільки він виступає не 

тільки сукупністю знань про тіло та його природу, пов’язаних із 

самосприйняттям та образом тіла, а й втілюється у здатності реалізувати 

тілесні навички та здібності людини, у тілесній рефлексії, що дозволяє 

диференціювати у своєму тілі різні модальності – візуальні, слухові, 

тактильні, нюхові, смакові, больові відчуття, дихання, сердцебиття, 

напруження та розслаблення м’язів тощо, а також у здатності до розуміння 

природи та причин змін цих модальностей, використанні цієї здатності в 

підвищенні рівня культури власне тілесного, особистісного (в тому числі 

сексуально-статевого) та соціального буття індивіда.  

Становлення тілесного інтелекту обумовлене низкою чинників, що 

мають двосторонній системний зв'язок. Тілесний інтелект особистості 

формується під впливом: 1) самоставлення особистості; 2) гендерної ролі 

особистості, проявів її сексуальності та специфіки її сексуальності; 3) 

регуляторних структур особистості – саморегуляції, вольової регуляції 

поведінки, планування діяльності, цілепокладання та рівня домагань, тощо; 

4) оцінки власної зовнішності та самого себе, формування іміджу власного 

«Я» на основі різнорівневої системи соціальних контактів; 5) особливостей 

перебігу когнітивних процесів та емоційного реагування на оточуюче 

середовище; 6) різних аспектів ставлення до свого здоров’я та його 
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об’єктивної й суб’єктивної оцінки. Водночас проблема наукового осягнення 

регулятивних чинників формування тілесного інтелекту особистості вимагає 

особливої уваги, оскільки їх урахування у процесі розвитку тілесного 

інтелекту є найбільш продуктивним. 

2. У результаті концептуалізації феномену тілесного інтелекту було 

визначено його структуру, до якої входять внутрішньоособистісний тілесний 

інтелект (тілесна усвідомленість, здатність до розуміння тілесних обмежень і 

можливостей, тілесне самоприйняття та образ тіла), міжособистісний 

тілесний інтелект (здатність ефективно використовувати тіло для здійснення 

своїх соціальних цілей і завдань, вміння через тіло здійснювати певний 

комунікативний намір, усвідомлене управління своїм енергетичним 

потенціалом), тілесна компетентність (обізнаність у тілесності, знання потреб 

свого тіла, здатність до диференціації сигналів власного тіла, розуміння 

причинно-наслідкових взаємозв'язків тілесних симптомів) та тілесна 

саморегуляція (здатність до усвідомленого розширення тілесних навичок, 

корисних поведінкових патернів, що поліпшують адаптацію, здатність 

усвідомлено справлятися з шкідливими звичками, розширення способів 

тілесної саморегуляції). За результатом перевірки конструктної валідності 

методики психодіагностики тілесного інтелекту виявлено, що зазначені 

компоненти відповідають емпірично виділеним факторам, що виступають 

шкалами опитувальника. За результатами апробації методики доведено її 

високу надійність та валідність.   

3. У результаті кореляційного аналізу встановлено низку позитивних 

зв’язків тілесного інтелекту, а саме з показниками тілесної усвідомленості 

(обізнаності, самосприйняття, саморегуляції, сексуальності та самопочуття), 

інфернальним тілесним локусом контролю, задоволеністю власним тілом. 

Факторизація даних дозволила визначити структуру психологічної тілесності 

особистості, де провідне місце посідає тілесний інтелект, причому його 

міжособистісний компонент скеровує тілесність особистості, забезпечуючи 

та підтримуючи добре фізичне самопочуття, відповідальність за власне тіло, 
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адекватний образ тіла, інтерес у власній тілесності та прагнення 

удосконалювати власну тілесну компетентність. У результаті порівняльного 

аналізу визначено, що у досліджуваних з бережливим та розвивальним 

ставленням до тіла тілесний інтелект вище, ніж в осіб з контролюючим та 

відчуженим ставленням до тіла, так само як і у досліджуваних з більш 

позитивним образом тіла за результатами проективної психодіагностики.  

4. Вставновлено взаємну позитивну обумовленість тілесного інтелекту 

та ставлення до здоров’я. Виявлено низку позитивних зв’язків між тілесним 

інтелектом та когнітивним, емоційним, поведінковим та ціннісним 

компонентами ставлення до здоров’я особистості. Показано, що у курців 

тілесний інтелект статистично нижче, ніж в осіб, які не палять. 

5. У результаті множинного регресійного аналізу виявлено низку 

регулятивних предикторів тілесного інтелекту особистості. Високий рівень 

розвитку внутрішньособистісного тілесного інтелекту обумовлюють 

показники самоповаги, очікуваного ставлення та гнучкості саморегуляції, 

міжособистісного тілесного інтелекту – копінги  «пошуку підтримки» та 

«аналізу проблеми», гнучкість саморегуляції, самоповага та вольовий 

контроль у ситуації невдачі. Тілесна компетентність позитивно 

детермінована показниками самоінтересу та очікуваного ставлення, 

гнучкості саморегуляції та копінгу «аналіз проблеми», а тілесна 

саморегуляція – показниками вольового контролю планування дії, 

програмування саморегуляції, копінгів «аналізу проблеми» та «пошуку 

підтримки». 

6. Здійснений аналіз науково-практичних підходів до розвитку 

тілесного інтелекту засвідчив актуальність даної проблеми в актуальних 

тенденціях психологічної науки і практики. Нами розроблено та апробовано 

комплексну програму розвитку тілесного інтелекту особистості «Body 

Revolution», спрямовану на розвиток тілесності особистості, покращення 

комунікації особистості зі своїм тілом, формування навичок управління 

тілесними процесами, концентрації та розслаблення, тощо. Реалізація 
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програми передбачала проходження учасниками низки етапів,  спрямованих 

на формування тілесної компетентності, саморегуляції, підвищення 

прийняття сексуальності власної тілесності, а також оволодіння навичками 

психоемоційної саморегуляції. 

Результати апробації даної програми засвідчили її ефективність. 

Зокрема, за підсумками проходження тренінгу в  учасників підвищився 

рівень тілесної усвідомленості та тілесного інтелекту, сприйняття власного 

тіла, що набуло ознак вагомого регулятора життєдіяльності, сексуальності як 

аспекту тілесності, саморегуляції особистості у сфері тілесного 

функціонування. Досліджувані стали більш обізнаними про власне тіло, 

спроможними до саморегуляції тілесності, набули ознак кращого 

самоставлення, більш оптимального ставлення до свого здоров’я, 

вираженості його емоційного та соціального аспектів.  

Представлене дослідження не вичерпує усіх аспектів вивчення 

тілесного інтелекту особистості. Перспективними напрямками подальших 

розвідок доцільно визначити дослідження диференційно-психологічних 

особливостей тілесного інтелекту особистості. 
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168. Kornhaber M. Engaging Intelligence / M. Kornhaber, K. Krechevsky, 

H. Gardner // Educational Psychologist. – 1990. – № 25 (3, 40). – P. 177–199.  



 

 

177 

169. Krueguer D. W. Body self and psychological self: developmental and 

clinical integration in disorders of the self. New York: Brunner/Mazel, 1989. 

170. Lombardo C, San Martini P, Violani C. The factorial components and 

psychometric characteristics of a questionnaire on body awareness/Composizione 

fattoriale e caratteristiche psicometriche di un questionario di consapevolezza 

corporea (QCC). Bollettino di Psicologia Applicata No. 1995;214:45–50. 

171. Loy J. W. & Kenyon G. S. (eds.) Sport, culture, and society. A reader 

on the sociology of sport. – London: MacMillan, 1969. 

172. Lupton D. The Social Construction of Medicine and the Body: 

Handbook of Social Studies in Health and Medicine, red. G.L. Albrecht, R. 

Fitzpatrick, S.C. Scrimshaw, SAGE Publications, London, California, New Dhel, 

2003. 

173. Mauss M. Socjologia i Antropologia, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa, 1973. 

174. Mehling W.E, Gopisetty V, Daubenmier J, Price C.J., Hecht F.M., & 

Stewart A. (2009). Body awareness: construct and self-report measures. PloS one, 

4(5)e5614. 

175. Meissner W. The self and the body. 1997. Psychoanalysis & 

Contemporary Thought 

176. Miller LC, Murphy R, Buss AH. Consciousness of body: Private and 

public. Journal of Personality and Social Psychology. 1981;41:397–406. 

177. Morgan William J. The Philosophy of Sport : A Historical and 

Conceptual Overview and a Conjecture Regarding Its Future // Jay Coakley and 

Eric Dunning (eds.) Handbook of Sports Studies. London : Sage, 2006. URL :http 

://magazines.russ.ru/logos/2006/3/mo9.html. 

178. Moseley G.L., Gallace A., & Spence C. (2011). Bodily illusions in 

health and disease: Physiological and clinical perspectives and the concept of a 

cortical ‗body matrix‘Neuroscience and biobehavioral reviews PMID:21477616 

179. Mulvey L. Visual and Other Pleasures. Theories of Representation and 

Difference. – Basingstoke: Macmillan Аcademic and Рrofessional, 1989. – 201 p. 



 

 

178 

180. Munzert J., Lorey B., ZentgrafK. Cognitive motor processes: The role 

of motor imagery in the study of motor representations. Brain Research Reviews. 

2009; 60: 306-326.  

181.  Nettleton S. The Sociology of Health and Illness, Polity Press, 

Cambridge, 1996. 

182. O'Neill J. Five Bodies: The Human Shape of Modern Society. Ithaca; 

London: Cornell University Press, 1985. – 97 p. 

183. Pliner P., Chaiken S., Flett G. Gender differences in concern with body 

weight and physical appearance over the life span // Personality and Social 

Psychology Bulletin. – 1990. – V. 16 (2). – pр. 263–273. doi:10.1177 / 

0146167290162007. URL: http: // dx.doi.org / 10.1177 / 0146167290162007 

184. Pope Jr., KG. The Adonis complex: the secret crisis of male body 

obsession. New York: Free Press, 2000. 

185. Price CJ, Thompson EA. Measuring dimensions of body connection: 

body awareness and bodily dissociation. J Altern Complement Med. 2007;13:945–

954 

186. Rohlinger D. A. Eroticizing Men: Cultural Influences on Advertising 

and Male Objectification // Sex Roles: A Journal of Research. – 2002. – February 

// http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_2002_Feb/ai_90888979 

187. Rosenblum G. D. The relations among body image, physical 

attractiveness and body mass in adolescence / G. D. Rosenblum, M. Lewis // Child 

Development. – 1999. – № 8 – Р. 50–64. 

188. Rothschild B. (2000). The Body Remmembers. The Psychophysiology of 

Trauma and Trauma Treatment, W.W. Norton & Company, New York – London. 

189. Schilder P. The image and appearance of the human body. Barnes & 

Noble, 1999. 

190. Shields SA, Mallory MA, Simon A. The Body Awareness 

Questionnaire: reliability and validity. J Pers Assess. 1989;53:802–815. 

191. Thompson J.K. Body-image disturbance : assessment and treatment. 

Elmsford, NY: Pergamon Press, 1990. 



 

 

179 

192. Tiggemann M. Body image across the life span in adult women. The 

role of self-objectivation // Developmental Psychology. 2001. Vol. 37. P. 243-253. 

193. Turner B. S. The Body and Society: Explorations in Social Theory. 

Oxford : Basil Blackwell, 1984. 286 р. 

194. Tyler M., Abbott P. Chocks Away: Weight Watching in the 

Contemporary Airline Industry // Sociology. – 1998. – № 32. – P. 433–450. 

195. Wolf N. Beauty Myth. How Images of Beauty Are Used Against 

Women. – New York: William Morrow, 1991. – 218 p. 

196. Wernick A.L. Promotional Culture: Advertising, Ideology and 

Symbolic Expression. – London: Sage, 1991. – 280 p. 

197. Zlatova L. (2019). Adaptation potential of the personality as an aspect 

of human health. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading 

Scientific Schools, 34(4), 92-95. 

 



 

 

180 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Проміжні значення стандартизації методики «Діагностика тілесного 

усвідомлення » (О.М.Сілютіна) 

Таблиця 2.1 

Описова статистика пунктів методики «Діагностика тілесного 

усвідомлення» (О.М.Сілютіна) 
Описательные статистики 

 N Миним

ум 

Макси

мум 

Среднее Стд. 

отклоне

ние 

Диспе

рсия 

Асимметрия Эксцесс 

Статист

ика 

Стати

стика 

Стати

стика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статист

ика 

Стати

стика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибк

а 

Стати

стика 

Стд. 

ошибк

а 

п1 28 ,00 3,00 2,2500 ,12199 ,64550 ,417 -1,168 ,441 4,243 ,858 

п2 28 ,00 3,00 2,2857 ,14417 ,76290 ,582 -1,089 ,441 1,549 ,858 

п3 28 1,00 3,00 2,3929 ,12950 ,68526 ,470 -,699 ,441 -,541 ,858 

п4 28 ,00 3,00 1,4643 ,19574 1,03574 1,073 -,005 ,441 -1,093 ,858 

п5 28 ,00 3,00 2,3929 ,13934 ,73733 ,544 -1,393 ,441 2,699 ,858 

п6 28 1,00 3,00 1,6071 ,12950 ,68526 ,470 ,699 ,441 -,541 ,858 

п7 28 ,00 3,00 1,5000 ,17442 ,92296 ,852 -,609 ,441 -,703 ,858 

п8 28 1,00 3,00 2,7857 ,11905 ,62994 ,397 -2,686 ,441 5,614 ,858 

п9 28 ,00 3,00 1,5357 ,22112 1,17006 1,369 ,281 ,441 -1,517 ,858 

п10 28 ,00 3,00 2,1786 ,16309 ,86297 ,745 -,740 ,441 -,224 ,858 

п11 28 ,00 3,00 2,1429 ,25047 1,32537 1,757 -1,001 ,441 -,972 ,858 

п12 28 1,00 3,00 2,0357 ,16652 ,88117 ,776 -,073 ,441 -1,752 ,858 

п13 28 ,00 3,00 2,1429 ,16836 ,89087 ,794 -,636 ,441 -,588 ,858 

п14 28 ,00 3,00 1,3571 ,15613 ,82616 ,683 1,343 ,441 ,641 ,858 

п15 28 ,00 3,00 1,4286 ,16610 ,87891 ,772 1,115 ,441 -,144 ,858 

п16 28 ,00 3,00 1,6071 ,20791 1,10014 1,210 -,203 ,441 -1,236 ,858 

п17 28 ,00 3,00 1,9286 ,25160 1,33135 1,772 -,570 ,441 -1,584 ,858 

п18 28 1,00 3,00 1,6071 ,10714 ,56695 ,321 ,203 ,441 -,789 ,858 

п19 28 ,00 3,00 2,3929 ,18068 ,95604 ,914 -1,725 ,441 2,221 ,858 

п20 28 1,00 3,00 2,2857 ,18443 ,97590 ,952 -,631 ,441 -1,732 ,858 

п21 28 ,00 3,00 1,7500 ,18276 ,96705 ,935 -,248 ,441 -,836 ,858 

п22 28 ,00 3,00 2,2857 ,12448 ,65868 ,434 -1,213 ,441 4,012 ,858 

п23 28 ,00 3,00 1,4643 ,22112 1,17006 1,369 ,317 ,441 -1,432 ,858 

п24 28 1,00 3,00 2,4643 ,10889 ,57620 ,332 -,477 ,441 -,697 ,858 

п25 28 ,00 3,00 2,2857 ,17711 ,93718 ,878 -1,501 ,441 1,770 ,858 

п26 28 1,00 3,00 2,3929 ,17320 ,91649 ,840 -,903 ,441 -1,219 ,858 

п27 28 ,00 3,00 1,6071 ,19477 1,03062 1,062 ,455 ,441 -1,338 ,858 

п28 28 ,00 3,00 1,8929 ,18068 ,95604 ,914 -,869 ,441 ,132 ,858 

п29 28 ,00 3,00 1,6786 ,12655 ,66964 ,448 -,318 ,441 ,344 ,858 

п30 28 ,00 3,00 2,3929 ,14853 ,78595 ,618 -1,344 ,441 1,799 ,858 

п31 28 ,00 3,00 2,0000 ,18545 ,98131 ,963 -,760 ,441 -,271 ,858 

п32 28 ,00 3,00 1,9286 ,21778 1,15241 1,328 -,633 ,441 -1,057 ,858 

п33 28 ,00 3,00 1,5000 ,22123 1,17063 1,370 ,075 ,441 -1,474 ,858 

п34 28 ,00 3,00 2,2143 ,20802 1,10075 1,212 -1,175 ,441 -,004 ,858 

п35 28 1,00 3,00 2,3214 ,17100 ,90487 ,819 -,713 ,441 -1,430 ,858 

п36 28 ,00 3,00 2,1786 ,17857 ,94491 ,893 -,949 ,441 ,042 ,858 

п37 28 ,00 3,00 2,1071 ,19477 1,03062 1,062 -1,102 ,441 ,244 ,858 

п38 28 2,00 3,00 2,9286 ,04956 ,26227 ,069 -3,520 ,441 11,183 ,858 

п39 28 ,00 3,00 1,3214 ,25745 1,36228 1,856 ,312 ,441 -1,803 ,858 

п40 28 ,00 3,00 1,7143 ,19825 1,04906 1,101 ,212 ,441 -1,521 ,858 

п41 28 ,00 3,00 1,8571 ,16031 ,84828 ,720 -1,280 ,441 1,498 ,858 

п42 28 ,00 3,00 1,7143 ,21735 1,15011 1,323 -,019 ,441 -1,580 ,858 
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п43 28 1,00 3,00 2,0714 ,17003 ,89974 ,810 -,148 ,441 -1,804 ,858 

п44 28 ,00 3,00 2,2857 ,15307 ,80999 ,656 -1,039 ,441 ,822 ,858 

п45 28 ,00 3,00 1,7143 ,19825 1,04906 1,101 ,212 ,441 -1,521 ,858 

п46 28 ,00 3,00 ,3929 ,12950 ,68526 ,470 2,276 ,441 6,653 ,858 

п47 28 ,00 3,00 ,9286 ,19873 1,05158 1,106 ,769 ,441 -,660 ,858 

п48 28 ,00 3,00 1,7143 ,17711 ,93718 ,878 ,338 ,441 -1,315 ,858 

п49 28 ,00 3,00 2,3571 ,16438 ,86984 ,757 -1,525 ,441 2,120 ,858 

п50 28 ,00 3,00 2,0714 ,20528 1,08623 1,180 -,897 ,441 -,464 ,858 

п51 28 ,00 3,00 2,0357 ,16652 ,88117 ,776 -,772 ,441 ,222 ,858 

п52 28 ,00 3,00 1,3571 ,23125 1,22366 1,497 ,031 ,441 -1,660 ,858 

п53 28 ,00 3,00 2,3214 ,16309 ,86297 ,745 -1,447 ,441 1,993 ,858 

п54 28 ,00 3,00 2,2143 ,19489 1,03126 1,063 -1,118 ,441 ,087 ,858 

п55 28 ,00 3,00 1,8571 ,15183 ,80343 ,646 -,188 ,441 -,427 ,858 

п56 28 1,00 3,00 2,0000 ,11501 ,60858 ,370 ,000 ,441 ,008 ,858 

п57 28 ,00 3,00 2,0714 ,14483 ,76636 ,587 -,657 ,441 ,610 ,858 

п58 28 ,00 3,00 1,6786 ,14596 ,77237 ,597 ,127 ,441 -,427 ,858 

п59 28 ,00 3,00 1,6071 ,14853 ,78595 ,618 -,628 ,441 ,136 ,858 

п60 28 ,00 3,00 2,8571 ,11168 ,59094 ,349 -4,615 ,441 22,128 ,858 

п61 28 ,00 3,00 2,0000 ,19245 1,01835 1,037 -,906 ,441 -,095 ,858 

п62 28 1,00 3,00 1,8929 ,13934 ,73733 ,544 ,174 ,441 -1,058 ,858 

п63 28 ,00 3,00 1,6071 ,19477 1,03062 1,062 -,419 ,441 -,916 ,858 

N 

вал

идн

ых 

(цел

ико

м) 

28           
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Таблиця 2.3 

Результати перевірки пунктів методики на нормальність (Z-

Колмогорова-Смірнова) 

пункт Z р 

1 1,743 0,005 

2 1,344 0,054 

3 1,652 0,009 

4 1,045 0,225 

5 1,560 0,015 

6 1,652 0,009 

7 1,846 0,002 

8 2,783 0,00 

9 1,690 0,007 

10 1,365 0,048 

11 2,221 0,00 

12 1,354 0,051 

13 1,379 0,045 

14 2,397 0,00 

15 2,313 0,00 

16 1,116 0,116 

17 1,910 0,001 

18 1,732 0,005 

19 1,823 0,003 

20 2,173 0,00 

21 1,107 0,173 

22 1,644 0,009 

23 1,572 0,014 

24 1,713 0,006 

25 1,466 0,027 

26 2,247 0,00 

27 1,931 0,001 

28 1,748 0,004 

29 1,732 0,005 

30 1,671 0,008 

31 1,323 0,060 

32 1,335 0,057 

33 1,064 0,208 

34 1,766 0,004 

35 2,013 0,001 

36 1,439 0,032 

37 1,482 0,025 

38 2,836 0,00 

39 1,389 0,042 

40 1,712 0,006 
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41 2,244 0,00 

42 1,420 0,035 

43 1,469 0,027 

44 1,457 0,029 

45 1,712 0,006 

46 2,092 0,00 

47 1,459 0,028 

48 1,655 0,008 

49 1,618 0,11 

50 1,418 0,036 

51 1,426 0,034 

52 1,371 0,047 

53 1,504 0,022 

54 1,654 0,008 

55 1,318 0,062 

56 1,701 0,006 

57 1,504 0,022 

58 1,263 0,082 

59 1,769 0,004 

60 2,773 0,00 

61 1,512 0,021 

62 1,251 0,088 

63 1,542 0,017 
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Таблиця 2.4 

Показники Альфа Кронбаха та коефіцієнту кореляції Пірсона за 

підрахунком показників методики (показники зв’язку пункту методики 

з вимірюваною ознакою та коефіцієнту кореляції пункту зі шкалою) 

За варіантом ключа Сілютіної О.М. 

№ пункту Альфа Кронбаха 
коефіцієнт кореляції 

Пірсона 

1 -0,331 -0,223 

2 0,582 0,650, р≤0,01 

3 0,034 0,275 

4 -0,223 (0,162 СР) -0,041 (0,358 СР) 

5 0,248 0,307 

6 0,146 0,271 

7 0,164 0,362 

8 
0,080 (0,134 СР) (0,170 

СП) 

0,266 (0,248 СР) (0,295 

СП) 

9 0,226 (0,106 СР) (-0,094) 
0,437, р≤0,05 (0,316 СР) 

(0,060 СП) 

10 0,578 0,660, р≤0,01 

11 0,361 (0,426 СР) 
0,569, р≤0,01 (0,603, 

р≤0,05 СР) 

12 -0,073 (-0,024 СР) 0,081 (0,127 СР) 

13 0,096 0,295 

14 0,204 0,362 

15 -0,125 -0,095 

16 -0,050 (0,059 СП) 0,181 (0,219 СП) 

17 0,135 (0,069 СР) 0,307 (0,275 СР) 

18 0,079 (0,226 СП) 0,204 (0,308 СП) 

19 0,215 0,358 

20 0,587 (0,625 СП) 
0,726, р≤0,01 (0,705, 

р≤0,01 СП) 

21 -0,037 0,182 

22 0,338 (0,227 СП) 
0,419, р≤0,05 (0,378, 

р≤0,05 СП) 

23 0,255 0,475, р≤0,05 

24 0,406 (0,287 СП) 
0,534, р≤0,01 (0,379, 

р≤0,05 СП) 

25 0,067 0,155 

26 0,224 0,442, р≤0,05 

27 -0,116 0,111 

28 -0,129 0,028 
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29 0,023 (0,120 СР) 0,064 (0,199 СР) 

30 0,381 (-0,138 СР) 0,385, р≤0,05 (-0,021 СР) 

31 0,116 0,294 

32 0,165 (0,174 С) 
0,402, р≤0,05 (0,495, 

р≤0,01) 

33 0,299 0,473, р≤0,05 

34 -0,269 -0,125 

35 0,048 (0,041 СР) 0,170 (0,157 СР) 

36 0,126 0,149 

37 0,483 (0,418 СР) 
0,638, р≤0,01 (0,539, 

р≤0,01 СР) 

38 -0,266 -0,192 

39 0,245 0,396, р≤0,05 

40 -0,159 0,047 

41 -0,024 (0,076 С) 0,119 (0,330 С) 

42 0,167 (0,069 С) 0,406, р≤0,05 (0,370 С) 

43 0,162 0,283 

44 0,308 0,453, р≤0,05 

45 0,197 0,354 

46  -0,024 

47 0,317 0,473, р≤0,05 

48 -0,018 (0,190 СР) 0,277 (0,376, р≤0,05) 

49 0,069 0,200 

50 -0,025 (0,356 С) -0,096 (0,688, р≤0,01) 

51 0,298 0,354 

52 0,050 0,199 

53 0,442 (0,234 С) 
0,543, р≤0,01 (0,385, 

р≤0,05 С) 

54 0,463 (0,255 СП) 
0,614, р≤0,01 (0,403, 

р≤0,05 СП) 

55 0,489 0,608, р≤0,01 

56 0,373 0,474, р≤0,05 

57 0,277 0,395, р≤0,05 

58 0,684 0,758, р≤0,01 

59 0,467 0,574, р≤0,01 

60 0,184 0,236 

61 0,099 0,283 

62 -0,061 0,029 

63 0,560 0,649, р≤0,01 
Примітка: у таблиці в дужках зазначені показники, що дублюються, де в дужках 

зазначений 2 чи 3 показник з шифром шкали, яка повторює первинну належність до 

ключа). 
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Таблиця 2.5 

Описова статистика пунктів методики «Діагностика тілесного 

усвідомлення» (О.М.Сілютіна) 

Описательные статистики 

 N Миним

ум 

Макси

мум 

Среднее Стд. 

отклоне

ние 

Диспе

рсия 

Асимметрия Эксцесс 

Статист

ика 

Стати

стика 

Стати

стика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статист

ика 

Стати

стика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибк

а 

Стати

стика 

Стд. 

ошибк

а 

п1 28 ,00 3,00 2,2500 ,12199 ,64550 ,417 -1,168 ,441 4,243 ,858 

п2 28 ,00 3,00 2,2857 ,14417 ,76290 ,582 -1,089 ,441 1,549 ,858 

п3 28 1,00 3,00 2,3929 ,12950 ,68526 ,470 -,699 ,441 -,541 ,858 

п4 28 ,00 3,00 1,4643 ,19574 1,03574 1,073 -,005 ,441 -1,093 ,858 

п5 28 ,00 3,00 2,3929 ,13934 ,73733 ,544 -1,393 ,441 2,699 ,858 

п6 28 1,00 3,00 1,6071 ,12950 ,68526 ,470 ,699 ,441 -,541 ,858 

п7 28 ,00 3,00 1,5000 ,17442 ,92296 ,852 -,609 ,441 -,703 ,858 

п8 28 1,00 3,00 2,7857 ,11905 ,62994 ,397 -2,686 ,441 5,614 ,858 

п9 28 ,00 3,00 1,5357 ,22112 1,17006 1,369 ,281 ,441 -1,517 ,858 

п10 28 ,00 3,00 2,1786 ,16309 ,86297 ,745 -,740 ,441 -,224 ,858 

п11 28 ,00 3,00 2,1429 ,25047 1,32537 1,757 -1,001 ,441 -,972 ,858 

п12 28 1,00 3,00 2,0357 ,16652 ,88117 ,776 -,073 ,441 -1,752 ,858 

п13 28 ,00 3,00 2,1429 ,16836 ,89087 ,794 -,636 ,441 -,588 ,858 

п14 28 ,00 3,00 1,3571 ,15613 ,82616 ,683 1,343 ,441 ,641 ,858 

п15 28 ,00 3,00 1,4286 ,16610 ,87891 ,772 1,115 ,441 -,144 ,858 

п16 28 ,00 3,00 1,6071 ,20791 1,10014 1,210 -,203 ,441 -1,236 ,858 

п17 28 ,00 3,00 1,9286 ,25160 1,33135 1,772 -,570 ,441 -1,584 ,858 

п18 28 1,00 3,00 1,6071 ,10714 ,56695 ,321 ,203 ,441 -,789 ,858 

п19 28 ,00 3,00 2,3929 ,18068 ,95604 ,914 -1,725 ,441 2,221 ,858 

п20 28 1,00 3,00 2,2857 ,18443 ,97590 ,952 -,631 ,441 -1,732 ,858 

п21 28 ,00 3,00 1,7500 ,18276 ,96705 ,935 -,248 ,441 -,836 ,858 

п22 28 ,00 3,00 2,2857 ,12448 ,65868 ,434 -1,213 ,441 4,012 ,858 

п23 28 ,00 3,00 1,4643 ,22112 1,17006 1,369 ,317 ,441 -1,432 ,858 

п24 28 1,00 3,00 2,4643 ,10889 ,57620 ,332 -,477 ,441 -,697 ,858 

п25 28 ,00 3,00 2,2857 ,17711 ,93718 ,878 -1,501 ,441 1,770 ,858 

п26 28 1,00 3,00 2,3929 ,17320 ,91649 ,840 -,903 ,441 -1,219 ,858 

п27 28 ,00 3,00 1,6071 ,19477 1,03062 1,062 ,455 ,441 -1,338 ,858 

п28 28 ,00 3,00 1,8929 ,18068 ,95604 ,914 -,869 ,441 ,132 ,858 

п29 28 ,00 3,00 1,6786 ,12655 ,66964 ,448 -,318 ,441 ,344 ,858 

п30 28 ,00 3,00 2,3929 ,14853 ,78595 ,618 -1,344 ,441 1,799 ,858 

п31 28 ,00 3,00 2,0000 ,18545 ,98131 ,963 -,760 ,441 -,271 ,858 

п32 28 ,00 3,00 1,9286 ,21778 1,15241 1,328 -,633 ,441 -1,057 ,858 

п33 28 ,00 3,00 1,5000 ,22123 1,17063 1,370 ,075 ,441 -1,474 ,858 

п34 28 ,00 3,00 2,2143 ,20802 1,10075 1,212 -1,175 ,441 -,004 ,858 

п35 28 1,00 3,00 2,3214 ,17100 ,90487 ,819 -,713 ,441 -1,430 ,858 

п36 28 ,00 3,00 2,1786 ,17857 ,94491 ,893 -,949 ,441 ,042 ,858 

п37 28 ,00 3,00 2,1071 ,19477 1,03062 1,062 -1,102 ,441 ,244 ,858 

п38 28 2,00 3,00 2,9286 ,04956 ,26227 ,069 -3,520 ,441 11,183 ,858 

п39 28 ,00 3,00 1,3214 ,25745 1,36228 1,856 ,312 ,441 -1,803 ,858 

п40 28 ,00 3,00 1,7143 ,19825 1,04906 1,101 ,212 ,441 -1,521 ,858 

п41 28 ,00 3,00 1,8571 ,16031 ,84828 ,720 -1,280 ,441 1,498 ,858 

п42 28 ,00 3,00 1,7143 ,21735 1,15011 1,323 -,019 ,441 -1,580 ,858 

п43 28 1,00 3,00 2,0714 ,17003 ,89974 ,810 -,148 ,441 -1,804 ,858 

п44 28 ,00 3,00 2,2857 ,15307 ,80999 ,656 -1,039 ,441 ,822 ,858 

п45 28 ,00 3,00 1,7143 ,19825 1,04906 1,101 ,212 ,441 -1,521 ,858 

п46 28 ,00 3,00 ,3929 ,12950 ,68526 ,470 2,276 ,441 6,653 ,858 

п47 28 ,00 3,00 ,9286 ,19873 1,05158 1,106 ,769 ,441 -,660 ,858 

п48 28 ,00 3,00 1,7143 ,17711 ,93718 ,878 ,338 ,441 -1,315 ,858 

п49 28 ,00 3,00 2,3571 ,16438 ,86984 ,757 -1,525 ,441 2,120 ,858 
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п50 28 ,00 3,00 2,0714 ,20528 1,08623 1,180 -,897 ,441 -,464 ,858 

п51 28 ,00 3,00 2,0357 ,16652 ,88117 ,776 -,772 ,441 ,222 ,858 

п52 28 ,00 3,00 1,3571 ,23125 1,22366 1,497 ,031 ,441 -1,660 ,858 

п53 28 ,00 3,00 2,3214 ,16309 ,86297 ,745 -1,447 ,441 1,993 ,858 

п54 28 ,00 3,00 2,2143 ,19489 1,03126 1,063 -1,118 ,441 ,087 ,858 

п55 28 ,00 3,00 1,8571 ,15183 ,80343 ,646 -,188 ,441 -,427 ,858 

п56 28 1,00 3,00 2,0000 ,11501 ,60858 ,370 ,000 ,441 ,008 ,858 

п57 28 ,00 3,00 2,0714 ,14483 ,76636 ,587 -,657 ,441 ,610 ,858 

п58 28 ,00 3,00 1,6786 ,14596 ,77237 ,597 ,127 ,441 -,427 ,858 

п59 28 ,00 3,00 1,6071 ,14853 ,78595 ,618 -,628 ,441 ,136 ,858 

п60 28 ,00 3,00 2,8571 ,11168 ,59094 ,349 -4,615 ,441 22,128 ,858 

п61 28 ,00 3,00 2,0000 ,19245 1,01835 1,037 -,906 ,441 -,095 ,858 

п62 28 1,00 3,00 1,8929 ,13934 ,73733 ,544 ,174 ,441 -1,058 ,858 

п63 28 ,00 3,00 1,6071 ,19477 1,03062 1,062 -,419 ,441 -,916 ,858 

N 

вал

идн

ых 

(цел

ико

м) 

28           
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Таблиця 2.6 

Результати надійності половинного розщеплення методики 

Статистики пригодности 

Альфа Кронбаха 

Часть 1 
Значение ,590 

Количество пунктов 32a 

Часть 2 
Значение ,534 

Количество пунктов 31b 

Общее количество пунктов 63 

Корреляция между формами ,408 

Коэффициент 

Спирмена-Брауна 

Равная длина ,579 

Неравная длина ,579 

Коэффициент половинного расщепления Гуттмана ,579 

a. Пункты: п1, п2, п3, п4, п5, п6, п7, п8, п9, п10, п11, п12, п13, п14, п15, п16, 

п17, п18, п19, п20, п21, п22, п23, п24, п25, п26, п27, п28, п29, п30, п31, п32. 

b. Пункты: п33, п34, п35, п36, п37, п38, п39, п40, п41, п42, п43, п44, п45, п46, 

п47, п48, п49, п50, п51, п52, п53, п54, п55, п56, п57, п58, п59, п60, п61, п62, 

п63. 
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Додаток В4. Проміжні значення коефіцієнту Альфа Кронбаха за шкалами методики 

Шкала Компетентності.  

 

 % 

Наблюдения 

Валидные 100,0 

Исключенныеa ,0 

Итого 100,0 

 
Статистики пригодности 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

,474 22 

 
Статистики соотношения пункта с суммарным баллом 

 Среднее 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

п3 42,4643 38,554 ,034 ,476 

п4 43,3929 41,210 -,223 ,529 

п5 42,4643 36,554 ,248 ,447 

п8 42,0714 38,291 ,080 ,470 

п9 43,3214 34,819 ,226 ,442 

п11 42,7143 32,138 ,361 ,404 

п12 42,8214 39,337 -,073 ,496 

п17 42,9286 35,402 ,135 ,464 

п25 42,5714 37,661 ,067 ,474 

п29 43,1786 38,671 ,023 ,477 

п30 42,4643 35,147 ,381 ,425 

п33 43,3571 33,868 ,299 ,425 

п35 42,5357 37,962 ,048 ,477 

п36 42,6786 36,967 ,126 ,464 

п37 42,7500 32,565 ,483 ,390 

п39 43,5357 33,591 ,245 ,435 

п48 43,1429 38,646 -,018 ,489 

п49 42,5000 37,815 ,069 ,473 

п50 42,7857 38,471 -,025 ,494 

п51 42,8214 35,411 ,298 ,434 

п52 43,5000 37,074 ,050 ,482 

п60 42,0000 37,630 ,184 ,459 
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Шкала Самосприйняття  

 

 

 % 

Наблюдения 

Валидные 100,0 

Исключенныеa ,0 

Итого 100,0 

 

 
Статистики соотношения пункта с суммарным баллом 

 Среднее 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

п2 26,3929 19,433 ,582 ,489 

п10 26,5000 18,852 ,578 ,480 

п13 26,5357 22,332 ,096 ,576 

п16 27,0714 23,254 -,050 ,616 

п18 27,0714 23,180 ,079 ,573 

п20 26,3929 18,099 ,587 ,467 

п22 26,3929 21,433 ,338 ,537 

п24 26,2143 21,434 ,406 ,532 

п32 26,7500 20,861 ,165 ,568 

п40 26,9643 24,480 -,159 ,635 

п41 26,8214 23,411 -,024 ,596 

п42 26,9643 20,851 ,167 ,568 

п44 26,3929 20,988 ,308 ,537 

п53 26,3571 19,794 ,442 ,509 

 

 

 
Статистики пригодности 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

,571 14 
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Шкала Саморегуляції  

 

 % 

Наблюдения 

Валидные 100,0 

Исключенныеa ,0 

Итого 100,0 

 

 
Статистики соотношения пункта с суммарным баллом 

 Среднее 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

п1 36,0000 34,815 -,331 ,489 

п4 36,7857 29,804 ,162 ,417 

п6 36,6429 31,127 ,146 ,424 

п8 35,4643 31,369 ,134 ,426 

п9 36,7143 29,989 ,106 ,431 

п11 36,1071 25,284 ,426 ,332 

п12 36,2143 32,175 -,024 ,454 

п17 36,3214 29,930 ,069 ,444 

п21 36,5000 32,185 -,037 ,459 

п29 36,5714 31,365 ,120 ,428 

п30 35,8571 33,534 -,158 ,473 

п31 36,2500 30,491 ,116 ,427 

п35 35,9286 31,476 ,041 ,442 

п37 36,1429 27,164 ,418 ,355 

п45 36,5357 29,369 ,197 ,408 

п46 37,8571 33,534 -,163 ,469 

п47 37,3214 28,078 ,317 ,379 

п48 36,5357 29,888 ,190 ,412 

п61 36,2500 30,565 ,099 ,431 

п62 36,3571 32,683 -,061 ,456 

п63 36,6429 25,794 ,560 ,318 

 
Статистики пригодности 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

,438 21 



 

 

192 

Шкала Сексуальності  

 

 % 

Наблюдения 

Валидные 100,0 

Исключенныеa ,0 

Итого 100,0 

 

 
Статистики пригодности 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

,412 8 

 

 
Статистики соотношения пункта с суммарным баллом 

 Среднее 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

п26 13,7143 10,730 ,224 ,360 

п27 14,5000 12,704 -,116 ,506 

п32 14,1786 10,300 ,174 ,381 

п41 14,2500 11,750 ,076 ,418 

п42 14,3929 11,062 ,069 ,435 

п50 14,0357 9,369 ,356 ,285 

п53 13,7857 10,841 ,234 ,358 

п54 13,8929 8,988 ,463 ,232 
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Шкала самопочуття  

 

 % 

Наблюдения 

Валидные 100,0 

Исключенныеa ,0 

Итого 100,0 

 
Статистики пригодности 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

,561 22 

 
Статистики соотношения пункта с суммарным баллом 

 Среднее 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

п7 41,7500 32,935 ,164 ,551 

п8 40,4643 33,888 ,170 ,551 

п9 41,7143 35,471 -,094 ,602 

п14 41,8929 32,914 ,204 ,546 

п15 41,8214 36,078 -,125 ,593 

п16 41,6429 33,571 ,059 ,572 

п18 41,6429 33,720 ,226 ,547 

п19 40,8571 32,275 ,215 ,543 

п20 40,9643 28,110 ,625 ,470 

п22 40,9643 33,369 ,227 ,545 

п23 41,7857 30,841 ,255 ,535 

п24 40,7857 33,286 ,287 ,540 

п28 41,3571 36,090 -,129 ,597 

п34 41,0357 37,962 -,269 ,627 

п38 40,3214 36,300 -,266 ,575 

п43 41,1786 33,041 ,162 ,552 

п54 41,0357 31,517 ,255 ,536 

п55 41,3929 30,544 ,489 ,505 

п56 41,2500 32,565 ,373 ,530 

п57 41,1786 32,522 ,277 ,537 

п58 41,5714 29,217 ,684 ,479 

п59 41,6429 30,831 ,467 ,509 
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 Додаток А6. Проміжні змінні перевірки половинного розщеплення методики 

 

 % 

Наблюдения 

Валидные 100,0 

Исключенныеa ,0 

Итого 100,0 

 
Статистики пригодности 

Альфа Кронбаха 

Часть 1 
Значение ,590 

Количество пунктов 32a 

Часть 2 
Значение ,534 

Количество пунктов 31b 

Общее количество пунктов 63 

Корреляция между формами ,408 

Коэффициент Спирмена-

Брауна 

Равная длина ,579 

Неравная длина ,579 

Коэффициент половинного расщепления Гуттмана ,579 

a. Пункты: п1, п2, п3, п4, п5, п6, п7, п8, п9, п10, п11, п12, п13, п14, п15, п16, п17, 

п18, п19, п20, п21, п22, п23, п24, п25, п26, п27, п28, п29, п30, п31, п32. 

b. Пункты: п33, п34, п35, п36, п37, п38, п39, п40, п41, п42, п43, п44, п45, п46, п47, 

п48, п49, п50, п51, п52, п53, п54, п55, п56, п57, п58, п59, п60, п61, п62, п63. 

 
Сводка статистик пункта 

 Среднее Миним

ум 

Максимум Разма

х 

Максимум 

/ Минимум 

Дисперс

ия 

Количество 

пунктов 

Средние 

пунктов 

Часть 1 1,983 1,357 2,786 1,429 2,053 ,150 32a 

Часть 2 1,900 ,393 2,929 2,536 7,455 ,250 31b 

Обе части 1,942 ,393 2,929 2,536 7,455 ,198 63 

Дисперсии 

пунктов 

Часть 1 ,843 ,321 1,772 1,451 5,514 ,146 32a 

Часть 2 ,880 ,069 1,856 1,787 26,981 ,138 31b 

Обе части ,861 ,069 1,856 1,787 26,981 ,140 63 

Межпункто

вые 

корреляци

и 

Часть 1 ,045 -,653 ,717 1,370 -1,098 ,047 32a 

Часть 2 ,034 -,531 ,760 1,291 -1,433 ,049 31b 

Обе части ,033 -,653 ,760 1,414 -1,164 ,045 63 

a. Пункты: п1, п2, п3, п4, п5, п6, п7, п8, п9, п10, п11, п12, п13, п14, п15, п16, п17, п18, п19, п20, п21, 

п22, п23, п24, п25, п26, п27, п28, п29, п30, п31, п32. 

b. Пункты: п33, п34, п35, п36, п37, п38, п39, п40, п41, п42, п43, п44, п45, п46, п47, п48, п49, п50, п51, 

п52, п53, п54, п55, п56, п57, п58, п59, п60, п61, п62, п63. 
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Статистики шкалы 

 Среднее Дисперсия Стд. 

отклонение 

Количество 

пунктов 

Часть 1 63,4643 62,999 7,93717 32a 

Часть 2 58,8929 56,470 7,51462 31b 

Обе части 122,3571 168,090 12,96495 63 

a. Пункты: п1, п2, п3, п4, п5, п6, п7, п8, п9, п10, п11, п12, п13, п14, п15, 

п16, п17, п18, п19, п20, п21, п22, п23, п24, п25, п26, п27, п28, п29, п30, 

п31, п32. 

b. Пункты: п33, п34, п35, п36, п37, п38, п39, п40, п41, п42, п43, п44, п45, 

п46, п47, п48, п49, п50, п51, п52, п53, п54, п55, п56, п57, п58, п59, п60, 

п61, п62, п63. 

 

 

 

 

 

 



 

 

196 

 

Проміжні значення факторного аналізу 

 

 Среднее Стд. 

отклонение 

п1 2,2500 ,64550 

п2 2,2857 ,76290 

п3 2,3929 ,68526 

п4 1,4643 1,03574 

п5 2,3929 ,73733 

п6 1,6071 ,68526 

п7 1,5000 ,92296 

п8 2,7857 ,62994 

п9 1,5357 1,17006 

п10 2,1786 ,86297 

п11 2,1429 1,32537 

п12 2,0357 ,88117 

п13 2,1429 ,89087 

п14 1,3571 ,82616 

п15 1,4286 ,87891 

п16 1,6071 1,10014 

п17 1,9286 1,33135 

п18 1,6071 ,56695 

п19 2,3929 ,95604 

п20 2,2857 ,97590 

п21 1,7500 ,96705 

п22 2,2857 ,65868 

п23 1,4643 1,17006 

п24 2,4643 ,57620 

п25 2,2857 ,93718 

п26 2,3929 ,91649 

п27 1,6071 1,03062 

п28 1,8929 ,95604 

п29 1,6786 ,66964 

п30 2,3929 ,78595 

п31 2,0000 ,98131 

п32 1,9286 1,15241 

п33 1,5000 1,17063 

п34 2,2143 1,10075 

п35 2,3214 ,90487 

п36 2,1786 ,94491 

п37 2,1071 1,03062 

п38 2,9286 ,26227 

п39 1,3214 1,36228 

п40 1,7143 1,04906 

п41 1,8571 ,84828 

п42 1,7143 1,15011 

п43 2,0714 ,89974 

п44 2,2857 ,80999 

п45 1,7143 1,04906 

п46 ,3929 ,68526 

п47 ,9286 1,05158 

п48 1,7143 ,93718 

п49 2,3571 ,86984 

п50 2,0714 1,08623 

п51 2,0357 ,88117 

п52 1,3571 1,22366 

п53 2,3214 ,86297 

п54 2,2143 1,03126 
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п55 1,8571 ,80343 

п56 2,0000 ,60858 

п57 2,0714 ,76636 

п58 1,6786 ,77237 

п59 1,6071 ,78595 

п60 2,8571 ,59094 

п61 2,0000 1,01835 

п62 1,8929 ,73733 

п63 1,6071 1,03062 
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Полная объясненная дисперсия 

Компонента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный 

% 

Итого % Дисперсии Кумулятивный 

% 

1 7,300 11,588 11,588 7,300 11,588 11,588 

2 6,168 9,791 21,378 6,168 9,791 21,378 

3 5,210 8,271 29,649 5,210 8,271 29,649 

4 4,719 7,491 37,140 4,719 7,491 37,140 

5 4,473 7,099 44,239 4,473 7,099 44,239 

6 3,687 5,852 50,091 3,687 5,852 50,091 

7 3,656 5,803 55,894 3,656 5,803 55,894 

8 3,255 5,166 61,061 3,255 5,166 61,061 

9 2,721 4,320 65,380 2,721 4,320 65,380 

10 2,571 4,080 69,461 2,571 4,080 69,461 

11 2,251 3,574 73,034 2,251 3,574 73,034 

12 2,241 3,557 76,591 2,241 3,557 76,591 

13 2,124 3,371 79,962 2,124 3,371 79,962 

14 1,789 2,839 82,801 1,789 2,839 82,801 

15 1,659 2,633 85,434 1,659 2,633 85,434 

16 1,457 2,312 87,747 1,457 2,312 87,747 

17 1,276 2,025 89,772 1,276 2,025 89,772 

18 1,151 1,827 91,599 1,151 1,827 91,599 

19 1,006 1,596 93,195 1,006 1,596 93,195 

20 ,862 1,368 94,562    

21 ,761 1,209 95,771    

22 ,682 1,083 96,853    

23 ,568 ,901 97,755    

24 ,507 ,805 98,559    

25 ,382 ,606 99,165    

26 ,314 ,498 99,664    

27 ,212 ,336 100,000    

28 1,011E-013 1,018E-013 100,000    

29 1,009E-013 1,014E-013 100,000    

30 1,007E-013 1,012E-013 100,000    

31 1,007E-013 1,011E-013 100,000    

32 1,006E-013 1,010E-013 100,000    

33 1,005E-013 1,008E-013 100,000    

34 1,005E-013 1,008E-013 100,000    

35 1,004E-013 1,007E-013 100,000    

36 1,004E-013 1,006E-013 100,000    

37 1,003E-013 1,004E-013 100,000    

38 1,003E-013 1,004E-013 100,000    

39 1,002E-013 1,003E-013 100,000    

40 1,001E-013 1,002E-013 100,000    

41 1,001E-013 1,001E-013 100,000    

42 1,001E-013 1,001E-013 100,000    

43 1,001E-013 1,001E-013 100,000    

44 1,000E-013 1,000E-013 100,000    
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45 -1,001E-013 -1,001E-013 100,000    

46 -1,001E-013 -1,001E-013 100,000    

47 -1,001E-013 -1,002E-013 100,000    

48 -1,002E-013 -1,003E-013 100,000    

49 -1,002E-013 -1,003E-013 100,000    

50 -1,003E-013 -1,004E-013 100,000    

51 -1,003E-013 -1,005E-013 100,000    

52 -1,004E-013 -1,006E-013 100,000    

53 -1,004E-013 -1,006E-013 100,000    

54 -1,004E-013 -1,007E-013 100,000    

55 -1,005E-013 -1,007E-013 100,000    

56 -1,005E-013 -1,007E-013 100,000    

57 -1,005E-013 -1,008E-013 100,000    

58 -1,005E-013 -1,008E-013 100,000    

59 -1,006E-013 -1,009E-013 100,000    

60 -1,007E-013 -1,011E-013 100,000    

61 -1,008E-013 -1,012E-013 100,000    

62 -1,008E-013 -1,013E-013 100,000    

63 -1,010E-013 -1,016E-013 100,000    

Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Таблиця 2.8  

Проміжні значення факторного аналізу за вивченням чинників 

тілесного інтелекту 

 
Описательные статистики 

 Среднее Стд. 

отклонение 

Анализ N 

ТІЗ 121,8000 14,02781 40 

ТІК 40,6750 5,94586 40 

ТІСС 28,3250 4,78988 40 

ТІСР 38,0500 5,85268 40 

ТІС 15,8250 3,41105 40 

ТІСП 41,5250 6,49650 40 

МРСТ 1,2905 ,65884 40 

ССЗ 18,0000 3,88950 40 

СССП 9,9000 2,83567 40 

ССАС 9,7500 2,58943 40 

ССОВІ 9,8750 1,60428 40 

СССІ 6,8250 1,03497 40 

СССВП 5,2000 1,39963 40 

СССтІн 5,6250 1,03000 40 

СССприй 5,5500 1,46672 40 

СССкер 4,2000 1,36250 40 

СССзвин 6,4750 2,66975 40 

ССсінтер 5,5750 1,23802 40 

СССроз 3,4750 1,44980 40 

СдЗК 68,5500 10,55620 40 

СдЗЕ 88,7250 19,97818 40 

СдЗП 59,8000 16,09459 40 

СдЗЦМ 104,9750 12,63590 40 

ЕЗ 23,3500 7,13083 40 

СЗ 21,9000 3,16876 40 

СРПл 6,2500 1,95789 40 

СРМод 4,9000 1,53255 40 

СРПрог 5,8000 1,78599 40 

СРОРД 6,0250 1,44093 40 

СРГ 5,9250 1,28876 40 

СРС 5,7750 1,73187 40 

СРЗаг 29,4000 4,73828 40 

ІТ 1,2253 ,94090 40 

 

 
Мера адекватности и критерий Бартлетта 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-

Олкина. 

,390 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 964,232 

ст.св. 528 

Знч. ,000 

 
Общности 

 Начальные Извлеченные 

ТІЗ 1,000 ,945 

ТІК 1,000 ,845 

ТІСС 1,000 ,914 

ТІСР 1,000 ,867 



 

 

201 

ТІС 1,000 ,818 

ТІСП 1,000 ,904 

МРСТ 1,000 ,677 

ССЗ 1,000 ,933 

СССП 1,000 ,912 

ССАС 1,000 ,837 

ССОВІ 1,000 ,785 

СССІ 1,000 ,771 

СССВП 1,000 ,897 

СССтІн 1,000 ,887 

СССприй 1,000 ,853 

СССкер 1,000 ,836 

СССзвин 1,000 ,889 

ССсінтер 1,000 ,762 

СССроз 1,000 ,761 

СдЗК 1,000 ,687 

СдЗЕ 1,000 ,710 

СдЗП 1,000 ,840 

СдЗЦМ 1,000 ,880 

ЕЗ 1,000 ,795 

СЗ 1,000 ,673 

СРПл 1,000 ,867 

СРМод 1,000 ,812 

СРПрог 1,000 ,760 

СРОРД 1,000 ,818 

СРГ 1,000 ,830 

СРС 1,000 ,708 

СРЗаг 1,000 ,878 

ІТ 1,000 ,757 

Метод выделения: Анализ главных 

компонент. 

 

 
Полная объясненная дисперсия 

Компонент

а 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Дисперсии 

Кумулятив

ный % 

Итого % 

Дисперсии 

Кумулятив

ный % 

Итого % 

Дисперсии 

Кумулят

ивный % 

1 7,872 23,856 23,856 7,872 23,856 23,856 5,119 15,512 15,512 

2 3,298 9,994 33,849 3,298 9,994 33,849 3,199 9,693 25,205 

3 2,851 8,640 42,489 2,851 8,640 42,489 2,539 7,695 32,899 

4 2,459 7,451 49,940 2,459 7,451 49,940 2,489 7,542 40,442 

5 2,217 6,717 56,657 2,217 6,717 56,657 2,391 7,247 47,689 

6 1,939 5,874 62,531 1,939 5,874 62,531 2,140 6,485 54,173 

7 1,691 5,125 67,656 1,691 5,125 67,656 2,091 6,336 60,509 

8 1,350 4,089 71,746 1,350 4,089 71,746 2,017 6,112 66,621 

9 1,255 3,802 75,548 1,255 3,802 75,548 1,915 5,804 72,425 

10 1,146 3,472 79,020 1,146 3,472 79,020 1,661 5,034 77,459 

11 1,033 3,129 82,149 1,033 3,129 82,149 1,548 4,690 82,149 

12 ,862 2,612 84,761       

13 ,774 2,345 87,106       

14 ,619 1,876 88,982       

15 ,525 1,590 90,572       

16 ,479 1,451 92,023       

17 ,434 1,314 93,336       
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18 ,395 1,198 94,535       

19 ,321 ,974 95,508       

20 ,267 ,808 96,316       

21 ,257 ,780 97,096       

22 ,208 ,631 97,727       

23 ,150 ,455 98,181       

24 ,136 ,412 98,593       

25 ,113 ,343 98,937       

26 ,113 ,343 99,280       

27 ,065 ,198 99,478       

28 ,057 ,172 99,650       

29 ,047 ,143 99,794       

30 ,035 ,106 99,899       

31 ,016 ,050 99,949       

32 ,010 ,031 99,980       

33 ,007 ,020 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Матрица компонентa 

 Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ССЗ ,851  -,247 ,302  ,108   ,131 -,107  

СССВП ,791 -,230  ,249 -,289 ,174 -,128   -,104  

СССП ,729  -,253 ,433 -,269     ,101 ,163 

ССАС ,722 -,214 -,306 ,143 ,287   -,130  ,148 ,171 

ССОВІ ,697 -,227    -,121 -,210 -,186 ,298  -,216 

СССприй ,672 -,154 -,234  -,110 ,276 ,249 -,255 -,247  -,191 

СССтІн ,655 -,142  -,194  -,133 -,279 ,175 ,233 -,216 -,415 

СССІ ,651   ,132 ,403    -,106 -,307 -,215 

ІТ ,600    ,217  ,355 ,327  ,276 -,133 

ССсінтер ,550 -,179  -,470 ,212 ,308   -,164 ,159  

ЕЗ -,539 ,225   ,424 ,196 -,365 -,226  ,208  

МРСТ -,521     ,469 ,144  ,125 ,366  

СдЗП ,465 ,107 ,229 -,334 ,222 ,150 ,444 -,201 ,246  ,275 

СРМод ,461 -,398 ,365 ,127 -,276 -,139 -,184 ,124  ,337 ,179 

СдЗК ,432  ,287 -,323 ,307 ,180 -,341    ,231 

ТІЗ ,493 ,747 ,109 -,265 -,211       

ТІСС ,413 ,719 -,120 -,102  -,388   ,168 ,141  

ТІС ,140 ,641 -,352  ,351 -,266   -,135  ,208 

ТІСП ,500 ,614   -,245 -,155  -,313 ,201 ,179  

ТІК ,300 ,515 ,293 -,204  ,363 -,135 ,385 -,232   

СССкер -,167 ,459 ,274 ,426  ,387 ,255 -,210 ,109 -,265  

СРЗаг ,381 -,192 ,696 ,189 ,163 -,219 ,130  -,141 ,240  

ТІСР ,346 ,276 ,579 -,207 -,134 ,233 -,228 ,347 -,165 -,142  

СРОРД ,275 -,176 ,571 ,115 -,166 -,209 -,396 -,318 ,180   

СРПл   ,550 ,140 ,126 -,221 ,390 -,141 -,103 ,153 -,515 

СССроз ,535 ,150 -,250 ,548     -,250   

СССзвин -,432 ,396 ,384 ,498 -,116 ,192  -,111  -,262  

СЗ -,213 -,123  ,454 ,553 -,102  ,277    

СРГ ,163 -,183   -,449 -,338 ,429 ,426 ,172 -,113 ,204 

СРС  ,202 ,300 ,307 ,453 -,487     ,120 

СдЗЕ ,230  ,290 ,419  ,420 -,102  ,245 ,360 -,103 

СРПрог ,254 -,243 ,377 -,342   ,390 -,250 -,220 -,252 ,211 

СдЗЦМ ,167    ,487 ,222 ,139 ,283 ,658 -,122 ,119 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

a. Извлеченных компонент: 11 
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Матрица повернутых компонентa 

 Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СССП ,862 ,260  ,161     ,246   

ССЗ ,842 ,259  ,109   ,281   ,205 -,110 

СССВП ,786   ,294 ,164  ,255 -,180 ,219  -,112 

СССроз ,785     -,169  ,293    

СССприй ,756   -,110  ,267 ,169 -,309  -,109 ,229 

ССАС ,749  -,349 ,100 -,144 ,193   -,106 ,226  

СССІ ,554    ,146 ,236 ,489 ,238 -,119 ,153 ,196 

ІТ ,416 ,209 -,410 -,144 ,234 ,103  ,103 ,188 ,296 ,388 

ТІСС  ,913   ,101  ,116 ,193    

ТІСП ,233 ,881     ,101 -,181   ,109 

ТІЗ ,126 ,757   ,573   -,102    

ТІС ,127 ,610 -,105 -,341   -,132 ,459 -,196  -,183 

СССзвин -,164  ,886   -,115 -,190 ,115    

СССкер   ,853 -,113 ,115  -,141  -,107 ,123 ,150 

ССсінтер ,313  -,513  ,247 ,441  -,245 -,179 ,178 ,117 

СРОРД   ,127 ,831  ,104 ,289     

СРМод ,264 -,101 -,284 ,746 ,130    ,266   

СРЗаг ,136   ,619 ,149 ,312  ,368 ,103  ,447 

СдЗЕ ,311  ,199 ,397 ,208 -,301 -,148 -,137 -,133 ,383 ,274 

ТІК  ,207   ,884       

ТІСР    ,254 ,869 ,121 ,139     

СРПрог  -,120    ,828   ,137  ,118 

СдЗП ,128 ,320    ,681    ,464 ,118 

СдЗК ,118  -,228 ,309 ,366 ,393 ,227  -,321 ,187 -,202 

СССтІн ,236 ,118 -,329 ,113 ,203  ,772  ,132 ,147  

ССОВІ ,371 ,148 -,216 ,332  ,107 ,631   ,205  

МРСТ -,236 -,251 ,125   -,227 -,506 -,371 -,161 ,212 ,125 

СРС  ,124 ,119 ,145    ,796   ,125 

СЗ  -,356  -,121 -,124 -,257  ,589 -,129 ,198 ,197 

СРГ         ,903   

ЕЗ -,325  ,118   -,165 -,259 ,149 -,735  -,106 

СдЗЦМ       ,167 ,117  ,901  

СРПл -,118  ,159 ,144  ,141  ,165   ,859 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 15 итераций. 
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Матрица преобразования компонент 

Компонент

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ,710 ,308 -,263 ,231 ,239 ,239 ,343 -,004 ,142 ,139 ,089 

2 -,072 ,752 ,372 -,277 ,361 -,130 -,140 ,148 -,158 -,025 ,001 

3 -,332 -,129 ,310 ,603 ,411 ,289 ,031 ,151 ,017 ,034 ,370 

4 ,495 -,192 ,525 ,172 -,240 -,441 -,142 ,342 ,059 -,015 ,139 

5 -,002 -,126 -,170 -,226 -,084 ,204 ,070 ,597 -,530 ,443 ,132 

6 ,266 -,332 ,243 -,162 ,382 ,040 -,229 -,545 -,362 ,323 -,045 

7 ,052 ,032 ,139 -,383 -,217 ,446 -,322 -,054 ,476 ,175 ,470 

8 -,083 -,227 -,271 -,189 ,532 -,408 -,089 ,259 ,481 ,274 -,037 

9 -,220 ,225 ,181 ,201 -,301 -,183 ,260 -,214 ,160 ,740 -,129 

10 ,007 ,236 -,453 ,347 -,110 -,269 -,597 -,127 -,193 ,109 ,336 

11 ,082 ,037 ,045 ,238 -,011 ,365 -,499 ,229 ,138 ,116 -,682 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

 

 

 



 

 

206 

 

ДОДАТОК Д 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дослідження 

1. Сілютіна О.М. До проблеми визначення сутності тілесного інтелекту 

особистості. Психологія і особистість. Полтава; Київ, 2019. № 1 (15). С.171–

181. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.2560040 

2. Сілютіна О.М. Дослідження чинників формування тілесного 

інтелекту особистості. Психологія і особистість. Полтава; Київ, 2021. № 

1 (19). С.170–183. URL: http://doi.org/10.33989/2226-4078.2021.1.227221 

3. Сілютіна О.М. Дослідження показників тілесного інтелекту 

особистості. Технології розвитку інтелекту. Київ, 2021. Том.5, № 1 (29). 

URL: https://psytir.org.ua/ 

4. Сілютіна О.М. Динаміка показників образу власного тіла та 

самоставлення в учасників програми «Body Revolution». Science and 

Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2021. IX (98), 

Issue: 247, С.65–69. URL: 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_ix_247_98.pdf 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

5. Сілютіна О.М. Теоретичні підходи до розуміння сутності тілесного 

інтелекту. Проектування позитивного життєвого простору особистості : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 18 – 19 квіт. 2019 р.) / 

[упоряд. О. І. Березан]. Полтава, 2019. С.118–120. 

6. Сілютіна О.М. Характеристика змін самоставлення в учасників 

програми «Body Revolution». Актуальні проблеми психології особистості та 

міжособистісних взаємин : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2021 р.). Кам’янець-Подільський, 2021. 

С.36–40. 
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7. Сілютіна О.М. Динаміка показників саморегуляції у учасників 

програми «Body Revolution». Актуальні питання сучасних педагогічних та 

психологічних наук : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19-20 

лютого 2021 р.). Одеса, 2021. С.26–30. 

8. Сілютіна О.М. Дослідження особливостей емоційного благополуччя 

та соціального здоров’я як аспектів тілесного інтелекту особистості. Сучасні 

досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5-6 берез. 2021 р.). Київ, 2021. 

С.51–55. 

9. Сілютіна О.М. Корекція постави тіла та поліпшення психофізичного 

стану. Харківський осінній марафон психотехнологій : міжрегіон. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 31 жовт. 2020 р.). Харків, 2020. С. 34–35. 

 



 


	2. Методика діагностики ставлення до власного тіла О. Станковської [109], спрямована на визначення міри розвитку рефлексії власного фізичного стану та ставлення до свого тіла. Методика представлена шкалами: відчужене ставлення, контролююче ставлення, ...
	• «пошук підтримки»  –  звернення за підтримкою взагалі, пошук інформації та звернення до фахівців, пасивне співробітництво, релігійність (звернення до Бога);
	• «підвищення самооцінки»  –  відхід з поля проблемної ситуації шляхом перенесення уваги на щось інше (наприклад, на колишні успіхи та досягнення), або на  когось іншого (наприклад, на сім’ю та друзів);
	• «самозвинувачення»  –  прояв «смиренності», схильність відійти від проблеми, відмовлятися від спроб змінити ситуацію;
	• «аналіз проблеми»  –  роздуми над пробленою ситуацією з метою знайти вихід; розглядається як шанс побачити нові можливості, змінити життєві настанови та цінності (знаходження сенсу того, що скоїлося);
	• «пошук винних»  –  прагнення шукати винних зовні.
	Зважаючи на відсутність комплексної методики дослідження тілесного інтелекту особистості, відповідно до нашого теоретичного розуміння сутності даного феномену, нами розроблено та апробовано методику «Діагностика тілесностої усвідомленості», де визнач...
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