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Соціальну значущість дисертації, яка розглядається, зумовлено 
неухильним зростанням аліментарно-залежних захворювань, збільшенням 
кількості й варіативності відхилень у харчовій поведінці, що спостерігається 
як в Україні, так і за кордоном. Актуальність роботи В. І. Шебанової 
підвищується завдяки всебічному дослідженню саме психологічних 
закономірностей розвитку харчової поведінки в континуумі "норма-
патологія", пошукові причин виникнення таких відхилень, як ожиріння, 
анорексія, булімія тощо. 

Особа з її інтересами, цінностями, цілями, стереотипами, звичками, 
стильовими характеристиками дуже по-різному приймає або не приймає 
власну тілесність, по-різному ставиться до свого здоров'я. У цій зоні 
наукового пошуку зосереджено чимало питань, на які наша наука тільки 
починає шукати відповіді. І серед таких нових і складних питань -
передумови і наслідки проблемної харчової поведінки, можливості вчасної 
психодіагностики осіб із проблемами в цій сфері, шляхи підвищення 
здоров'язбережувальної компетентності. Наукову новизну дослідження 
забезпечено також завдяки докладному аналізові впливу батьків на 
формування викривлених патернів харчової поведінки дітей, дослідженню 
травматичного досвіду тілесності вагітних жінок, вивченню ресурсів 
інтернет-мережі для профілактики відхилень у харчовій поведінці. 

Поліпарадигмальний підхід В. І. Шебанової до харчової поведінки як 
метасиндромного системно-процесуального утвору виводить її дослідження 
в контекст найсучасніших наукових розвідок. Розроблені й верифіковані 
концептуальні основи формування здоров'язбережувальної харчової 
поведінки на основі відповідної компетентності, визначення різноманітних 
дестабілізаторів розвитку харчової поведінки та мішеней 
психотерапевтичних впливів роблять вагомий внесок не лише до загальної, а 
й медичної, консультативної психології, психодіагностики, психології 
здоров'я. 

Широта охоплення явищ, що впливають на харчову поведінку людини, 
ретельний аналіз специфіки перехідних станів між нормою і патологією 
забезпечують теоретичне значення дисертації. Робота В. І. Шебанової виграє 
завдяки тлумаченню онтогенезу як сомато-, психо-, соціо- та екзистенціал-
генезу, через можливість по-новому бачити рушійні сили саморозвитку як 
спонтанного й цілеспрямованого процесу. Автор поглибила розуміння 
шляхів символічного заміщення природних потреб та динаміки потягів, 
компенсаторних психологічних захистів, репертуарів подолання стресових 
ситуацій. Цінність проведеного дослідження підвищується з огляду на 



кількість виявлених емпіричних референтів, що сприяють пізнанню 
психологічної природи тілесності, здоров'я, досвіду особи. 

Розроблені дисертанткою авторські методи психодіагностики харчової 
поведінки, розважливе співвідношення якісної і кількісної дослідницьких 
стратегій вивчення психологічних смислів їжі в життєдіяльності, специфіки 
ставлення людини до їжі, до власного тіла, до себе як особистості, до 
власного оточення - усе це істотно підвищує практичне значення 
дослідження. Неабияку вагу має вироблення й апробація власної програми 
нормалізації харчової поведінки та визначення шляхів психотерапевтичної 
корекції проблемної харчової поведінки, що, до речі, підтверджено 
численними патентами та авторськими свідоцтвами. 

Слід відзначити серйозне ставлення дисертантки до категоріального 
апарату дослідження. Так, у роботі надано перевагу термінові проблемна, а 
не деструктивна, дезадаптивна чи руйнівна харчова поведінка, оскільки саме 
цей термін підкреслює її дезадаптивнісгь за формою, ригідність за змістом та 
непродуктивність за результатом. Крім того, цей термін сприяє розглядові 
харчових поведінкових стратегій у динаміці і не звучить як вирок, як 
клінічний діагноз. Удалим, на наш погляд, є й термін "аліментарна сім'я", 
який розглянуто як варіант сім'ї психосоматичної. 

До стрижневих ідей дослідження можна зарахувати розуміння автором 
харчової поведінки як продукту синтезування природного і 
соціокультурного, особливого індивідуального досвіду тілесності; цілісного 
психосоматичного синдрому; аналіз їжі як семіотичної системи, культурного 
знаку, носія смислів; тлумачення іпохондричного дискурсу як однієї з 
передумов виникнення проблемної харчової поведінки. 

Цілком погоджуюся з припущенням дисертантки про негативне 
ставлення до себе та життя загалом, негативну оцінку власного тіла та 
негативне ставлення до своєї ваги в осіб із проблемною харчовою 
поведінкою. Не викликає сумніву й гіпотеза про готовність людини 
реагувати на стрес викривленими патернами харчової поведінки та їхніми 
соматичними еквівалентами, наприклад, у вигляді надмірної ваги. Викликає 
зацікавлення й розуміння атракторів проблемної харчової поведінки як 
детермінант майбутніх шляхів розвитку системи, що формуються під час 
онтогенетичного розвитку і визначаються сукупним впливом 
мультикаузальних чинників. 

Привертає увагу побудова синергетичної моделі розвитку харчової 
поведінки в континуумі "норма-патологія" з її реабілітаційним і 
профілактичним пріоритетами. Важливо, що модель допомоги людям із 
проблемною харчовою поведінкою спрямовує психологічну допомогу 
водночас на відновлення контакту з тілом, гармонізацію відносин із їжею, 
оптимізацію стосунків з іншими та зорієнтованість на істинну турботу про 
себе. 

Методологічну цінність роботи визначає щонайперше її 
феноменологічна орієнтація, використання дискурс-аналізу наративів як 
способу вивчення особистого досвіду харчової поведінки, увага до Інтернет-



дискурсів, з'ясування можливостей о нлайн-консультування. Ко рисним для 
майбутніх дослідників кіберпростору буде визначення дисертанткою 
способів використання дискурс-аналізу як інструмента пояснення специфіки 
символічної інформації: нік неймів, аватар , текстів, що виникають під час 
спілкування представників певних харчових субкультур. 

Значущість дисертації підвищує також авторська діагностична і 
водночас корекційна методика спрямованого ретроспективного аналізу 
відносин людини з їжею, що є одним із варіантів популярного 
автобіографічного методу, та розробка авторських анкет "Особливості 
самосприйняття свого тіла", "Батьківські переконання і тактики контролю 
харчової поведінки дітей у ситуації приймання їжі". 

Прикладом високої дослідницької культури є комплектація загальної 
вибірки, що складалася з 1438 осіб (школярів, батьків, людей із зайвою вагою 
та ожирінням, вагітних, користувачів тематичних Інтернет-форумів), і 
використання великої кількості різноманітних експериментальних 
майданчиків. 

Серед безперечних вартостей роботи В. І. Шебанової - докладне 
дослідження ситуацій харчового насильства з боку дорослих по відношенню 
до дітей із використанням тиску різної форми, інтенсивності, руйнівних 
наслідків. 

Серед істотних наукових результатів слід виділити такі: 
• характеристика особливостей смислового навантаження їжі в людей 

із проблемною харчовою поведінкою, починаючи зі ставлення до їжі як 
засобу відновлення сил, насолоди, поліпшення емоційного стану і 
закінчуючи розумінням їжі як засобу самопокарання або об'єкта, не вартого 
уваги; 

• розуміння анорексії як ситуації позірної надмірної ваги, що 
зумовлює трансформацію внутрішньої картини життєдіяльності, 
викривлюючи смисли як минулих, так і майбутніх подій; 

• визначення перспектив незадоволення зі своєї ваги, що призводить 
до складностей самоідентифікування завдяки трансформаціям часового і 
смислового вимірів життєдіяльності; 

• розкриття специфіки мотивів моделювання свого тіла 
представниками чоловічої і жіночої статі в підлітковому і зрілому віці; 

• установлення мотивів вагітності та діагностика причин смислових 
деформацій, формування деструктивних типів материнства у вагітних із 
порушеннями харчової поведінки; 

• визначення специфіки таких атрибутів самопрезентації анорексиків 
і товстунів в Інтернет-просторі, як нікнейми й аватари, що дає змогу надалі 
використовувати їх як засоби експресдіагностики. 

Привертають увагу важливі й перспективні дані про можливості 
психологічної допомоги з використанням різних онлайн-ресурсів. Справді, 
інтернет-мережа є потужним способом не лише проведення емпіричних 
досліджень, а й психологічної просвіти, надання емоційної підтримки та 



кваліфікованої допомоги, і не використовувати її потенціал сьогодні було б 
нерозумно. 

Зацікавлює авторська концепція здоров'язбережувальної харчової 
поведінки, у межах якої слід підкреслити значущість формування відповідної 
компетентності як культурної спрямованості особи на питання харчової 
поведінки та індивідуального ресурсу корекції стилю життя. 

Наголошуючи на безумовній науковій цінності проведеного 
дослідження, дозволю собі висловити певні зауваження. 

1. Хотілося б бачити більш коректне використання деяких понять. Так, 
цілком логічним є говорити про явище тілесності або про феномен 
тілесності, але не про "феноменологічне явище тілесності", оскільки виникає 
невиправдане дублювання смислів. Феномен - це і є не що інше, як явище. А 
коли так, то яким чином можна писати про "сутність феноменології""? (с. 57). 
Адже явище не може мати ніякої сутності за визначенням. Якщо в 
авторському тексті діатез розуміється як схильність, то залишається 
незрозумілим, навіщо підміняти звичний термін суто медичним, називаючи 
моделі стрес-діатезом, що викликає сторонні асоціації. Не дуже вдалими є й 
такі перенасичені маловживаними термінами вислови, як, наприклад, "холон 
психогенезу латентного фракталу" (с. 114). 

2. У дисертації стверджується, що саме суспільство постмодерну 
створило людину, яка у виборі їжі орієнтується на бажання отримати 
задоволення від смаку, а не на власні біологічні потреби (с. 74). Хіба в 
Стародавньому Римі з його багатогодинними бенкетами та культом 
ненажерливості хтось орієнтувався на реальні потреби організму? 

3. Після ознайомлення з текстом емпіричних розділів виникають 
сумніви щодо потреби спеціального виділення екзистенціал-генезу як 
морально-духовного вектора, значущого для дослідження харчової 
поведінки. Адже цей вектор онтогенетичного розвитку під час діагностики й 
корекції проблемної харчової поведінки залишається недостатньо розкритим. 

4. Назви деяких підрозділів не зовсім відповідають їхньому змістові. 
Наприклад, у назві підрозділу 4.1 анонсовано дослідження аліментарної 
родини, але читачеві треба прочитати чимало сторінок, поки він нарешті 
знайде текст про сім'ю. 

5. Великий за обсягом текст дисертації перенасичено різноманітною 
інформацією, частину якої можна було б безболісно скоротити. Висновки до 
більшості розділів також сформульовано занадто деталізовано, без 
належного рівня узагальнення. Така надлишковість часто не допомагає, а 
заважає читачеві. 

Висловлені зауваження не погіршують позитивного враження, що його 
справляє ця серйозна, самостійна робота. 

У ґрунтовній монографії "Психологія харчової поведінки у континуумі 
«норма-патологія»", численних публікаціях, загальна кількість яких 
становить 70 праць, доповідях на конференціях в Україні, Німеччині, 
Угорщині, Чехії, Швейцарії, Росії, Білорусі В. І. Шебанова постає як зрілий 
професійний науковець, який активно впроваджує власні доробки в 



практику. У тексті автореферату, 40 статтях у фахових виданнях та 
численних публікаціях в інших виданнях викладено основний зміст 
дисертації. 

Дисертація "Психологія харчової поведінки" є самостійним, 
завершеним, науково обґрунтованим дослідженням, що за актуальністю та 
новизною тематики, теоретичною та практичною значущістю, емпірично 
підтвердженими результатами відповідає вимогам п. 9, п. 10 та п. 12 
"Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі змінами), які 
висуваються до докторських дисертацій, а її автор,Д1ебанова Віталія Ігорівна 
заслуговує на присудження наукового ступеня доктора психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології. 
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ВІДГУК 
офіційного опонента 

на дисертаційне дослідження Шебанової Віталії Ігорівни 
на тему «Психологія харчової поведінки», 

подане до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 
при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології 

Проблема особистісних аномалій - одна з найскладніших не тільки для 
загальної психології, але й для цілої низки суміжних дисциплін. Проте саме 
загальна психологія має у своєму розпорядженні чи не наймогутніші як 
теоретичні, так і експериментальні засоби для всебічного вивчення й 
дослідження вказаної проблематики. Неадекватні стратегії харчової поведінки 
належать саме до таких особистісних аномалій, психологічна природа яких, 
як власне особистісна, так і поведінкова, досі залишається у багатьох аспектах 
своєрідною «Іегга іпсо§пііа». Порушення харчової поведінки у сучасному світі 
- від заможних країн до тих, що страждають на хронічний харчовий дефіцит 
- серйозна проблема, значущість якої розповсюджується на широкий спектр 
суспільного життя - від особистого й сімейного аж до геополітичної 
проблематики (Л. М. Абсалямова, Д. Д. Айстраханов, Ю. А. 
Александровський, В. О. Андреєва, Г. Апполонська, Г. Ш. Ашурова, Д. Г. 
Бессесен, С. Броннікова, П. Бурдьє, О. М. Варипаєв, Т. Г. Вознесенська, Г. Д. 
Золотова, Р. Комер, В. А. Конишев, Н. Ю. Красноперова, С. Д. Литвин-
Кіндратюк, К. Михайлова, Н. О. Ніколаєва, Е. Пикон-Ретегю, О. Є. Смашна, 
А. Ш. Тхостов, Н. Еліас, Р. Соппап, З.СозІіп, В. В Є У І І П , С. РаігЬигп, Ь. .Іиагег, 
N. Місаіі, К. 8и§§, І. Зиосаз та ін.). Не є виключенням тут і Україна, 
патологізація суспільного буття громадян якої закономірним чином вплинула 
на різні аспекти вияву вітальності, в тому числі й на харчову поведінку. 
Зокрема все частіше спостерігаються такі негативні тенденції як збільшення 
кількості дітей та дорослих з надлишковою масою тіла й ожирінням; в той же 
час - збільшення числа підлітків та молоді з анорексичною поведінкою; все 
помітнішою є поширеність адикцій різного ґенезу та спрямованості. І при 
цьому серед великої кількості публікацій, присвячених вказаним 
особистісним та поведінковим аномаліям, майже відсутні роботи, що 
висвітлюють цю тему з позицій аналізу саме психологічних та 
психосоціальних детермінант, які зумовлюють зазначену феноменологію. Як 
справедливо зазначає дисертант, «Донедавна харчова поведінка як певна 
система відносин особистості з їжею не була предметом вивчення психології» 
(с. 66). 

Дисертаційне дослідження Шебанової Віталії Ігорівни якраз і являє 
собою спробу глибокого й всебічного психологічного дослідження, 
покликаного ліквідувати існуючу прогалину - як у теоретико-
методологічному аспекті, так і з огляду на прикладні й практичні його 
напрямки. Актуальність дисертаційної „ роботи, визначається і логікою 
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розвитку сучасної загальної психології, зокрема, такого її розділу як 
психологія особистості, і практичною спрямованістю на вирішення нагальних 
прикладних задач формування зрілих і вільних форм поведінки, що 
відповідали б як інтересам особи, так і інтересам суспільства. Тут я б хотів 
наголосити, що дисертаційна робота Шебанової В. І. виконувалася згідно з 
темою наукових досліджень факультету психології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Розвиток цілісної особистості в 
контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» і .. . 
відповідає магістральній стратеги розвитку людинознавства у нашій країні. 

Ознайомлення зрукописом дисертації, авторефератом, монографією та 
іншими публікаціями автора дає підстави для висновку про 
фундаментальність рецензованої роботи, масштабність і філігранність 
проведеного дослідження, глибоке проникнення автора усутність 
досліджуваної проблемита детальну обґрунтованість практичних задач і 
способів їх вирішення. В роботі чітко окреслено об'єкт дослідження та 
вибудовано його предмет. Мета дисертаційного дослідження повністю 
відповідає масштабам та замислу цієї неординарної роботи, а низка завдань та 
методів їх виконання забезпечила струнку й довершену логіку цього, ще раз 
підкреслю, фундаментального, глибокого, вдумливого й сумлінно виконаного 
дисертаційного проекту. Вважаю за необхідне наголосити, що його новизна 
розповсюджується не тільки на результати, а й на концептуальні підходи, що 
синтезують природничі й гуманітарні традиції дослідження, узагальнюючи й 
підносячи їх до рівня синергетичної моделі розуміння харчової поведінки як 
способу життєвиявлення особистості. На мій погляд, саме комплексність 
дослідження, поєднання у концептуальній моделі біо-психо-соціо-смислового 
розвитку харчової поведінки забезпечили автору можливість не тільки 
запропонувати нову інтерпретацію механізмів особистісних та поведінкових 
аномалій щодо досліджуваної феноменології, а й вибудувати відповідну 
модель та програму нормалізації як харчової поведінки, так і її суб'єкта. 

Отже наукова новизна та теоретичне значення даного дисертаційного 
дослідження полягає в тому, що на основі запропонованого автором 
методологічного підходу вперше обгрунтовано й здійснено всебічне, 
комплексне вирішення проблеми особистісних аномалій стосовно харчової 
поведінки. Розроблено концептуальну модель її становлення, розвитку й 
динаміки функціонування у різних способах виявлення аж до формування 
здоров'язбережувальної компетентності,зорієнтованої на індивідуальний,а в 
перспективі - на персоналізований підхіддо особистості. Детально, на основі 
філігранно опрацьованих масштабних досліджень, якими було охоплено 1438 
осіб, розроблено теоретичні і прикладні основи корекційної програми 
нормалізації харчової поведінки, створені методики її психодіагностики, 
опрацьовано, вдосконалено й упорядковано категоріальний апарат відповідної 
галузі загальної психології; зібрано, описано й систематизовано колосальний 
емпіричний матеріал, що під різними кутами, в різних наукових дискурсах 
відображує досліджувану феноменологію. Все це дозволило авторові успішно 
здійснити апробацію та впровадити у практику авторську програму 



нормалізації харчової поведінки. І це було реалізовано у 22 установах України 
та за кордоном. Що стосується практичного значення роботи,то варто, окрім 
зазначеного, зважити тільки на одну обставину: автором отримано два 
патенти та 10 авторських свідоцтв. 1 це якщо не згадувати про цілу низку 
курсів з психологічних дисциплін, які, на мій погляд, тепер просто неможливо 
читати без положень та даних з фундаментальної праці Віталії Ігорівни 
Шебанової. 

Дисертація Шебанової В. І. складається зі вступу, шести розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Не буду перераховувати 
кількість сторінок, кількість джерел, додатків, ілюстрацій, оскільки все це 
вказане в авторефераті і, напевно, буде згадано моїми колегами-опонентами. 
Зазначу лише, що Шебанова В. І. є автором відомої монографії і співавтором 
колективної. У її науковому доробку - Практичне керівництво з нормалізації 
харчової поведінки та майже 70 наукових публікацій, серед яких 3 3 - у 
фахових виданнях, затверджених МОН України, 7 - у наукових виданнях, що 
входять до міжнародних науковометричних баз даних та 8 публікацій у 
зарубіжних виданнях. Перейду до аналізу змісту. 

У Вступі сформульовано й обґрунтовано актуальність поставленої 
проблеми дослідження та обраного напряму дисертаційної роботи, визначено 
об'єкт, предмет, мету та завданнядослідження; висвітлено наукову новизну, 
теоретичне і практичне значення, наведено відомості про апробацію 
результатів, впровадження їх у практику та публікації з теми дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні підходи до 
психологічного аналізу харчової поведінки» автор розглядає харчову 
поведінку в структурі тілесності як специфічний предмет психологічного 
дослідження, аналізує особливості фізіологічного та психологічного аспектів 
харчової поведінки, презентує розмаїття проблемної харчової поведінки та 
обґрунтовує власне концептуальне бачення феномену «проблемна харчова 
поведінка» з позицій психології тілесності. Харчова поведінка розглядається 
як засіб осмислення культурного коду, зашифрованого в різних значеннях 
організації процесу харчування та їжі, як певних культурних звичаїв та 
обрядів. Зазначено, що культурні харчові коди виступають транслятором 
різноманітних культурних значень, створюючи при цьому символічний текст, 
а отже, розглядаються як знакова система, котра здатна зберігати й надавати 
знакову інформацію. Дослідниця з'ясувала, що харчові приписи формуються 
під впливом традицій родини і суспільства з раннього дитинства та 
виокремила основні категорії символічного значення їжі як засобу 
комунікації. Визначено, що стратегії харчової поведінки слугували 
фундаментом її стратифікації, детермінуючи її етнічний, тендерний і 
соціальний характер. Розкрито, що розвиток цивілізації сприяв зміні стратегій 
харчової поведінки. Простежено вплив дискурсу надконтролю, притаманного 
сучасності, на формування викривленої турботи про себе, що може ініціювати 
розвиток проблемних (відхилених) форм харчової поведінки за типом 
переїдання або обмеження в їжі/відмова від їжі. 

У другому розділі «Синергетична модель розвитку харчової 



поведінки у континуумі «норма - патологія» обгрунтовано необхідність 
розробки синергетичної моделі та запропоновано концептуальну модель біо-
психо-соціо-духовного розвитку харчової поведінки у континуумі «норма -
патологія», що включає чотири вектори онтологічного розвитку (сомато-, 
психо-, соціо-, екзистенціал-генез). При цьому автор використовує як могутню 
метафору із сучасних досліджень нелінійної динаміки стохастичних та 
квазістохастичних процесів поняття фрактальності і переконливо інтерпретує 
фази формування розладів харчової поведінки як фрактальну розмірність 
рекурентної природи. Цей прийом дозволяє дисертантці не тільки, я б сказав, 
красиво показати внутрішню динаміку фракталоподібних процесів 
розгортання досліджуваної феноменології, а й запропонувати нові підходи до 
профілактики, корекції, терапії та реабілітації осіб, яким властиві викривлені 
рекурентні й самовідтворюваніпатерни харчової поведінки. У розділі також 
проаналізовано викривлення харчової поведінки з позицій функціонування 
адаптаційно-регуляторно-компенсаторних механізмів. З'ясовано, що сутність 
адаптаційно-компенсаторних механізмів тілесності є єдиною для континуума 
«норма - патологія». Автор, зокрема, зазначає, що надмірна вага або дефіцит 
ваги як характеристики тіла є своєрідним пристосуванням тілесності, що 
здійснюється на рівні соматичного «Я» під впливом порушень у її 
функціонуванні, зокрема у випадку патогенетичного розвитку викривлених 
стратегій харчової поведінки. 

У третьому розділі «Організація дослідження харчової поведінки у 
континуумі «норма-патологія» обгрунтовано використання 
феноменологічного підходу до аналізу харчової поведінки у континуумі 
«норма - патологія», визначено завдання, етапи, подано характеристику 
вибірок дослідження, презентовано організацію проведення дослідження 
фрактальної динаміки моделі біо-психо-соціо-духовного розвитку харчової 
поведінки та дослідження дискурсу проблемної харчової поведінки в 
Інтернет-середовищі. Родзинкою розділу є викриття джерел виникнення та 
посилення нелінійних рекурентних процесів розладу харчової поведінки як 
похідної від взаємодії й перетину ментальних, соціокультурних, семіотичних 
та інших детермінацій, що зіштовхуючись між собою, складають своєрідні 
точки біфуркації, які й визначають подальший напрям деформації 
поведінкових патернів. Слід зазначити, що саме дослідження було розгорнуто 
на багатьох площадках, серед яких і ВНЗ, і психіатрична лікарня, і Пологовий 
будинок, і Центри здоров'я, і соціальні мережі, і індивідуальні сайти 
користувачів (с. 173 - 179). Досить зазначити, що тільки на підготовчому етапі 
було проаналізовано близько 157 тематичних напрямків та 4000 постів-
повідомлень (с. 179). Розділ відображує також результативність 
запропонованої автором методики тематичного ретроспективного аналізу 
ставлення до їжі, яка дає змогу виокремлювати ті самі точки біфуркації, що 
спричинялися до рекурентної патологізації харчової поведінки. 

У четвертому розділі «Психологічні передумови та наслідки 
проблемної харчової поведінки» представлено детально опрацьовані 
результати емпіричного дослідження вказаного феномену - від витоків до 



наслідків. Розділ є яскравою ілюстрацією каузального потенціалу розробленої 
автором методики МТРА, показуючи частотність різних провокуючих 
чинників, психологічні смисли відносин з їжею, трансформації внутрішньої 
картини життєдіяльності під впливом індивідуального хронотопу (с. 183-230) і, 
що особливо цікаво, каузальні зв'язки між провокуючими чинниками 
танаслідками, що призводять до трасформацій внутрішньої картини життя -
причому, це показано і для жінок, у тому числі й вагітних, і для чоловіків (с. 
245, 249, 271-272, 274, 294-297 та ін.). Наведені у розділі результати повністю 
підтверджують теоретичну концептуальну модель біо-психо-соціо-
аксіологічного розвитку харчової поведінки в континуумі «норма -
патологія», розроблену автором. 

П'ятий розділ «Психодіагностика та психологічна підтримка осіб з 
проблемною харчовою поведінкою в інтернет-мережі» присвячений опису 
та аналізу онлайнових дискурсів користувачів веб-форумів з різними типами 
порушення харчової поведінки. Я читав цей розділ, як детектив: аналіз 
нікнеймів для самопрезентації, розшифровка за типом самопрезентації 
справжньої психологічної проблеми індивіда, категоризація нікнеймів 
«анорексиків» та «товстунів», їх частотність, зміст і прихований смисл 
аватарів, тематика запитів на форумів клініки оздоровчого схуднення (с. 345-
364). На мій погляд, цей розділ яскраво відображує саме семіотику 
страждання, семіотику потреби у психологічній допомозі, без розуміння якої 
психолог часто-густо відчуває себе як без рук, оскільки далеко не завжди 
людина може відкрито й точно пред'явити свою скаргу, а пошук 
психологічної допомоги вимагає від нас, психологів, здатності зробити 
тактовний і професійний крок назустріч. Дослідження Віталії Ігорівни 
Шебанової містить, на мій погляд, безцінний науково-практичний матеріал 
для наших колег - як для науковців, так і для практиків. 

У шостому розділі «Концептуальні основи здоров'язбережувальної 
харчової поведінки та психокорекційні технологій нормалізації харчової 
поведінки» презентовано концептуальні основи формування 
здоров'язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки, 
проаналізовано сучасні психотерапевтичні підходи до корекції проблемної 
харчової поведінки, описано структуру та особливості авторської програми 
нормалізації харчової поведінки, подані сучасні психотехнології як 
інноваційний ресурс нормалізації проблемної харчової поведінки. Ця 
програма включає в себе широкий діапазон психотерапевтичних методів - від 
раціональної психотерапії до аутогенного тренування. Але серцевиною 
корекційної роботи виступає авторський метод психотерапевтичної корекції 
проблемної харчової поведінки, який захищено двома патентами та становить 
унікальний спосіб комплексного поєднання корекційних установок, 
саморегуляції дієтотерапії та фізичних навантажень (с. 445-446). Цей метод, 
як я уже зазначав, захищено двома патентами та низкою авторських свідоцтв 
(с. 445-446). 

Достовірність та надійність результатів дослідження забезпечується 
ретельним аналізом наявних літературних джерел з відповідної проблематики 



- як теоретичних концепцій, так і результатів емпіричних досліджень; 
розробкою стратегії дослідження, що є адекватною досліджуваній проблемі; 
значним обсягом вибірки; вдалим добором методів обробки даних та 
коректністю і сумлінністю їх застосування а також узгодженістю результатів 
дисертаційної роботи з результатами та висновками інших дослідників. 

Оцінюючи дисертаційну роботу Шебанової Віталії Ігорівни загалом 
позитивно, вважаємо за доцільне висловити деякі зауваження та побажання, 
які носять дискусійний характер і не впливають на загальний позитивний 
висновок про проведене дослідження: 

1. На мій погляд, все ж таки існує значна відмінність між поняттями 
«теорія» та «концепція». І дисертант є безперечно автором саме концепції, а 
не теорії біо-психо-соціо-аксіологічного розвитку харчової поведінки. Тому у 
науково бездоганному тексті явним дисонансом сприймається формулювання 
про необхідність розробки нелінійної динамічної теорії харчової поведінки 
(с. 12). Бажано було б з перших уст почути науковий коментар щодо вказаної 
неузгодженості термінів. 

2. Такі ж побажання щодо останньої складовоїтерміну «біо-психо-соціо-
духовний», оскільки термін «духовний» не є достатньо операціоналізованим у 
сучасній психології. На мій погляд, тут доречніше саме термін 
«аксіологічний». 

3. На мій погляд, деякі сторінки роботи дещо перевантажені термінами, 
які є маловживаними у психології особистості, оскільки є радше медичними, 
зокрема термін «діатез» або ж «іпохондричний» замість загальноприйнятого 
«надконтроль». Це ж стосується суто фізичних термінів - «фрактал», «холон». 
Наскільки доречні у роботі вказані запозичання? 

4. На сторінках 296-298 розглядаються різноманітні страхи та негативні 
очікування у групі вагітних з травматичним досвідом порушень 
репродуктивної функції на тлі проблемної харчової поведінки та деформацій 
ваги. Цікаво, що попри бажаність вагітності у всіх цих жінок, про що 
дисертант зазначає на сторінках 174 та 292, у них виявлені різноманітні 
страхи, зокрема 64% жінок побоюються негативних змін у житті у 
післяпологовий період. Хотілося б почути більш детальне пояснення цього 
факту. 

5. На стор. 287 вміщено рис. 4.27 «Цикл чергування харчових стратегій 
(від жорсткого обмеження до невтримного переїдання)». Проте, які патерни 
харчової поведінки пояснює автор цим рисунком, не зовсім зрозуміло. 

6. У підрозділі 6.4.3 «Особливості застосування аутогенного тренування 
як методу нормалізації харчової поведінки», характеризуючи другий етап 
дослідження, автор зазначає, що для з'ясування особистісної мотивації 
зниження ваги застосовувала опитувальник «Діагностика мотивації корекції 
фігури» (модифікований нею варіант) та методику «Декартові координати» 
(яка також була модифікована у відповідності до мети роботи) - стор. 440. Всі 
ці розроблені та модифіковані авторські діагностичні засоби, по-особливому 
підкреслюють прикладне значення дисертаційної праці. На мою думку, 



бажано було б створити окремі методично-діагностичні рекомендації для 
студентів психологічної спеціальності та практикуючих психологів. 

7. На жаль, у тексті дисертації та автореферату подекуди зустрічаються 
стилістичні огріхи та друкарські помилки ( с.48, 67, 248,258, 291, 305 та ін.). 

Але, підкреслюю, висловлені зауваження та побажання в жодному разі 
не спрямовані на приниження значущості цієї фундаментальної, цікавої, 
непересічної і корисної роботи, що містить вирішення важливої наукової і 
психосоціальної проблеми. Робота написана грамотною зрозумілою 
українською мовою. 

За змістом дисертаційна робота Шебанової Віталії Ігорівни «Психологія 
харчової поведінки» відповідає паспорту спеціальності 19.00.01 - загальна 
психологія, історія психології. Зміст автореферату є ідентичним основним 
положеннямдисертації і повністю відбиває її зміст. Основні результати 
дослідження апробовано на практиці, вчасно і в належному обсязі висвітлено 
на різного рівня наукових і науково-практичних заходах та у 70 наукових 
публікаціях, серед яких 1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 1 
практичне керівництво, 40 статей у наукових фахових виданнях, включених 
до переліку, затвердженого МОН України (7 з яких входять до міжнародних 
науковометричних базах даних), 9 статей у фахових іноземних і міжнародних 
виданнях, 18 в інших наукових виданнях та матеріалах конференцій; також 
отримано 2 патенти та 10 авторських свідоцтв. 

Отже, докторська дисертація Шебанової Віталії Ігорівни «Психологія 
харчової поведінки» є самостійним, завершеним, цілісним фундаментальним 
дослідженням, яке за рівнями наукової новизни, теоретичного і практичного 
значення, обґрунтованості отриманих результатів повністю відповідає всім 
вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які 
висуваються до докторських дисертацій, а його автор, Шебанова Віталія 
Ігорівна, безперечно заслуговує на присудження ступеня доктора 
психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 - загальна психологія, історія 
психології. 
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ВІДГУК 

офіційного опонента Богучарової Олени Іванівни 

на дисертаційне дослідження 

Шебанової Віталії Ігорівни на тему «Психологія харчової поведінки», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології 

Рецензована дисертаційна робота Шебанової В. І. присвячена актуальному 

для сучасного суспільства загалом та психологічної науки зокрема питанню -

дослідженню харчової поведінки людини. Вказана проблематика є мало 

розробленою, але разом з тим такою, з якою людина стикається постійно у своїй 

повсякденній життєдіяльності, і вимагає наукового вивчення. Саме це є підставою 

вважати дисертаційне дослідження Шебанової В. І. актуальним і своєчасним. 

Висвітлюючи зазначену тему, дисертація, що розглядається, вдало заповнює 

прогалину, яка мала місце в сучасній психології. Актуальність проблеми 

зумовлюється загальносвітовою тенденцією до збільшення кількості людей з 

проблемною харчової поведінкою, соматичними наслідками якої є клінічні розлади 

харчової поведінки та ожиріння. Означена тенденція є тривожним явищем для 

будь-якої держави і, безперечно, для України, оскільки внаслідок перманентного 

зростання погіршення здоров'я дітей та дорослих, гальмування фізичного та 

психічного розвитку, зниження соціального статусу особистості, спостерігаються 

суттєві суспільні втрати капіталу здоров'я населення нашої країни. Тому, 

безумовно, важливими завданнями є, з одного боку, з'ясування чинників, які 

впливають на формування проблемної харчової поведінки, а з іншого - шляхів 

нормалізації харчової поведінки та ваги як базової основи реальної оптимізації 

стану здоров'я населення загалом, як ' 'альної цінності та 



людського капіталу держави. Усе це й визначає безперечну актуальність 

дисертаційного дослідження. 

Варто звернути увагу на вдалу структурну побудову дисертаційної роботи 

В. І. Шебанової: дисертація складається із вступу, шести розділів, висновків до 

кожного з розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Структура змісту сприяє розкриттю теми й досягненню мети дослідження, яка 

полягає у теоретико-емпіричному обґрунтуванні концептуальної моделі біо-психо-

соціо-духовного розвитку харчової поведінки у континуумі «норма - патологія» як 

інтегративного утворення тілесності. Позитивне враження справляє коректність та 

професійність психологічного аналізу, логічність викладу змісту дисертаційного 

дослідження: кожен із розділів є завершеним відповідно до мети та завдань 

наукового пошуку; висновки до розділів і загальні висновки відповідають змісту 

власне розділів та загалом дослідженню, засвідчуючи достатньо високий рівень 

узагальнення. 

Вступна частина дисертації містить чіткі та виважені формулювання, у ній 

йдеться про актуальність роботи, її методологічні орієнтири, об'єкт та предмет 

дослідження, мету роботи; представлено наукову новизну, практичне значення, 

результати апробації одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні підходи до психологічного 

аналізу харчової поведінки» обґрунтовано необхідність дослідження харчової 

поведінки як феноменологічного явища тілесності з концептуальної позиції 

психології тілесності; висвітлено клінічний дискурс патологічного модусу 

проблемної харчової поведінки у спектрі «переїдання - обмеження в їжі»; 

розглянуто формування харчової поведінки як психосоціального феномена у 

дискурсі людського розвитку. Констатовано, що харчова поведінка, як зовнішня і 

внутрішня активність щодо організації пошуку та прийому їжі, від початку історії 

людства є не тільки засобом задоволення біологічної потреби (вітальний аспект 

виживання), але й семіотичним психологічним посередником, що поєднує тіло і 

психіку, внутрішнє і зовнішнє в єдиний цілісний простір онтогенетичного 

розвитку. При цьому психосоматичний розвиток харчової поведінки розглядається 



як спектр можливих траєкторій розвитку континууму «норма - патологія». 

Виходячи з означеного, аліментарно-залежні хвороби (ожиріння, психогенне 

переїдання, анорексія, булімія) розглядаються автором дослідження як крайні 

варіанти патологічного модусу у спектрі «переїдання - обмеження в їжі». 

Теоретичний аналіз наявних у психологічній літературі підходів до 

тлумачення головних понять досліджуваної проблеми є ґрунтовним, відзначається 

глибиною та повнотою окресленого наукового доробку. 

Авторкою цілком слушно показано, що харчова поведінка людини як 

феномен тілесності має двоїсту онтогносеологічну природу, що дозволяє розглядати 

її як холістичний результат взаємодії індивідуального і колективного суб'єкта. 

Другий розділ «Синергетична модель розвитку харчової поведінки у 

континуумі «норма - патологія»» присвячено обґрунтуванню концептуальної 

моделі біо-психо-соціо-духовного розвитку харчової поведінки у континуумі 

«норма - патологія» з позицій синергетичної методології, що дає підстави для 

визначення фрактальної динаміки проблемної харчової поведінки. Розглянуто 

організацію системної допомоги людям з проблемною ХП та порушеннями ваги на 

засадах запропонованої моделі. Авторська концептуальна модель відображує не 

тільки всі її істотні компоненти - вектори онтогенетичного розвитку харчової 

поведінки та фрактали континууму «норма - патологія», а й механізми 

функціонування адаптаційно-компенсаторних та захисних механізмів тілесності, що 

забезпечило оптимальну ізоморфність змодельованому процесу. Верифікація цієї 

моделі суттєво сприяла визначенню психологічних передумов виникнення та 

фрактальної динаміки проблемної харчової поведінки у спектрі патологічного 

модусу «переїдання - обмеження в їжі», що подано у четвертому розділі дисертації. 

У третьому розділі «Організація дослідження харчової поведінки у 

континуумі «норма-патологія» обґрунтовано використання феноменологічного 

підходу щодо аналізу харчової поведінки у континуумі «норма - патологія»; 

представлено завдання та етапи дослідження, характеристику вибірок та 

організацію проведення дослідження харчової поведінки. 



Авторка слушно зауважує, що логіка феноменологічного підходу дозволяє 

дослідити суб'єктивні дискурси індивідуального досвіду як специфічні базові 

структури конкретної особи: особистісні психологічні смисли ментальної знаково-

символічної конструкції щодо їжі, свого тіла тощо, що визначають смисло-цільові 

переживання та детермінують індивідуальну неповторність внутрішньої картини 

життєдіяльності і визначають розмаїття траєкторій розвитку харчової поведінки у 

континуумі «норма - патологія». 

Репрезентативність вибірки, коректність дібраного методичного 

інструментарію емпіричного дослідження та відповідність методів і процедур меті 

та завданням роботи дають можливість зробити висновок про надійність та 

достовірність одержаних результатів. 

У четвертому розділі «Психологічні передумови та наслідки проблемної 

харчової поведінки» представлено результати емпіричного вивчення аліментарної 

родини як предиспозиції виникнення проблемної харчової поведінки та деформацій 

ваги. Авторка слушно зауважує, що багаторазове ігнорування батьками в ситуації 

прийому їжі харчових потреб та психофізіологічних переживань дитини з 

використанням маніпулятивних технік фактично утворює ситуацію харчового 

насильства, яка свідчить про недостатню компетентність батьків щодо основ 

психології харчової поведінки, що зумовлює необхідність проведення відповідної 

психопрофілактичної роботи. 

Обґрунтовано необхідність дослідження трансформації внутрішньої картини 

життєдіяльності під впливом проблемної харчової поведінки; досліджено 

найважливіші психологічні предиспозиції, що зумовлюють фіксацію на 

викривлених патернах харчової поведінки та перебудову тілесності у бік зростання 

ваги, визначені особливості суб'єктивної картини життєвого шляху у вагітних з 

досвідом лікування безпліддя на тлі проблемної харчової поведінки та деформацій 

ваги. 

Дисертанткою емпірично виявлено, що найважливішими психологічними 

предиспозиціями, які зумовлюють фіксацію на викривлених патернах харчової 

поведінки та зростання ваги, є: 



- травматичний тілесний досвід впродовж тривалого періоду існування-буття, 

який поєднує негативні емоційні переживання щодо ваги власного тіла з 

внутрішньою зорієнтованістю індивіда на споживання їжі як найкращого способу 

досягнення психоемоційного комфорту, що створює передумови формування 

відчуття хронічного глобального психологічного незадоволення (тілом, вагою, 

собою й життям загалом) та циклічного відтворення чергування харчових стратегій 

у спектрі «переїдання - обмеження в їжі» з перевагою патернів переїдання; 

- формування «мертвої зони уваги»/«психологічної сліпоти» зумовлює 

відчуження тіла від «Я» та унеможливлює рефлексію небажаних змін на всіх 

рівнях тілесності, що орієнтує на пасивний варіант життя; 

- формування провідного мотиву життєдіяльності - «антимотивації до схуд-

нення», як складної психологічної метаконструкції неефективного захисту й 

стратегії відмежування від життя, що включає: а) патологічно змінену потребу в 

їжі, коли процес споживання їжі є смислоутворюючим мотивом поведінки 

нав'язливого характеру; б) втрату навичок контакту з тілом і повноцінної турботи 

про себе; в) психологічну неготовність до дискомфортних переживань, пов'язаних 

зі схудненням на тлі відсутності сильних мотивів (як необхідного дискурсу 

внутрішньої значущості, який мав би дійсну спонукальну силу до цього процесу). 

Авторка переконливо доводить, що більшість жінок з травматичним досвідом 

тілесності, зокрема досвідом лікування безпліддя на тлі проблемної ХП та 

деформацій ваги, незважаючи на реальну вагітність у теперішньому, 

характеризуються певними деформаціями жіночої ідентичності, тривожним типом 

психологічної готовності до материнства та викривленнями суб'єктивної картини 

життєвого шляху. 

Заслуговує на схвалення, що значна частина емпіричного дослідження 

присвячена якісній інтерпретації результатів, отриманих у ході констатувального 

етапу експерименту. 

У п'ятому розділі «Психодіагностика та психологічна підтримка осіб з 

проблемною харчовою поведінкою в інтернет-мережі» розглянуто можливості 

альтернативного способу отримання психодіагностичної інформації та надання 



психологічної допомоги людям з проблемною ХП через Інтерент-комунікацію, 

зокрема проаналізовано особливості онлайн-самопрезентації як дискурсу 

існування-буття користувачів веб-форумів з різними типами проблемної харчової 

поведінки; здійснено аналіз запитів на психологічну допомогу в Інтернет-

середовищі та можливостей такої допомоги людям з проблемною ХП. 

Емпірично виявлено, що повсякденне спілкування в Інтернет-мережі на 

спеціалізованих форумах «анорексиків» і «товстунів» носить форму стихійної 

психотерапії - дозволяє обговорити актуальні питання щодо проблемної ХП та 

інші проблеми, пов'язані з уявною або реальною вагою, емоційно відреагувати 

травматичні події, отримати необхідну моральну, емоційну й інформативну 

підтримку. Водночас «сліпа» довіра до інформації однодумців підвищує ризик 

отримання небезпечних порад, слідування яким погіршує фізичний і психологічний 

стан особи (посилює дисипативні процеси у живій системі) та провокує розвиток 

ХП у бік атрактору хвороби як стану хаосу. 

У шостому розділі «Концептуальні основи здоров'язбережувальної 

харчової поведінки та психокорекцшні технологи нормалізації харчової 

поведінки» обґрунтовано концептуальні основи формування 

здоров'язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки, проаналізовано 

сучасні психотерапевтичні підходи до корекції проблемної харчової поведінки, 

описана структура та особливості авторської програми нормалізації харчової 

поведінки, презентовані сучасні психотехнології як інноваційний ресурс 

нормалізації проблемної харчової поведінки. 

Визначено, що з позицій інформаційно-семіотичного підходу культура 

харчової поведінки є надбіологічною програмою колективної людської діяльності, 

яка презентується через різноманітні культурні тексти щодо організації 

харчування, особливостей прийому їжі та індивідуальних стратегій ХП з 

урахуванням сукупності соціально-психологічних настанов, цінностей і зразків 

поведінки як окремих індивідів, так і референтних груп. Культура здорової 

харчової поведінки є системоутворювальним чинником, що визначається 

сукупністю суспільно визнаних культурних текстів щодо раціонального 



харчування та адекватної ХП як системи здоров'язбережувальних компетенцій, які 

дозволять зберегти, зміцнити та відновити здоров'я. 

Визначено, що загальними умовами формування здоров'язбережувальної 

компетентності щодо харчової поведінки є: 

- ставлення (ціннісно-мотиваційний та емоційний аспект щодо адекватної 

харчової поведінки як основи здорового харчування); 

- знання (когнітивно-рефлексивний аспект), які базуються на знаннях 

декларативного та процедурного ґенезу і формуються як теоретичний та 

практичний досвід щодо різноманітних систем харчування, стильових стратегій ХП 

та поведінки щодо власної зовнішності та здоров'я загалом; 

- поведінковий аспект, що включає формування здорових стратегій харчової 

поведінки та інших умінь і навичок, які створюють психологічну готовність до 

розв'язання різноманітних ситуацій, що можуть спровокувати вияви проблемних 

(нездорових) патернів харчової поведінки у ситуаціях стресу, хвороби, 

примушування до їжі, застілля у контексті комунікації тощо. 

Презентовано авторську програму нормалізації харчової поведінки, яка 

базується на екзистенціально-феноменологічному, психодінамічному і візуально-

наративному підходах, використовує методи тілесно-орієнтованої терапії, 

гештальт-терапії, арт-терапії, ігрової терапії, когнітивно-поведінкової терапії, 

раціональної терапії, психотерапії міжособистісних відносин, нейролінгвістичного 

програмування, аутогенного тренування. У програмі застосовувався широкий 

арсенал психотехнологій: методика мозкового штурму, вправи на основі візуально-

наративного та арт-терапевтичного підходів (візуалізація, робота з асоціативними 

образами на основі метафоричних асоціативних карт, створення творчого 

вербального продукту у вигляді віршів, казок, історій, розгорнутих коментарів), 

ритуальні та аналітичні вправи, кінотерапія, притчі та інші інструментальні 

прийоми (конфронтація, інтерпретація, реалізація зворотного зв'язку тощо). 

Виявлено, що розмаїття підходів, психотехнологій, методик та 

інструментальних прийомів дозволило організувати психологічне пізнання 

учасниками програми нормалізації харчової поведінки власної тілесності, виявити 



базові форми психологічного захисту, за якими криється суперечність між логікою 

свідомого та несвідомого, особистісними проблемами, виявити інфантильні 

передумови труднощів у спілкуванні з Іншими; переосмислити досвід минулого та 

визначити позитивні орієнтири майбутнього у контексті власного життєвого 

шляху, розширити соціально-перцептивні компетентності шляхом опанування 

рефлексивних знань, оволодіти навичками самоконтролю щодо власної поведінки в 

ситуації прийому їжі. Психокорекційним результатом запропонованої програми та 

авторських методів нормалізації харчової поведінки є гармонізація в учасників 

програми контакту із власним тілом, нормалізація ставлення до їжі, прийняття 

власного образу «Я», оптимізація відносин з Іншими за рахунок встановлення 

внутрішнього балансу між турботою про себе та турботою про Інших. 

Підсумовуючи, слід наголосити на значному особистому внеску 

Шебанової В. І. в отриманні презентованих наукових результатів. Висновки до 

роботи узагальнено відображають головні результати дисертаційного дослідження 

та свідчать про досягнення мети у відповідності з його завданням, мають 

об'єктивний і новаторський характер. У дисертації дослідниця окреслила ті 

найбільш сутнісні та значущі положення виконаного дослідження, котрі 

заслуговують на широкий науковий вжиток і мають перспективу розвитку. 

Оцінюючи дисертаційне дослідження Шебанової В. І., слід зазначити, що 

воно вирішує цілий пласт проблем, пов'язаних з психологією харчової поведінки, 

можливостями її моделювання, дослідження та нормалізації. Особливо імпонує 

застосування поліпарадигмальності у дослідженні психології харчової поведінки, 

що знайшло своє відображення у вільному використанні дослідницею фахового 

наукового термінологічного апарату і свідчить про її наукову компетентність та 

високу ерудицію, розуміння комплексності проблеми. 

Проведене дослідження актуальне, відповідає нагальним потребам 

суспільства та враховує сучасний стан розвитку означеної проблеми у вітчизняній 

та зарубіжній психологічній науці, має високий науковий рівень організації та 

узагальнення даних. Ного результати характеризуються науковою новизною, 

обґрунтованістю, достовірністю й практичною цінністю. Текст автореферату 



повною мірою відображає зміст дисертації. За результатами дисертації 

опубліковано 70 наукових праць, які повною мірою відображають теоретико-

емпіричні результати дослідження. Одержані у ході виконання наукової роботи 

результати пройшли широку апробацію на різноманітних наукових форумах. 

Дисертаційне дослідження В. І. Шебанової є серйозним внеском у вітчизняну 

загальну психологію. Крім того, її робота становить значний інтерес для 

спеціалістів інших наук, зокрема, медиків, культурологів, соціологів, спеціалістів в 

галузі охорони здоров'я. 

Дослідниці вдалося отримати результати, які містять безперечну наукову 

новизну. Погоджуючись з формулюваннями наукової новизни, яку визначила сама 

дисертантка, особливу увагу хочу звернути на наступне 

1. Шебанова В.І. запропонувала цілісну концепцію розвитку харчової 

поведінки у континуумі «норма - патологія». Такої концепції ні у вітчизняній, ні в 

закордонній науці немає. Ця концепція добре описана та презентована візуально. 

Безсумнівно, що вона буде сприйнята як дискусійна. Але її системність дає 

можливість піднятися у розробці проблем, які розглядаються, на новий рівень. 

2. У дисертаційному дослідженні систематизовані і проаналізовані 

структурні фрактали біо-психо-соціо-духовної моделі розвитку харчової поведінки, 

чинники і механізми формування її утворень, їх динаміки. Вже це є суттєвим 

внеском в науку. 

3. Значний масив емпіричних даних у роботі отримано на основі 

застосування авторського дослідницького інструментарію. Всі запропоновані 

розробки є простими та зрозумілим для респондентів. Це стосується як методики 

МТРА-їжа, так і інших авторських методів психодіагностики харчової поведінки. 

Разом з тим, цей інструментарій дозволяє здійснити глибоку якісну обробку 

первинної інформації, визначити дескриптивні суб'єктивні дискурси існування-

буття конкретної особи, специфіки її ставлення до їжі, психологічних смислів їжі й 

ситуації прийому їжі загалом в їх взаємозв'язках зі ставленням до свого тіла/ваги, 

себе як особистості та до Інших. Кількість авторських свідоцтв, які отримано 



В.І.Шебановою на запропоновані методики, свідчить про вагомість внеску 

дисертантки у розробку досліджуваної проблеми. 

4. Новизною відрізняються емпіричні факти і емпіричні залежності, 

знайдені в ході дослідження Шебановою В.І. Цікавими не лише для психологів є 

факти надмірного зосередження батьків на харчовій тематиці та застосування 

значною частиною батьків «харчового насильства» щодо дітей, що зумовлює 

звичку приймати їжу без уваги; негативну зарядженість ситуації споживання їжі; 

несформованість навичок диференціювання тілесних відчуттів і власних потреб не 

тільки харчових, але й і особистісних; специфічний досвід переживання 

безпорадності, який фіксує на глобальному відчутті незадоволеності й провокує до 

застосування проблемних стратегій харчової поведінки у спектрі «переїдання -

обмеження в їжі» як засобів зниження напруги, що значно прискорює вихід на 

атрактор хвороби. 

Для розробки психокорекційних програм важливим є встановлення факту, 

що жінки з досвідом лікування безпліддя на тлі проблемної харчової поведінки та 

деформацій ваги, у випадку високої мотивованості на материнство та готовності 

реалізувати себе у ролі матері, здатні змінити дискурс і переосмислити своє 

ставлення до харчування та власної тілесності й, базуючись на нових аспектах 

буття-існування, пов'язаних зі здоров'ям майбутньої дитини, обрати нові 

нормалізовані стратегії харчової поведінки 

Крім того важливим фактом є визначення найважливіших психологічних 

предиспозицій, що зумовлюють циклічне відтворення чергування харчових 

стратегій у спектрі «переїдання - обмеження в їжі» з перевагою патернів 

переїдання та зростання ваги. 

5. Використання ресурсу Інтерент-мережі з метою психодіагностики та 

надання психологічної допомоги людям з проблемною харчової поведінкою також 

є новим та перспективним напрямом сучасної науки взагалі, і психології зокрема. 

6. Цікавими, актуальними та перспективними нам видаються запропоновані 

В. І. Шебановою концептуальні основи здоров'язбережувальної компетентності 

щодо харчової поведінки як психологічної готовності до вибору адекватної 



системи харчування, на основі якої авторкою було розроблено, апробовано та 

впроваджено програму нормалізації харчової поведінки. Окрім того, значна 

кількість психотерапевтичних технологій нормалізації харчової поведінки є 

авторськими розробками про що є відповідні авторські свідоцтва, а також два 

патенти. На нашу думку це свідчить про сформоване й гармонічне поєднання 

теоретичних знань, практичних вмінь і навичок та творчого потенціалу дослідниці. 

Разом з цим дисертаційне дослідження В. І. Шебанової, як і будь-яка наукова 

праця, містить окремі дискусійні моменти, суперечливі положення, висвітлення 

яких сприятиме більш повній та об'єктивній характеристиці результатів 

дисертаційного дослідження. 

1. У теоретичній частині роботи бажано було б приділити більше уваги 

роботам сучасних українських науковців, які займаються дослідженням психології 

харчової поведінки. 

2. У підрозділі 2.2.1 «Проблемна харчова поведінка як результат 

функціонування адаптаційно-компенсаторних та захисних механізмів тілесності» 

автор коротко презентує узагальнення наукового доробку з означеного питання. 

Було б цікаво почути пояснення функціонування механізмів психологічного 

захисту щодо різних стратегій харчової поведінки, зокрема за типами «переїдання» 

та «обмеження в їжі». 

3. На сторінці 278 зазначено, що у частини чоловіків III групи (22,5%) виявлена 

антимотивація (антимотивованість) щодо зниження ваги. Як наявність 

антимотивації до схуднення узгоджується з тим, що ці чоловіки бажають 

схуднути? 

4. Вважаю, що корисно було б дослідити трансформацію психологічних 

смислів їжі у вагітних жінок з проблемами ваги на різних етапах їх життєвого 

шляху: до виникнення бажання мати дитину; з моменту вагітності, у різні 

триместри періоду вагітності, після пологів та після закінчення періоду грудного 

вигодовування. 

5. Віталія Ігорівна провела ґрунтовне емпіричне дослідження харчової 

поведінки різних дослідницьких вибірок, проте у роботі мало уваги приділено 



опису досліджуваних з нормальною харчовою поведінкою, а основна увага 

зосереджена на досліджуваних з проблемною харчовою поведінкою; 

6. Значної уваги у шостому розділі дисертації, зокрема у підрозділі 6.3 

приділено характеристиці змістового наповнення програми нормалізації харчової 

поведінки. Проте сама програма відсутня, як у тексті роботи, так і у додатках. На 

мою думку, як науковцям, так і широкому загалу було б цікаво та корисно 

ознайомлення з нею. 

Водночас, зазначені зауваження та побажання не знижують високої оцінки 

дисертаційного дослідження, не зменшують її теоретичної та практичної вагомості, 

а певною мірою доповнюють об'єктивну характеристику практичної складності та 

теоретичної значущості проблеми, піднятої та розв'язаної в ході проведеного 

дослідження. 

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота 

«Психологія харчової поведінки» за актуальністю та новизною тематики, 

теоретичною та практичною значущістю є завершеною кваліфікаційною працею, в 

якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності складають 

значне досягнення у розвитку галузей психології, відповідає всім вимогам п. 9, 

п. 10, п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які висуваються до 

докторських дисертацій, а її авторка Шебанова Віталія Ігорівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 

19.00.01 - загальна психологія, історія психології. 
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