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Дисертаційне дослідження А.О.Тіунової виконано на актуальну тему, яка 

є важливою складовою проблеми соціалізації підростаючої дитини, її 

особистісного становлення. Адже повнота становлення особистості передбачає 

процес її індивідуалізації - набуття людиною все більшої самостійності, а 

найголовніше -  формування власного унікального способу життя та власного 

внутрішнього світу. Процес індивідуалізації характеризується тим, що 

становлення особистості на певній стадії починає забезпечуватися 

самодетермінацією, тобто особистість сама починає організовувати своє життя, 

власний розвиток. Загальною передумовою самодетермінації розвитку є 

виникнення самосвідомості. Саме тоді дитина може усвідомлювати та 

оцінювати себе в цілому, свої якості, відмічати у собі позитивне та негативне, 

що є передумовою здійснення саморегуляції, самовиховання. Дитина- 

особистість -  це суб’єкт, вона здатна до саморегуляції, здатна «дати собі раду» 

у плані актуальних, найближчих потенційних дій, дій на життєву перспективу 

та в плані саморозвитку; особистість -  це здатність індивіда жити крізь призму 

свого життєвого вибору, відповідальності за нього; це суб’єкт як діяч, ініціатор 

власної активності та життєдіяльності в цілому.

Пік формування самосвідомості припадає на підлітковий вік. 

Основоположне місце у структурі самосвідомості відводиться когнітивному 

компоненту, зміст якого складає Я-образ -  система уявлень про власну 

особистість, яка, у поєднанні з афективним ставленням до себе, пронизує усю 

Я-концепцію, визначає її спрямованість -  позитивну чи негативну.
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У підлітковому віці, як показують спеціальні дослідження, підвищується 

значущість зовнішності у структурі цінностей, структурується уявлення про Я- 

фізичне, актуалізується зв'язок з ідеалом зовнішньої привабливості та 

самооцінкою. Образ фізичного Я, або образ тіла, розглядається як генетично 

первинний та визначальний для формування всіх інших складових Я-образу, 

ставлення до себе, оточуючих та життєдіяльності. Адже тіло, за висловом 

Р.Бернса, являє собою найбільш відкриту, явну частину особистості. 

Порушення ж чи викривлення у дитини образу тіла, як доводять дослідження, є 

серйозним чинником, який викликає та посилює її дезадаптацію та потребує 

корекційних впливів.

Незважаючи на значні здобутки у вивченні фізичного Я, як зазначається у 

дисертації, цілеспрямованого психологічного дослідження особливостей 

формування образу тіла у підлітків в умовах інтенсивних тілесних змін не 

проводилося, не аналізувалися гісихокорекційні засоби й умови нівелювання 

таких порушень. А найважливіше, на наш погляд, те, що порушення тіла та 

образу тіла у психології не розглядалися як специфічні вади, а внаслідок цього 

діти з вказаними відхиленнями не вивчались як такі, яким властивий певний 

спектр особливих потреб, що вимагало психологічних умов корекційного 

впливу. Водночас, як свідчать отримані дисертантом емпіричні дані, 

досконалий образ тіла в учнів 11 класів виявлено у 49%, а в учнів 8 класів -  

лише у 24%. Усе зазначене переконливо доводить актуальність та важливість 

дослідження, проведеного А.О.Тіуновою.

Дисертаційна робота носить теоретико-емпіричний характер. В ній 

кваліфіковано визначено основні методологічні позиції дослідження -  його 

мету, завдання, об'єкт, предмет. Вона має класичну структуру - її розділи, 

відповідно до необхідності розв'язання поставлених завдань, представляють 

результати теоретичного, констатувального та формувального етапів 

дослідження.
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У першому розділі дисертації, з метою розкриття суті досліджуваної 

проблеми, представлено узагальнені результати аналізу літературних джерел з 

питань змісту поняття образу тіла, його місця у загальному Я-образі, 

особливостей (й тендерних включно), механізмів та чинників його становлення 

у дітей підліткового віку, впливу на самооцінку, особистість в цілому, її 

поведінку, у тому числі харчову.

Дисертант, виходячи з аналізу наукових праць, відмічає, що образ тіла є 

внутрішньою концепцією людини стосовно своєї зовнішності, яка може 

позитивно чи негативно корелювати з об’єктивною реальністю. Свідомість 

неминуче порівнює власну зовнішність з наявним у неї ідеалом та виявляє міру 

задоволеності нею. Задоволеність своєю зовнішністю є основою позитивного 

образу тіла. Уявлення про тіло змінюється не лише залежно від ставлення до 

себе, а й від оцінки інших людей (с.43).

У розділі розкривається й зміст основних видів порушення харчової 

поведінки у підлітків (анорексії та булімії) як видів трансформації тілесного 

образу, пов'язаної з порушенням сприймання власного тіла. На противагу 

характеристики осіб із зазначеними порушеннями, наводяться результати 

досліджень про те, що у здорових людей висновки щодо тіла не посідають 

домінуючого місця в ієрархії цінностей і не визначають поведінку, життєвий 

устрій (с.68). У цілому слід відмітити наукову обізнаність дисертанта, її 

здатність до грунтовного аналізу інформації.

Вагоме місце у дисертації Тіунової А.О. посідає другий розділ. У ньому 

представлено теоретичне обґрунтування методики констатувального етапу 

дослідження, власне методика та отримані результати. Дисертанткою 

відмічається, що констату вальний експеримент дозволив здобути дані щодо 

становлення у підлітковому віці характеристик власної соматичної організації, 

образу тіла в цілому та його впливу на діяльність та міжособистісні відносини.

Особливо слід відмітити змістовність та інформаційну насиченість 

наступних (як другого, так і третього) розділів дисертації. Так, у другому
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розділі представлено 1) визначені критеріальні показники (або критерії) 

інтеграції даних та їх змістове наповнення; 2) певні закономірності становлення 

образу тіла; 3) дані про виявлення непорушених (досконалих) і порушених 

образів як у здорових, так і хворих дітей; 4) визначені рівні порушень образу 

тіла з урахуванням критеріальних показників; 5) ознаки й показники кожного 

критерію; 6) порівневий прояв цих ознак і показників; 7) тендерні особливості 

аналізу підлітками окремих частин тіла; 8) особливості аналізу частин тіла 

здоровими дітьми, з булімією, анорексією та ожирінням П та Ш ступенів. 

Однак, варто зауважити, що більш послідовним було б надати опис порівневих 

проявів ознак і показників за кожним критерієм перед описом змістового 

наповнення рівнів порушення образу тіла; а результати теоретичних розробок 

на емпіричному етапі подати до представлення результатів власне емпіричного 

дослідження. Такий спосіб сприяв би посиленню логіки розгортання 

дисертаційного матеріалу та полегшенню його сприймання.

У другому розділі здійснюється й детальний аналіз емпіричних даних, 

отриманих за допомогою використаних у дослідженні конкретних методик, які 

доповнюють та конкретизують наявні у науці знання щодо проблеми образу 

тіла у підлітків. Зокрема, отримано дані щодо тендерних особливостей образу 

фізичного Я, щодо зв'язку з самооцінкою та самоставленням, з якостями 

особистості, зі стильовими особливостями поведінки, щодо психологічного 

портрету підлітків з позитивним і негативним образом тіла, чинники, що 

негативно впливають на викривлення образу фізичного Я, визначені 

поведінкові прояви викривлення образу тіла.

Дисертантом стверджується, що викривлення образу тіла у підлітків 

призводить до патологічних змін самоусвідомлення і самосприйняття, що 

викликає негативні поведінкові стратегії, які спричиняють соматичні хвороби, 

підвищують ступінь втрати фізичного здоров’я» (с. 132). Виходячи з отриманих 

даних, дисертантом переконливо доводиться, що враховуючи «аналіз 

сформованого образу тіла у свідомості підлітка, є можливість встановити
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особистісні характерні риси, рівень самооцінки, сфери внутрішніх конфліктів 

та специфічні ознаки емоційного виявлення на зовнішнє середовище» (с .116).

Особливе місце у дисертації займає третій розділ, присвячений 

формувальному етапу дослідження. В ньому наводиться солідне теоретичне 

обгрунтування методики гармонізації у підлітків порушеного образу тіла; 

визначається модель впливу, розкривається суть її реалізації та подаються 

результати проведеної корекційно-розвивальної роботи.

Виходячи з того, що «пряма боротьба з негативними поведінковими 

проявами підлітка, малоефективна», дисертант вбачає можливість розв'язання 

проблеми через забезпечення саморозкриття дитини; формування у неї 

толерантності до невизначеної ситуації; використання знакового підходу 

(оскільки зі знаковіетю, на думку дисертанта, пов’язане визначення еталонного 

образу).

У контексті зазначеного автор торкається питання сучасних технік 

психологічного консультування та психотерапії, у тому числі використання 

тренінгу адекватного саморозкриття, «який передбачає навчання особистості 

адекватної поведінки та впевненості у собі, в різних ситуаціях спілкування» 

(с.143). Особливе значення для роботи щодо гармонізації образу тіла 

відводиться рольовій грі та арттерапії і особливо танцю як специфічно тілесно 

орієнтованому методу. Танець -  шлях для саморозкриття. У танці, за 

В.Штоффом, відбувається трансформація внутрішнього світу в рух, в процесі 

якої пробуджується творчий потенціал до зміни старого способу життя», 

відбувається гармонізація образу тіла (с. 147).

У розділі визначено теоретичні положення, що покладаються в основу 

розробленої стратегії впливу на підлітка, етапи, умови, методи її реалізації. 

Заслуговує на увагу чітке виділення напрямів корекційної роботи з 

урахуванням побудованої моделі психологічного впливу щодо прискорення 

динаміки розвитку образу тіла у підлітків з особливими потребами (с. 160-161); 

розробка та використання з метою їх забезпечення психологічних тренінгів
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різних типів. У дисертації представлено весь спектр результатів 

формувального етапу дослідження, які переконливо показують 

результативність розробленої та запровадженої методики розвивально- 

корекційної роботи.

Дисертаційна робота Тіунової А.О. справляє позитивне враження. Слід 

відмітити її високий науковий рівень, сучасність та певну стильність. В ній 

використано новітні теоретичні розробки з проблеми підходи та техніки для її 

розв'язання. Вона є змістовною та інформативно насиченою, а наведені в ній 

результати є теоретично та емпірично обґрунтованими. Сформульовані 

висновки відповідають поставленій меті та конкретним завданням дослідження. 

Заслуговує на позитивну оцінку солідна експериментальна база дослідження, 

апробація та впровадження його результатів, їх відображення у публікаціях.

Поряд з високою загальною оцінкою рецензованої дисертаційної роботи 

висловимо деякі зауваження.

1. Дисертація присвячується порушенням образу тіла у  підлітків. За 

більшістю вікових періодизацій, до підліткового віку відносяться діти 11-14 

років. У дослідженні ж брали участь учні 8-11 класів, тобто діти 15-18 років, а 

це - рання юність. Але саме у підлітковому віці (11-14 років) Я-образ є ще 

недостатньо структурованим та найбільш пластичним і чутливим до 

спеціального корекційного впливу, коли індивідуалізація особи ще не набула 

стабільно-концептуального характеру, і саме щодо цього віку проблема 

дослідження є найбільш актуальною.

2. На нашу думку, дисертаційне дослідження виграло б за умови:

- використання в ньому досягнень спеціальної психології та корекційної 

педагогіки щодо розуміння корекції, її структурно-системної організації;

- розкритті суті використаного автором у дисертації поняття «корекційний  

підхід» з формування образу тіла (назва розділу 3);

- більш ретельного аналізу положень, складових особистісного 

(С.Рубінштейн, Л.Божович, Н.Лейтес, К.Платонов, В.Крутецький, І.Бех,
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В.Рибалка та ін.) та діяльніспого  підходу як у контексті культурно-історичної 

концепції (Л.Виготський, С.Рубінштейн, О.Леонтьев, П.Гальперін, Г.Дульнев та 

ін.), так і в контексті суб’єктно-діяльнісної концепції (О.Ткаченко, О.Асмолов, 

А.Петровський, В.Петровський та ін.), та означення конкретного застосування 

їх суті в обґрунтуванні, розробці та запровадженні розвивально-корекційної 

стратегії гармонізації розвитку образу тіла у підлітків;

- врахуванні при розкритті змісту поняття «образ тіла» суть «образу» як  

форми психічного відображ ення (порівняно зі знаком);

-врахуванні в організації корекційній роботі, яка не може здійснюватися 

шляхом «прямої боротьби з негативними поведінковими проявами», соціальної 

ситуації розвитку підлітка; важливості для подолання кризи підліткового віку 

та нормального розвитку дитини зміни усталеного способу соціальних 

відносин; опори на спеціальну організацію спілкування з однолітками; впливу 

через референтну групу; важливості цілеспрямованого формування 

самосвідомості, здатності до усвідомлення в собі щонайперше позитивних 

сторін, якостей, можливостей та ін.

3. У дисертації, незважаючи на ґрунтовний теоретичний аналіз 

проблеми, не знайшли належного відображення результати досліджень з 

проблеми у галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки, зокрема 

досліджень А.Корнієнко, О.Романенко, С.Власенко, Є. Клопоти та ін.

4. Висновки, представлені у дисертації, незважаючи на їх значний 

обсяг, недостатньо повно відображають зміст матеріалів проведеного 

дослідження як на теоретичному, так і на емпіричному етапі.

Загальний висновок: Дисертаційне дослідження Тіунової А.О. є

актуальною, сучасною, самостійною, завершеною науковою працею, що має 

виразну наукову новизну та практичне значення, високий рівень 

обгрунтованості теоретичних положень і висновків. Автореферат відповідає 

змісту дисертації. Результати дослідження пройшли солідну апробацію та 

знайшли відображення у значній кількості публікацій.
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Дисертація «Психодіагностика і психокорекція порушень образу тіла у 

підлітків» відповідає вимогам ДАК України до кандидатських дисертацій, а її 

авторка Тіунова Альона Олегівна заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 -  спеціальна 

психологія.

Офіційний опонент:

доктор психологічних наук, професор, 
професор кафедри психології та педагогіки
Національної академії внутрішніх справ

16 червня 2016 року
с 32 & Я Г СР.
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