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ВСТУП 
 

У посібнику представлений досвід роботи фахівців психологічної 
служби з різними категоріями (педагогічними працівниками, батьками, 
учнями). Відповідно, вся інформація систематизована. Вона знаходиться у 
трьох розділах.  

Розділ перший містить конспект занять для педагогічних працівників. 
Заняття направлені на формування вміння вийти зі стресової ситуації. Розділ 
включає пояснювальну записку, конспект занять, вправи, методичні 
рекомендації щодо формування стресостійкості. Автор В. В. Ялинська 
розробила методичні рекомендації для працівників психологічної служби 
щодо впровадження запропонованого досвіду.  

Опис просвітницьких занять для батьків міститься у другому розділі. 
Автор С. П. Горбонос представила досвід роботи з напрямку «Робота з 
батьками» у формі конспектів батьківських зборів. Розділ включає 
пояснювальну записку, методичні рекомендації, конспекти батьківських 
зборів. Заняття направлені на підвищення психолого-педагогічних знань 
батьків з таких тем як формування адекватної самооцінки молодшого 
школяра, вплив стилю сімейного виховання на розвиток особистості, 
причини порушення поведінки та ін. 

У розділі «Робота практичного психолога з учнями» висвітлено 
проблеми щодо визначення поняття «Обдарованість у психології», 
запропонована до розгляду модель інтелекту Г. Айзенка як основи побудови 
програми діагностики і розвитку здібностей учнів (І. В. Скляр, Л. М. Чикун). 
Матеріал подано у формі статті. Практичні напрацювання Л. М. Чикун 
описані у проекті «Психологічний супровід обдарованих дітей в умовах 
профільного навчання». Автор пропонує до уваги читача проект для 
застосування у загальноосвітніх навчальних закладах з метою виявлення і 
супроводу обдарованих учнів. 

Третій розділ включає здобутки працівників психологічної служби 
Полтавської області щодо супроводу випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів під час підготовки та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, профілактики стресів перед іспитами. Матеріал 
подано у формі конспектів практичних занять. Заняття розроблені з 
урахуванням вікових особливостей старшокласників і направлені на 
формування навичок саморегуляції, на ознайомлення випускників з 
процедурою проведення іспитів. 

У методичному посібнику міститься опис досвіду роботи фахівців 
психологічної служби Полтавської області з пріоритетних напрямків роботи. 
Він буде корисним практичному психологу, соціальному педагогу у 
здійсненні психологічного супроводу навчально-виховного процесу. 
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І. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

 
ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ 

У ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(заняття для педагогічних працівників) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Здоров'я є необхідною умовою активної життєдіяльності, самореалізації і 

щастя кожної людини. Швидкий темп життя, негативні емоції, навантаження 

впливають на психіку, Викликають стрес. 

Проблеми емоційного напруження, шкільного перенавантаження, 

стосунки в системі «учень-учень», в «вчитель – учень» потребують від 

кожного учасника навчально-виховного середовища нових знань і умінь, 

навичок саморегуляції, переосмислення свого ставлення до стресу. 

До уваги представлені тренінгові заняття для педагогів, антистресовий 

комплекс. Це ефективні форми роботи практичного психолога з питань 

подолання стресу в навчально-виховному середовищі. Дані матеріали 

стануть у нагоді працівникам психологічної служби для підготовки і 

проведення тренінгових занять, семінарів-практикумів з питань подолання 

стресових ситуацій у навчально-виховному процесі. 

У наш час кожній людині важливо володіти знаннями щодо особливостей 

перебігу стресових станів, їх виявлення і запобігання. І тому подолання 

стресових ситуацій в освітньому середовищі є невід'ємною частиною роботи 

практичного психолога. 

Основна мета роботи практичного психолога: збереження психічного 

здоров'я, осмислення різних ситуацій, які змінюють ставлення до власного 

здоров'я. Подолання стресових ситуацій здійснюється різними шляхами. 
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Тренінгові заняття для педагогів допомагають їм краще пізнати 

особистісні проблеми, розкрити свій внутрішній світ, відверто обговорити 

власні переживання, пов'язані зі стресом. 

Антистресовий комплекс «Я прагну бути здоровим» спонукає всіх 

учасників навчально-виховного процесу до пошуку власних ресурсів 

подолання стресу.  

Завдання практичного психолога під час використання даних форм 

роботи: 

- підвищити психологічну компетентність з питань подолання стресу 

педагогічних працівників; 

- сформувати навички саморегуляції в стресових ситуаціях; 

- здійснити профілактику стресових станів у педагогічних 

працівників. 

Категорія: педагоги. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для проведення тренінгових занять потрібне зручне, просторе 

приміщення. Група повинна нараховувати до 20 чоловік. 

2. Важливо пам'ятати, що кожне заняття складається з таких компонентів: 

- вступна частина; 

- очікування; 

- правила групи; 

- хід заняття; 

- основна частина; 

- підведення підсумків; 

- обговорення очікувань. 

3. Практичному психологу та соціальному педагогу потрібно мати в запасі 

вправи на згуртування групи, зняття емоційного напруження.  
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4. Важливо, щоб кожний учасник тренінгу брав участь у всіх видах роботи. 

Для цього потрібно створити умови для комфортного самопочуття всіх 

учасників тренінгу.  

5. Рекомендовані тренінгові заняття дозволяють змінити ставлення педагогів 

до стресу, знайти власні ресурси для подолання тривожності, емоційного 

напруження в повсякденному житті. 

 

ЗАНЯТТЯ №1 
Стрес – це не те, що з вами сталося, 
а те, як ви це сприймаєте. 

Г.Сельє 
Тема: Активні та інтерактивні форми подолання стресових ситуацій і 

синдрому "професійного  вигорання" в педагогічній діяльності. 

Мета: ознайомитися з  синдромом професійного вигорання   у 

педагогічній діяльності; обговорити засоби  виходу із стресів. 

Обладнання:  

- стікери;  

- олівці, папір; 

- фліп-чарт; 

- запис релаксаційної музики; 

- природні матеріали, кольоровий папір, папір формату А3, клей, м’яч. 

 

І. Вступне слово тренера (5 хв.) 

Доброго дня, шановні учасники тренінгу! Тема сьогоднішнього заняття 

щодо профілактики стресових ситуацій надзвичайно актуальна. Усім відомо, 

що учительська професія нелегка… У повсякденній роботі виникають 

ситуації, які викликають як позитивні, так і негативні емоції, переживання. 

Позитивні емоції надихають на активність, бажання робити найкраще, а 

гнів, агресія, образа, злість, хвилювання  пригнічують, виснажують, 

призводять до небажання працювати і навіть до депресії. Тому людина 
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повинна вміти контролювати свій стан: відволікатися, переключатися, щоб 

виходити із стресових ситуацій цивілізованими способами. 

Сьогодні ми розглянемо основні підходи в подоланні  стресу та 

синдрому «професійного вигорання» в педагогічній діяльності. А ви 

отримаєте навички подолання стресу, які зможете використовувати у 

повсякденному житті. 

 

ІІ. Очікування (10 хв.) 

Необхідно взяти стікери і написати на них, що ви очікуєте від нашого 

заняття. 

 

ІІІ. Правила групи (10 хв.) 

- Конфіденційність 

- Активність 

- «Тут і тепер» 

- Толерантність 

- Критика думки, а не людини 

- Таємність 

- Тактовність 

 

Ведучий пояснює значення кожного правила та рекомендує доповнити їх. 

Окремо, за бажанням групи, тренер доповнює цей список тими правилами, 

які прийняла група. 

 

IV. Знайомство (10 хв.) 

Усі учасники тренінгу сідають у коло, кожен по черзі називає своє ім’я та 

говорить фразу, яка починається зі слів: «Я – людина, яка цікавиться……..» 

 

V. Мозковий штурм (10 хв.) 
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Ведучий кидає м’яч, а учасники тренінгу говорять свої слова-асоціації, які 

виникають при слові «стрес», наприклад: 

- навантаження; 

- напруження; 

- поганий настрій; 

- конфлікт; 

- депресія. 

 

VI. Інформаційне повідомлення «Синдром професійного вигорання». 

(10хв.)  

Синдром «професійного вигорання» – це синдром, який виникає у людини 

під впливом хронічного стресу, постійних навантажень. Під цим терміном 

розуміють синдром психічного і фізичного виснаження, який 

характеризується негативною самооцінкою, негативним ставленням до 

роботи, втратою інтересу та зацікавленості учнями, колегами, близькими. 

Професія педагога, одна із тих, де синдром професійного вигорання 

найбільш поширений. Тому дуже важливим є своєчасне виявлення у себе 

негативного настрою, який може призвести до стресу.  

Світові соціологічні дослідження свідчать, що за 10-бальною шкалою 

стресу професія вчителя займає одне із провідних місць – 6,2 б. Саме такий 

високий показник свідчить, що педагогічним працівникам необхідно вміти 

зберігати психологічне та фізичне здоров`я. 

Сьогодні жертвами  синдрому «професійного вигорання» є: вчителі, 

медичні працівники, психологи, психотерапевти, соціальні працівники, 

менеджери. 

Психології відомі три підходи до визначення синдрому «професійного 

вигорання». 

Перший підхід розглядає професійне вигорання як стан фізичного, 

психічного і найбільше емоційного виснаження, викликаного довготривалим 
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перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях спілкування. 

«Професійне вигорання» тлумачиться як синдром «хронічної втоми». 

Другий підхід розглядає професійне вигорання як двовимірну модель, що 

складається, по-перше, з емоційного виснаження, а по-друге, – з погіршеного 

ставлення до інших, а іноді до себе. 

Але найпоширенішим є третій підхід, який розглядає синдром 

«професійного вигорання» як трьохкомпонентну систему, котра складається 

з емоційного виснаження, погіршення ставлення до інших та редукції 

власних особистісних досягнень.    

Психологи радять знайти кожному свій засіб виходу зі стресу. Це може 

бути: спорт, танці, гра на комп’ютері, висаджування квітів, догляд за квітами, 

відпочинок, спокійна музика, спілкування з друзями та рідними, масаж, 

відвідування виставок, театру, перегляд цікавих фільмів.  

 

VII. Індивідуальне завдання «Намалюйте свій стрес» (15 хв.) 

Мета: намалювати свій стрес, прислуховуючись до свого внутрішнього 

стану, навчитись змінювати  своє ставлення до стресу.  

Хід вправи. Учасники тренінгу отримують папір і олівці та малюють свій 

стрес у вигляді символів, образів, асоціацій. Потім по колу знайомлять один 

одного зі своїми малюнками. 

Запитання для обговорення:  

– Що ви відчули, коли намалювали свій стрес? 

– Чи можемо ми контролювати стрес? 

– Які емоції вас обурювали?  

– Чому навчила вас ця вправа? 

Коментар психолога. Психолог зазначає, що кожна людина сприймає 

стрес по-різному: хтось на фізичному, дехто на психологічному, інші – на 

візуальному рівні. Кожному треба поспостерігати, як саме перебігають 

стресові стани у нього, для того, щоб навчитися керувати собою. 
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VIII. Вправа «Видихання стресу»(10 хв.) 

Мета: дати можливість відчути стрес, свій емоційний стан під час стресу, 

навчитися долати стрес.  

Хід вправи. Ведучий під  релаксаційну музику запрошує учасників  

тренінгу стати в коло та відчути свій стрес  на рівні тіла, видихаючи його. 

Питання для обговорення: 

− Що ви відчули, видихаючи свій стрес? 

− Чи можуть емоційні хвилювання перейти в емоційні стани? 

− Чому навчила вас ця вправа? 

Коментар психолога. 

У подоланні хронічного стресу можуть допомогти такі практичні вміння: 

− вміння зняти напруження завдяки розслабленню м`язів (на фізичному 

та психологічному рівні); 

− вміння розслабитися за допомогою спеціальних дихальних вправ, які 

дають змогу звільнитися негативних емоцій; 

− вміння формувати позитивний настрой, який можна відтворити за 

допомогою психологічних вправ. Цьому може навчитися кожна 

людина, треба тільки захотіти. 

 

IX. Вправа «Кінг-Конг» (10 хв.) 

Мета: допомогти емоційно розвантажитися, подолати негативні емоції. 

Хід вправи. Ведучий  пропонує учасникам тренінгу сісти зручно, 

розслабитися та знайомить їх із вправою. Положення рук під час виконання 

вправи нагадує велику мавпу Кінг-Конг. Руки зігнуті у ліктях перед грудьми, 

кисті рук не з`єднані, очі прикриті. Психолог дає інструкцію дихати спокійно 

і рівномірно, стиснути пальці в кулак, напружити всі м`язи рук до болю так, 

щоб аж тремтіли а потім розслабити всі м`язи. Руки повинні спокійно падати 

вниз, м`язи повинні бути розслаблені. Необхідно повільно вдихнути і 

видихнути. 
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X. Вправа «Гармонія» (20 хв.) 

Мета: створити почуття гармонічного сприйняття навколишнього 

середовища, знайти свій засіб виходу зі стресу. 

Хід вправи. Учасникам тренінгу пропонується за допомогою природних 

матеріалів зробити аплікацію, у якій символічно зобразити ті речі, які можуть 

допомогти досягти гармонійного стану? 

Обговорення по колу:  

− Що ви відчули, при проведенні вправи? 

− Чого вам бракує у повсякденному житті? 

− Чи можемо ми ці чинники ввести у повсякденне життя? 

− Чому вас навчила ця вправа? 

 

XI. Рефлексія (5 хв.) 

Ведучий звертається з проханням прописати власні враження. Речення 

почати зі слів «Особливим відкриттям для мене сьогодні було…». 

 

ЗАНЯТТЯ №2 
Одне із умов лікування – бажання  
вилікуватися. 

Сенека 
Тема: Антистрес: подолання стресових ситуацій у педагогічній 

діяльності. 

Мета: підвищити психологічну компетентність; проінформувати про 

методи профілактики стресів, сприяти формуванню практичних навичок 

опанування стресу в різних ситуаціях. 

Обладнання:  

− стікери; 

− олівці, маркери;  

− аркуші паперу; 

− фліп-чарт. 
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I. Вступне слово тренера (5 хв.) 

Доброго дня, шановні учасники тренінгу! Відомо, що людина переживає 

стрес як в екстремальних умовах, так і в звичайному житті. При цьому різко 

зростають як психологічне навантаження, так і фізіологічний стан людини. У 

своєму житті практично кожна людина відчувала стрес. 

Актуальність вибраної теми зумовлена надзвичайною 

розповсюдженістю стресу, який виникає через недостатній захист людини від 

дії несприятливих зовнішніх факторів. 

У кожного з нас своє ставлення до стресових ситуацій та методи 

боротьби зі стресом. І тому сьогодні важливим є не тільки ознайомлення, але 

і застосування запропонованих вправ у повсякденному житті. 

 

II. Очікування (10хв.) 

Напишіть, будь ласка, ваші сподівання від сьогоднішнього тренінгу на 

листочках, а листочки повісьте на дошку «Кошик очікувань». 

Дякую Вам і бажаю, щоб ваші очікування збулися. 

 

III. Правила групи (10 хв.) 

− Конфіденційність; 

− Активність; 

− «Тут і тепер»; 

− Толерантність; 

− Критика думки, а не людини; 

− Таємність; 

− Тактовність. 

Ведучий пояснює значення кожного правила та рекомендує доповнити їх. 

Окремо, за потребою, зазначеною учасниками групи, тренер доповнює цей 

список тими правилами, які прийняла група. 

 

IV. Знайомство (15 хв.) 
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Звучить класична музика («Американець в Парижі» Дж. Гершвіна.) 

Ми весь час кудись поспішаємо, наздоганяємо, чекаємо. Я пропоную вам 

прожити наше знайомство в стані, що час нібито застиг. Подумайте про себе, 

можливо вірш про себе допоможе вам в цьому. 

(Кожен учасник тренінгу отримує завдання) 

«Вірш про себе» 

1. Я ніби пташка, тому що………………………………………………………... 

2. Я перетворююсь на тигра……………………….., коли………………….…... 

3. Я можу бути вітерцем, тому що……………………………………………….. 

4. Я ніби мурашка, коли…………………………………………………………... 

5. Я − склянка води……………………………………………………………....... 

6. Я почуваю, що я − шматочок талого льоду………………………………..…. 

7. Я прекрасна квітка……………………………………..……………………...... 

8. Я почуваю, що я − скала……………………………………………………...... 

9. Я − стежка………………………………………………………………….…… 

10. Я ніби риба…………………………………………………………………........ 

11. Я − цікава книжка……………………………………………………………..... 

12. Я − пісенька…………………………………………………………………....... 

13. Я − миша……………………………………………………………………….... 

14. Я − ніби буква “О”…………………………………………………………….... 

15. Я − світлячок………………………………………………………………......... 

16. Я відчуваю, що я смачний сніданок………………………………………....... 

Невже це насправді Я? 

Отже, кожний з нас оригінальний від народження. 

Дякую Вам за ваші вірші. 

 

V. Робота в групах «Як позбавитись стресу?» ( 20 хв.) 

Мета:  допомогти знайти оптимальні засоби виходу зі стресових ситуацій; 



 15

Хід вправи. Учасники тренінгу діляться на групи, кожна розробляє поради 

«Засоби виходу зі стресових ситуацій». По закінченні презентують свої 

розробки. 

Запитання для обговорення: 

− Які емоції ви відчули, виконуючи цю вправу? 

− Чи можемо ми використовувати ці засоби в повсякденному житті? 

− Чи змінила ця вправи ваше ставлення до стресу? 

 

VI. Вправа «Колективний аутотренінг» (15 хв.) 

Мета: формування прийомів релаксації. 

Хід вправи. Вправа починається зі звичайного аутотренінгу. Потім 

ведучий пропонує уявити певну ситуацію, у якій би брала участь вся група. 

Наприклад, спільна прогулянка за місто (виїзд на природу). Кожен починає 

розповідати про те, що він бачить (подумки уявляє), допомагає іншим 

створити колективний образ прогулянки.  

Запитання для обговорення:  

- Як ви себе почуваєте?  

- Що  ви побачили,  виконуючи цю вправу? 

- Кого з учасників легше  було уявити, а  кого важче? 

 

VII. Вправа-релаксація «Ароматерапія» (15 хв.) 

Мета: допомогти подолати емоційне напруження, оволодіти навичками 

релаксації. 

Хід вправи. Ведучий пропонує учасникам тренінгу стати у коло. І 

говорить: «Постарайтесь розслабитися, та пригадайте свій улюблений 

аромат. Потім уявіть, як ним повільно наповнюється все ваше тіло від голови 

до п`ят. Зосередьтеся і прослідкуйте як ви почуваєтесь? Прислухайтеся до 

себе… Зробіть глибокий вдих і повільний видих… Відчуйте легкість, 

розслабленість, безтурботність… Уявіть, як аромат проходить крізь усе ваше 

тіло, зробіть глибокий вдих і видих і подумки поверніться в реальне життя». 
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Запитання для обговорення: 

− Що ви відчули, виконуючи цю вправу ?  

− Чи змінилося ваше самопочуття? 

 

IX. Рефлексія (5 хв.) 

Я зрозумів (ла)…………………………………… 

Я дізнався (лася)…………………………………. 

Я навчився (навчилася)……..…………………… 

Я не вмів (ла), а тепер умію…………………….. 

Я змінився (змінилася)………………………….. 

Які форми роботи , на вашу думку, були найефективнішими для вас? 

 

АНТИСТРЕСОВИЙ КОМПЛЕКС 

«Я ПРАГНУ БУТИ ЗДОРОВИМ» 
Стрес - "аромат і  смак життя". 

Г. Сельє 
Запропонований комплекс корисний дорослим і дітям. Дорослий своїм 

прикладом налаштовує дитину до усвідомлення необхідності бути здоровим, 

сприяє формуванню здорового способу життя змалку. Окремі вправи 

антистресового комплексу можна використовувати в роботі практичного 

психолога та соціального педагога у школі.  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Антистресовий комплекс «Я прагну бути здоровим» можна 

використовувати вибірково під час проведення тренінгових занять, 

психологічних практикумів, семінарів-тренінгів, в роботі практичного 

психолога та соціального педагога. 

2. Слід пам'ятати, що, використовуючи ці вправи, важливо позитивно 

налаштувати педагогів та учнів на їх виконання, сприяти атмосфері 

комфорту та розслаблення групи. 
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3. Проведенню цих вправ може допомогти класична або релаксаційна 

музика. 

Вправи: 

Масаж 

Коли вам необхідно швидко налаштуватися на роботу, а ви втомлені, 

зробіть хвилинний масаж вух. Обережно проводьте по раковині вух три рази 

знизу вгору. Робіть цю вправу кожного разу, коли ви втомлені. Розтирайте 

спочатку тільки мочки, а потім все вухо долонями: вгору та вниз, вперед-

назад. При цьому поцмокайте язиком, як конячка, 15-20 секунд. 

 

Ворона 

Проговоріть  «Ка-а-а-ар». При цьому намагайтеся підняти якомога вище 

м'яке піднебіння і маленький язичок шість разів. Потім спробуйте робити це 

беззвучно із закритим ротом. 

 

Вправи для голови 

Після виконання цієї вправи ви відчуєте, що говорите голосніше. Нахиліть 

голову вперед і повільно робіть кругові оберти від одного плеча до іншого. 

Опустіть плечі, повторіть те саме. Нахиліть голову назад і знову робіть 

перекати. Ці вправи допоможуть вам повернутися до робочого стану, стати 

врівноваженим та життєрадісним, повним ідей і цікавих думок. 

 

Масаж стресозалежних зон 

Масаж потилиці (круговими рухами протягом однієї хвилини). Масаж у 

районі трапецевидних м’язів та міжлопаточного простору, кутів лопаток та 

поверхні лопаточної області. Масаж плечових суглобів.  

Масаж спини палицями, тенісними м’ячами (мінімум 10 хвилин). Вправи 

проводяться з метою зняття напруги, дають змогу поексперементувати із 

відчуттями близкості та дистанції, яку необхідно виконувати з партнером. 
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М’яч переміщується по спині повільно, при цьому важливо охопити усю 

поверхню спини. 

У цих областях найчастіше трапляються локалізації гіпертонусів, що 

оточують хребет і викликають стресові відчуття. Стан напруженості м’язів 

потилиці, шиї і плечей створює так звані «блоки», «зажими», все це може 

призвести до зменшення доступу кисню до головного мозку, зниження 

працездатності очей, уваги і мислення, до приступів гострого головного 

болю, які можуть посилюватися і спричиняти швидку втому. При перевтомі 

своєчасною та ефективною допомогою буде масаж. 

 

Масаж біологічно активних зон 

Біологічно активні зони пов’язані з усіма внутрішніми органами. Вони 

розташовуються на ступнях. Механічне напруження стопи нормалізує багато 

важливих функцій організму, знімає втому, зміцнює м’язи ніг. Під впливом 

масажу тонус організму підвищується, запускаються процеси активного 

лікування. 

На руках також наявні рефлексогенні зони, подібні до тих, які є на ногах. 

Нервові закінчення кінцівок та всієї долоні тісно пов’язані з корою великих 

півкуль. На руках знаходиться багато зон, вплив на які мають тонізуючу та 

заспокійливу дію. Масаж рук зміцнює нервову систему, дотики та легкі 

погладжування, натискання з надавлюванням конкретних зон сприяють  в 

одних випадках розслабленню, а в інших – збудженню. Тривалість 

натискання повинна бути 0.5 – 1 хвилина.  

 

Ходіння босоніж 

При ходінні босими ногами нормалізується характер електростатичних 

сил організму, який може порушуватися внаслідок відсутності прямих 

контактів шкіри ніг із земною поверхнею. Крім цього, тактильна і термічна 

пульсація, що виникає внаслідок подразнення рецепторів стопи (м’яко, 

жорстко, випукло, мокро тощо), впливає на центри позитивних емоцій, 
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викликаючи відчуття задоволення, радості і щастя. Надзвичайно корисно 

ходити босоніж по мокрій траві. Причому не суттєво, чим змочена трава – 

росою, дощем, чи полита водою з лійки. Прогулянка може тривати 15-45 

хвилин. Закінчуючи процедуру, не слід одразу витирати ноги. Краще просто 

надіти сухі панчохи. Бажано після цього походити 10-15 хвилин по сухому, 

покритому піском чи камінчиками місцю спочатку прискореним, а потім 

звичайним кроком.  

Подібний оздоровчий ефект дає і ходіння по мокрому камінню. Процедура 

повинна тривати 3-15 хвилин залежно від стану здоров’я. Здорові діти 

можуть ходити по мокрому камінню 20-30 хвилин. Особливо корисно це 

дітям, що потерпають від головного болю, захворювань верхніх дихальних 

шляхів. У цьому випадку в воду, якою поливають камінчики, додають трохи 

оцту. 

 

Дихальна гімнастика 

Дихання носом. За мету ставимо навчити дитину основам правильного 

фізіологічного дихання, що передбачає активну участь діафрагми, дихальну 

релаксацію, дихання носом, усім тілом. У першу чергу звертаємо увагу на те, 

як ніс фільтрує кисень і захищає дихальну систему людини від пилу та бруду. 

Ніс бере активну участь у очистці повітря не лише від механічного бруду, але 

й від шкідливих мікробів та бактерій. Слизова оболонка носу має 

бактерицидні властивості, тому велика кількість хвороботворних бактерій 

затримується та гине саму тут.  

Загартування носового дихання: стиснути пальці рук, під час видиху 

широко відкрити рота і висунути язика, намагаючись його кінчиком дістати 

до підборіддя. Видихнути, розжати пальці. 

 

Дихання плачу 

Уявіть собі, що ви плачете: зробіть вдих так, ніби в схлипуєте. Після 

вдиху паузи немає, одразу продовжуйте видих (можна проговорювати звук 
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«хо-о-о-о» «фу-у-у-у-у», «ф-ф-ф-ф».) Після видиху триває пауза 1-2 секунди 

під час якої не слід дихати. Після цього потрібно зробити короткий вдих. 

 

Посмішка 

Знайдіть протягом дня час і посидьте декілька хвилин із закритими очима, 

намагаючись ні про що не думати. При цьому на вашому обличчі обов’язково 

повинна бути посмішка. Якщо ви зможете утримати її 10-15 хвилин, ви 

одразу відчуєте, що заспокоїлись, а ваш настрій покращився. Під час 

посмішки м’язи обличчя створюють імпульси, що позитивно впливають на 

нервову систему. Навіть якщо ви посміхаєтеся через силу, вам однаково буде 

краще, легше. Посміхаючись, ми видозмінюємо тонус м’язів всього обличчя, 

а це, в свою чергу, змінює хід думок та емоційний фон. 

 

Музикотерапія 

Цілющий вплив музики здавна визнавали видатні вчені та мислителі 

Стародавньої Греції: Платон, Гіппократ, Аристотель. На думку Авіцени, 

звуки, які створюють гармонічну мелодію, здатні піднести душу від 

слабкості до сили. Як багато може музика! 

Спокійна та мелодійна, вона допомагає швидше і легше відпочити, 

відновити сили; весела та ритмічна тонізує, покращує настрій та 

самопочуття. Музика знімає почуття роздратованості, нервового напруження, 

активізує мислення та підвищує працездатність організму. Вона нейтралізує 

почуття гніву, страху, печалі, ненависті. Приємні для людини мелодії 

заспокоюють пульс, збільшують силу серцевих скорочень, знижують 

артеріальний тиск, збільшують активність білих кров’яних тілець. З 

лікувальною метою рекомендовано складати музичні збірки не більше 4-5 

творів загальною тривалістю 15-20 хвилин. Слухати музику краще із 

заплющеними очима, пісенний жанр не рекомендується.  

Щоб музика мала оздоровчий ефект, її потрібно слухати з дотриманням 

наступних умов: лягти, розслабитися, заплющити очі і повністю зануритися в 
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музику; намагатися відмовитися від будь-яких словесно оформлених думок; 

згадувати лише приємні моменти життя; не слід засинати. По завершенню 

прослуховування рекомендується зробити дихальні та фізичні вправи.  

Для лікування тривалого стресу підходить спеціальна медитативна 

музика, в якій звучать голоси птахів, шум лісу, звуки дощу, джерельної води, 

дзижчання комах. Від роздратованості та неврозів японські лікарі 

пропонують музику П.І.Чайковського; від головного болю – «Весільну 

пісню» Ф.Мендельсона, «Гуморески» А.Дворжака, «Американець в Парижі» 

Дж. Гершвіна; головний біль знімає також прослуховування полонезу 

Огінського; нормалізує сон сюїта «Пер Гюнт» Е.Гріга; кров’яний тиск та 

серцеву діяльність нормалізує «Весільний марш» Ф.Мендельсона. Чарівна, 

гармонічна, ніжна і світла музика В.А.Моцарта, А.Генделя, Й.С.Баха, 

Л.Бетховена, Р.Брамса, Ф.Ліста, Ф.Шопена, Р.Штрауса, Я.Сібеліуса та 

багатьох інших видатних композиторів очищує свідомість та звільняє душу 

від негативних емоцій. 

 

Ароматерапія 

Використання ароматерапії відомо з давніх-давен. Особливо 

розповсюдженою вона була у Стародавньому Єгипті. Цілителі та жерці 

видобували із рослин найкорисніші елементи та втирали їх у тіло людини, 

досягаючи при цьому максимально цілющого та косметичного ефекту. А в 

стародавніх середньовічних легендах ми зустрічаємося з казковими лісовими 

духами, ельфами, феями, які вважалися душею рослинного світу і були 

носіями невловимих рослинних ароматів.  

Насьогодні відомо майже 3000 ефірно-олійних рослин, але для 

ароматерапії  застосовується лише триста видів, більшість яких є тропічними 

та субтропічними. Своїм виникненням ароматерапія зобов’язана 

надзвичайній здатності організму людини миттєво реагувати на запахи, які є 

активними біологічними регуляторами. Проте ефірні олії діють не лише 

через дихальні шляхи, але й через шкірний покрив тіла. Кожна з них є 
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складною комбінацією речовин, і після потрапляння до системи кровообігу 

(при будь-якому методі ароматерапії) молекули ефірних олій швидко 

розносяться по всій периферії. Вони певним чином взаємодіють з хімічними 

елементами організму, викликаючи зміну в діяльності органів і систем під 

час сеансу ароматерапії. 

Деякі компоненти ефірних олій мають гормоноподібну структуру, що 

дозволяє їм проникати в тонкі психофізіологічні функції організму. Це 

призводить до покращення настрою, поліпшення сну, зняття втоми та 

напруження, стимулювання мислення та пам’яті. Крім цього ефірні олії 

мають бактерицидну та протизапальну дії, підсилюють захисні функції 

організму. 

Ароматерапія впливає на організм на трьох рівнях: молекулярному, 

нейроендокринному, психоемоційному. Застосування ароматерапії дозволяє 

гармонізувати механізми саморегуляції і відновити природні біоритми 

людини, прикрашає наше життя красою, наповнює його магією ніжних 

ароматів. Ароматерапія ефективна і відома протягом багатьох століть. Вона 

має мінімальну загрозу виникнення побічних дій.  

Для ефективного застосування прийомів ароматерапії необхідно 

дотримуватися високого рівня якості ефірних олій, їх точного підбору з 

урахуванням індивідуальних особливостей організму. Надзвичайно 

ефективним є поєднання елементів ароматерапії з використанням ефірних 

олій під час виконання дітьми пальчикової зарядки, текст якої може бути 

записаний на диску або вербалізований психологом. Послідовне 

масажування рук здійснюється спочатку правою рукою великим та вказівним 

пальцями, а потім лівою. Пальці правої руки масажують кожен пальчик лівої 

руки, а потім виконання цієї процедури здійснюється іншою рукою. Для 

пальчикової зарядки краще всього підходить застосування олій цитрусових: 

лимона, апельсина тощо. Вони покращують не лише емоційний стан дітей, 

але й допомагають набути внутрішньої рівноваги, знімають в’ялість, втому, 

позитивно впливають на шкіру рук та на нігті, укріплюючи їх.  
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«Зігрівають» людину олія чорного перцю, імбиру, душиці та розмарину. У 

холодні місяці підтримують опірність організму евкаліпт, лаванда, шавлій, 

чайне дерево, сосна, ялівець, бензоїн, кедр, бергамот. Покращують настрій - 

лаванда, апельсин, пачулі, сандал; підвищують працездатність – троянда, 

неролі; заспокоюють головний біль – рожеве дерево, лаванда; покращують 

роботу мозку м’ята; голови – кедр, чайне дерево; нормалізують роботу 

ендокринних залоз, сприяють омолодженню шкіри, органів та стимулюють 

до регенерації клітин – троянда, лимон, апельсин, мандарин; покращує 

роботу серця та попереджає виникнення серцево-судинних захворювань – 

іланг-іланг; очищує ауру людини – ладанок. «Королем» запахів називають 

жасмин. Він має антистресову дію, тому застосовується як ароматизатор у 

найвишуканіших французьких парфумах. 

 

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА 
1. Тренинг развития жизненных целей /[Алиева М. А., Гришанович Т. В., Лобанова Л. Я., 

Травникова Н. Г., Трошина Е. Г.]. — СПб, Речь, 2002. — 64с. 
2. Баркан А. М. Практическая психология для родителей, или Как научиться понимать 

свого ребенка / А. М. Баркан. — М., 2001. 
3. Бреусенко-Кузнєцов О. Чарівний вплив казки / О. Бутенко-Кузнєцов // Психолог : 

Шкільний світ, 2006. — №4. — С. 14-18. 
4. Вачков І. Використання психологічних казок в роботі з молодшими школярами / Ігор 

Вачков // Психолог : Шкільний світ, 2007. — № 11. — С. 5-17. 
5. Вершинина К. С. Интуитивный путь здоровья / К. С. Вершинина — СПб.: Невский 

проспект. — 2004. 
6. Вологдина Н. В., Сказкотерапия, или Как стать победителем Н. В. Вологдина. — М. : 

Феникс. — 2006. 
7. Дейнега Л. Казки мудрості / Л. Дейнега // Психолог : Шкільний світ, 2002. — №48. — 

С. 14-27. 
8. Кончіц І. Як визначити лідера в дитячому колективі / І. Кончіц // Психолог : Шкільний 

світ, 2006. — №20. — С. 23-33. 
9. Курпатов А. В. Счастлив по собственному желанию / А. В. Курпатов. — М., 2007. 
10. Лотохіна Л. Творимо здоров’я душі і тіла : [книга для батьків про здоров’я дітей] / Л. 

Лотохіна , Т. Андрус — М., 2000. 
11. Мартинюк І. А. Психологічна допомога людям похилого віку, або Практикум з 

геронтопсихології / І. А. Мартинюк // Практична психологія і соціальна робота : 
Шкільний світ, 2007. — №1. — С. 11-18.  

12. Матвіюк Н. В. Як покращити дисципліну у класі / Н. В. Матвіюк // Практична 
психологія і соціальна робота : Шкільний світ, 2007 — №102. — С. 17-26 

13. Моргун В.Ф. Сегрегація молоді в освіті та конфлікт поколінь у суспільстві // 
Конфлікти в суспільстві : діагностика і профілактика / за ред. М.І.Пірен та ін. — Київ-
Чернівці, 1995. — С. 321-323. 



 24 

14. Моргун В., Шпалерчук І. Як вижити освіті без грошей? // Освіта. — 1996. — № 43-
44 (21 серпня). — С. 12. 

15. Моргун В.Ф. Психологія керівництва первинним колективом // Трибуна. — 1997. 
— № 9-10. — С. 19-21. 

16. Моргун В.Ф. Стрессогенность повседневной жизни детей: современные тенденции 
в Украине // Матеріали Міжнарод. конгресу «Стреси в повсякденному житті дітей» 
(Одеса, 25-29.04.2000) / за ред. О.Я.Чебикіна // Наука і освіта. — 2000. — №1-2. — 
С. 227-229. 

17. Моргун В. Ф. Психохірургія наклепів / Володимир Федорович Моргун. — Полтава 
: Полтавський літератор, 2005. — 284 с. 

18. Моргун В.Ф. Наклеп як багатовимірне етико-психологічне явище // Практична 
психологія та соціальна робота. — 2007. — № 1. — С. 60-65; № 2. — 68-77. (1 д. а.). 

19. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: навчально-
методичний посібник; В 2 т. / [за ред. В. Г. Панка, І. І. Цушка]. — К.: Ніка-Центр, 
2005. — Т. 1. — 328с. 

20. Панок В. Г. Основи практичної психології / [Віталій Григорович Панок та ін.]. —  
К.: Либідь, 1999. — 536 с.  

21. Пеньковська Н. М. Групова психокорекція у роботі з молодшими школярами / Н. 
М. Пеньковська // Практична психологія і соціальна робота : Шкільний світ, 2006. 
— №10, 12. 

22. Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе / А. С. Прутченков 
— М.: ЭКСМО — ПРЕСС, 2001. 

23. Рєпнова Т. Г. Тренінг емоційної зрілості / Т. Г. Рєпнова // Практична психологія і 
соціальна робота : Шкільний світ, №4. — 2006. — С. 27-39. 

24. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. — М., 2001. 
25. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / Василь Олександрович Сухомлинський 

// Вибрані твори: у 5-ти т. — К.: Рад.шк., 1977. — Т-З. — С. 7-282. 
26. Татенко В. Пам’ятка лідеру / В. Татенко //Психолог : Шкільний світ, 2006. — № 15. 

— С. 11-15. 
27. Токар М. Стрес і його джерела / М. Токар // Психолог : Шкільний світ, 2007. — № 

38. — С. 18-23. 
28. Урбанович А. А. Психология управления / А. А. Урбанович. — Минск : Харвест, 

2002. 
29. Фопель К. Энергия Паузы / К. Фопель . — М.: Просвещение, 2007. 
30. Цзен Н. В. Психотренинг: Игры и упражнения / Н. В. Цзен, Ю. М. Пахомов. — М., 

1988 
 



 25

ІІ. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З БАТЬКАМИ 
 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ НА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРАХ 

(конспекти батьківських зборів) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Батьки тоді стають однодумцями і помічниками вчителів, коли бачать в 

них порадників, професіоналів. Тому робота з батьками повинна мати не 

лише організаційний характер, а й просвітницький.  

Сім’я – один із головних виховних інститутів, значення якого у 

формуванні особистості дитини важко переоцінити. Значний діапазон впливу 

і унікальність методів педагогічної і психологічної дії сім’ї робить її одним з 

найпотужніших засобів сучасного процесу виховання. Окрім того, 

становлення сім’ї, протиріччя процесу її формування, зміни в структурі, 

демографічні диспропорції, ряд інших факторів ставлять нові проблеми 

перед батьками як вихователями. Їхня діяльність вимагає опанування основ 

спеціальних знань, умінь, навичок, необхідних для правильного виховання 

дітей у сім’ї. Все це спонукає педагогічні колективи шкіл до пошуку нових 

підходів до змісту і організації педагогічної просвіти батьків, яка є одним із 

каналів одержання сім’єю психолого-педагогічної допомоги. Вона покликана 

інформувати батьків про нові завдання освіти і виховання дітей, вчити основ 

педагогічних і психологічних знань, методики родинного виховання на всіх 

вікових рівнях розвитку дитини. 

Однією з поширених в освітянському середовищі, перевірених часом 

ефективних  форм підвищення педагогічної культури сім’ї є позакласні 

заняття з батьками, головна мета  яких – допомагати батькам ростити і 

виховувати здорову, духовну і творчу особистість. Основна мета позакласних 

занять – систематизація знань, вже наявних у батьків, і нових, набутих на 

заняттях, ліквідація «білих плям» в їхньому педагогічному багажі; 

вироблення умінь і навичок практично застосовувати нові знання. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Батьківські збори мають носити просвітницький характер, а не 

констатувати помилки і невдачі дітей у навчанні. 

2. Тема зборів повинна враховувати вікові особливості дітей. 

3. Збори повинні мати як теоретичний, так і практичний характер: аналіз 

ситуацій, тренінги, дискусії тощо. 

4. Збори – не місце для обговорення та осуду учнів. 

Класні батьківські збори. Класні батьківські збори проводяться два рази 

на семестр. Батьківські збори повинні стати школою освіти батьків, повинні 

розширювати їхній педагогічний кругозір, стимулювати бажання стати 

добрими батьками. На батьківських зборах аналізуються навчальні 

досягнення учнів, їхні можливості, ступені просування класу в навчальній 

діяльності. Батьківські збори – це можливість демонстрації досягнутих 

дитиною успіхів. Розмова на зборах має йти не про бали, а про якість знань і 

міру інтелектуальних зусиль, що відповідають пізнавальній і моральній 

мотивації.  

Загальношкільні батьківські збори проводяться, як правило, не більше 

двох разів на рік. Тематика таких зборів – це звіт роботи школи за 

визначений період часу. На них виступають директор із заступниками та 

батьківський комітет школи. Загальношкільні батьківські збори можна 

використовувати для демонстрації позитивного досвіду виховання в родині. 

Батьківські конференції мають величезне значення в системі виховної 

роботи школи. На батьківських конференціях повинні обговорюватися 

проблеми суспільства, активними членами якого стануть і діти: проблеми 

конфліктів батьків і дітей, шляхи виходу з них; наркотичні залежності; 

сексуальне виховання в родині. 

Батьківські конференції повинні готуватися дуже ретельно, з 

обов’язковою участю психолога, соціального педагога, що працюють у 

школі. Їхнім завданням є, зокрема, проведення соціологічних і психологічних 

досліджень з питань, які винесені на обговорення під час проведення 
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конференції, а також знайомство учасників конференції з результатами 

досліджень. Активними учасниками конференції виступають самі батьки. 

Характерною рисою конференції є те, що за результатами її проведення 

приймаються рішення чи намічаються заходи щодо заявлених проблем. 

 

ЗАНЯТТЯ № 1 

Тема: Формування в учнів адекватної позитивної самооцінки (конспект 

батьківських зборів для молодшого шкільного віку) 

Мета: розкрити вплив батьків на формування позитивної самооцінки 

своєї дитини. Створити адекватний «Я-образ» 

Образ власного «Я» є в кожної людини. Це система уявлень про себе, що 

визначає установку стосовно самого себе. Вона складається з усвідомлення 

своїх фізичних, інтелектуальних, моральних якостей, їх самооцінки. 

Дитині необхідно мати позитивні уявлення про себе, це неодмінна умова 

щастя, передумова успішної адаптації в соціальних умовах, що змінюються. 

Як правило, діти з негативною самооцінкою, починаючи будь-яку справу, 

знаходять «непереборні» перешкоди для її виконання.  

 

Низька самооцінка в молодшому шкільному віці проявляється: 

− у словах: «У мене це ніколи не вийде»; 

− у настрої: «Навіщо хвилюватися, шансів на перемогу у мене немає»; 

− у небажанні визнати свою провину: «Я не винен, що …»; 

− у негативному ставленні до школи й учителів: «Учителі мене не 

люблять»; 

− у низькій мотивації, відмові від спроб домогтися якогось успіху: «Мене 

це не цікавить»; 

− у підвищеній чутливості до критики: «Всі проти мене». 

 

Тим часом у дитини йде безперервний процес психічного розвитку, і вона, 

як і будь-яка людина, потребує самозбереження, захисту та поліпшення своєї 
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«Я-концепції» – образу власного «Я», на основі якого будуються як система 

взаємодії індивіда і оточуючих так і визначається ставлення до себе і 

оточення. 

Факторами, що визначають позитивну самооцінку, є : 

− переконаність у позитивному ставленні до неї інших людей; 

− упевненість у здатності до того або іншого виду діяльності; 

− почуття власної значимості. 

 

Важливо, щоб самооцінка була не просто позитивною, а й адекватною. 

Батьки як найближчі для своєї дитини люди можуть вплинути на формування 

позитивної самооцінки. 

 

Якщо ж самооцінка завищена, то школяр, як правило, реагує на 

зауваження, які робляться оточуючими, як на несправедливі, розглядає їх, як 

причіпки. Але ж недоліки в поводженні можуть перетворитися на звички, 

яких згодом дуже важко позбутися.  

Справа не втому, що діти свідомо не хочуть визнавати свої недоліки. Вони 

просто не в змозі їх побачити навіть під впливом сторонніх людей. Головне 

завдання  дорослих – не змусити дитину привселюдно визнати свої промахи і 

помилки, а допомогти їй самій переконатися в їхньому існуванні. Правильна 

оцінка підлітками своїх особистісних переваг і недоліків, досягнень і 

недоглядів сприяє налагодженню відносин і взаєморозумінню з оточуючими 

людьми, робить дітей більш відкритими до позитивних зовнішніх впливів. 

Незадовго до батьківських зборів діти виконують своєрідну самостійну 

діагностику «Моє місце і роль у класі». Їм необхідно вирізати із кольорового 

паперу квітку будь-якого кольору, форми та розміру, приклеїти на великий 

аркуш паперу, який умовно назвали «клумбою». У результаті вийде гарний 

колаж з важливою інформацією про те, як почувають себе діти в класному 

колективі. Після закінчення зборів батьки зможуть з ним ознайомитися. 

Вправи для батьків 
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1. Батькам роздають аркуші, на яких їм пропонується охарактеризувати 

свою дитину 10 словами (або словосполученнями) . Наприклад: добрий, 

необов’язковий, любить читати тощо. Після цього батьки одержують аркуші, 

на яких те саме завдання (як самооцінка, самохарактеристика), виконане 

їхніми дітьми. У тат і мам є можливість порівняти, чи збігається самооцінка 

дитини з оцінкою, даною їм дорослими.  

2. «Аукціон похвал» 

 Помічено, що зазвичай ми набагато частіше  лаємо дітей, ніж хвалимо 

їх. Якщо наші діти зазнають труднощів у навчанні, їм важливо реалізуватися 

в чомусь іншому. Роль батьків, учителів полягає в тому, щоб помітити якісь 

досягнення, гарні вчинки дитини, підтримати її, своєчасно виявити її таланти. 

Уявіть собі, що ваша дитина вас приємно здивувала. Що ви їй скажете? 

Батьки по черзі пропонують різні варіанти похвал дитині. Перемагає той, 

хто придумає похвалу останнім. 

Висновок зборів: «Сприяти формуванню в дітей позитивної адекватної 

самооцінки, здатності правильно оцінювати свої дії та вчинки. У житті класу 

й сім’ї підтримувати процес прояву та становлення неповторної 

індивідуальності дитини, соціально корисної спрямованості її особистості, 

ініціативи та починання, що відповідають їй». 

 

ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема: Стилі сімейного виховання 

Мета: надати учасникам тренінгу інформацію про стилі сімейного 

виховання; сприяти усвідомленню батьками важливості впливу родинного 

виховання на формування особистості дитини; сприяти згуртованості 

батьківського колективу. 

Обладнання: картки «Стилі батьківської поведінки», аркуші формату А4, 

А1, маркери, моделі стилів батьківського виховання. 
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Хід заняття 

І. Інформаційне повідомлення 

Мета: ознайомити учасників з особливостями тренінгового заняття, метою 

тренінгу, його завданнями, можливостями, правилами роботи групи. 

Психолог: «Сьогодні ми з вами зібралися, щоб краще пізнати себе та свої 

сім’ї, налагодити взаємодію в нашій групі. У цьому нам допоможе 

сьогоднішня робота, яка проходитиме у незвичній для вас формі – у формі 

заняття з елементами тренінгу». 

Тренінг – це надзвичайно цікавий процес. Він допомагає пізнати себе і 

оточення, змінити своє «Я» через спілкування, перебуваючи у неформальній 

атмосфері. Під час пізнання нового на тренінгу можна обговорювати 

незрозумілі моменти, певні ситуації, ставити запитання, тобто накопичувати 

досвід і ділитися власним. 

Психолог звертається до групи із запитанням: 

− Для чого в нашому житті існують правила? 

Після відповідей учасників він пропонує визначити правила роботи групи 

на плакаті «Правила групи». 

Орієнтовані правила заняття: 

− толерантність до інших; 

− добровільна участь у виконанні вправ і завдань; 

− один говорить – усі слухають; 

− обговорення дії, а не особи. 

 

ІІ. Вправа «Знайомство» 

Мета: створити комфортну атмосферу; підготувати учасників до роботи, 

сприяти згуртованості групи.  

Учасники сідають у коло. Психолог пропонує їм розповісти про себе від 

імені предмета, який багато знає про свого «хазяїна». Наприклад: від імені 

годинника, прикрас тощо. 

Запитання для обговорення: 
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- Що дає нам виконання цієї вправи? 

 

ІІІ. Вправа «Очікування» 

Мета: визначити очікування учасників від тренінгу. 

Учасники по черзі дають відповіді на запитання : 

- Що привело вас у групу ? 

- Що ви очікуєте від тренінгу ? 

 

IV. Вправа « Стилі сімейного виховання» 

Мета: ознайомити учасників зі стилями сімейного виховання, акцентувати 

увагу на особливостях кожного стилю. 

Психолог готує чотири комплекти маленьких аркушів паперу різного 

кольору. Кожен комплект позначає мітками «Х», «У», «О» по два аркуші.  

Учасники об’єднуються у 4 групи. Кожна група отримує інформаційну 

картку (додаток 1) і потягом 3 хв. вивчає її зміст. Після цього по два 

учасники з кожної групи (ті, у кого аркуші з позначкою «Х») ідуть (за 

стрілкою годинника) до іншої  групи, де протягом 5 хв. передають свою 

інформацію з опрацьованої картки та вислуховують інформацію команди. 

Далі по два учасники з кожної групи (в яких картки з позначкою «У») 

переходять до іншої групи ( проти годинникової стрілки ) і обмінюються 

інформацією. Через 5 хв учасники, у яких картки з позначкою «О», 

переходять (за годинниковою стрілкою) до інших груп. Триває обмін 

інформацією. Після цього психолог з учасниками обговорює отримані 

знання. 

Запитання для обговорення: 

− Які знання ви отримали, виконуючи цю вправу ? 

− Як можна використати цю інформацію в повсякденному житті? 

 

V. Вправа «Моделі та стилі сімейного виховання» 
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Мета: акцентувати увагу учасників на особливостях кожного стилю 

сімйного виховання, його позитивних та негативних сторонах. 

Учасники повертаються в ті групи, у яких були на початку виконання 

попередньої вправи. Кожна група отримує «Модель виховання» (додаток 2). 

У кожній команді обирають, секретаря, який фіксуватиме всі ідеї, і спікера, 

який презентуватиме роботу групи. На роботу відводиться 10 хв.  

Психолог підводить підсумки виконаної роботи. 

 

VI. Підведення підсумків 

Запитання для обговорення: 

- Що ви відчували? 

- Чи отримали ви нові знання на занятті і як ви використаєте їх в 

особистому житті? 

- Чи справдилися ваші очікування? 

Тепло і затишно нам у родинному колі. Але кожна зустріч закінчується. 

Добігає кінця і наша зустріч. Сьогодні ми ближче познайомилися, вдосталь 

поспілкувалися. Успіхів вам! 

 

ЗАНЯТТЯ № 3 

Тема: Порушення поведінки як наслідок неправильного виховання 

Мета: проаналізувати причини порушень поведінки у підлітків та форми 

їх виявлення; розширити психолого-педагогічний світогляд батьків з питань 

позитивного досвіду виховання в сім’ї; сприяти формуванню правильних 

підходів у сімейному спілкуванні на рівні «батьки-діти». 

Обладнання: таблиці «Типи виховання в сім’ї», «Форми виявлення 

порушень поведінки», завдання для роботи в групах. 

Початок заняття. Програвання діалогу матері та доньки: 

- Мамо, можна я піду до подруги? Я вже зробила уроки, - просить 

дівчинка. 

- Не можна! 
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- Чому? Я все зробила. 

- Ні, не можна! 

- Ну чому? 

- Завелась: чому, чому? Сказано – не можна! 

Деякі з батьків вважають, що вимоги дорослих повинні бути 

обґрунтованими і зрозумілими для дітей, інші – що в цьому немає потреби. 

Проте саме щоденне спілкування, якому іноді не надають значення, створює 

специфічні стосунки між дитиною і батьками. А чи замислювались ви, 

шановні батьки, над тим, які стосунки у вас із вашою дитиною? 

Інформаційне повідомлення 

У дитячому та підлітковому віці виховний вплив батьків і близьких є 

визначальним у формуванні певного стереотипу поведінкових реакцій. 

Типи виховання, що впливають на поведінку дитини: 

1. Бездоглядність – дитина поза полем зору батьків. Батьки ніби й 

турбуються про неї (годують, одягають), але переважно дитина належить 

сама собі. Її духовними потребами, захопленнями ніхто не цікавиться, а 

навчання, вчинки, поведінка залишаються без контролю та уваги батьків. 

2. На поведінку дитини також впливає надмірна опіка з боку батьків – 

гіперопіка, заборони, настанови, повчання, контроль за кожним кроком. У 

підлітків часто цей стиль спричиняє протест, що призводить до загострення 

взаємин. 

3. Інколи бажання дитини уникати найменших труднощів, неприємних 

обов’язків стає настільки великим, що навколо неї створюється атмосфера 

захоплення, перебільшення, вихваляння її здібностей, найчастіше фіктивних. 

Усі бажання дитини виконуються, вона в центрі уваги – кумир сім’ї. 

Виховується егоцентризм, виникають труднощі у набутті навичок 

систематичної праці й самостійності. 

4. Емоційне відчуження. Характерні ознаки: відчуженість, уникання 

контактів. Простежується в сім’ях, де один із батьків обтяжений дитиною, 

яка це постійно відчуває, або ж у сім’ях, де є друга дитина, яка отримує 
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більше уваги від батьків. Емоційне відчуження може сприяти розвитку 

підвищеної вразливості. 

5. Для жорстких взаємин характерною ознакою є суворі покарання за 

дрібні прорахунки, помилки. У дитини формується страх перед батьками, 

жорстокість. 

6. Часто можна почути від батьків: «Я не могла…», «У моїх батьків не 

було змоги..», «Я все життя мріяла… Нехай моя дитина досягне цього». 

Батьки намагаються дати дитині ґрунтовну освіту, розвинути фіктивні 

здібності. Дитина постійно зайнята, від неї вимагають високих результатів, 

не враховуючи її інтелектуальних можливостей. Цей стиль сприяє 

виснаженню нервової системи й появі тривожності. Це надмірна 

вимогливість. 

Це не єдині причини, що призводять до порушень поведінки та появи 

шкідливих звичок.  

Основним стимулятором усе-таки є сімейне виховання. 

Форми виявлення порушень поведінки та появи шкідливих звичок. 

1. Найпоширенішою формою є рухова розгальмованість. Вона 

виявляється у непосидючості, надмірній рухливості, пов’язана з нездатністю 

зосередитися. Результат – низька успішність. 

2. Своєрідною формою протесту проти образ дорослих можуть бути втечі 

з дому. Мотиви: страх перед покаранням, раптова зміна настрою тощо. 

3. Страхи можуть  бути короткочасними (10-20 хвилин). Тоді потрібна 

заспокійлива бесіда. Бувають тривалі страхи (1 - 1,5 місяці). Діти стають 

дратівливими, плаксивими. 

4. Страх перед власною фізичною неповноцінністю пов’язаний з 

необґрунтованою впевненістю у наявності в себе певної фізичної вади. 

5. Мотиви розладу апетиту є бажанням схуднути, звернути на себе увагу, 

реакція на розлуку з рідними. 

6. Фантазування притаманне всім віковим групам, але якщо воно триває 

довго, це призводить до зниження інтелектуальної діяльності. 
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7. Патологічне захоплення характеризується одержимістю або надмірною 

інтенсивністю, супроводжується великими витратами часу і сил. Все інше 

відходить на задній план. 

8. Тютюнопаління і зловживання алкоголем. 

 

Практична частина 

Вправа «Подивимось в очі» 

Для ефективного спілкування з дитиною нам, батькам, потрібно вміти 

поставити себе на місце дитини, зрозуміти її внутрішній світ, відчувати 

радість чи біль так, як це відчуває вона. Психологи називають це вміння 

емпатією. 

Пропоную вправу, яка допоможе вам за виразом обличчя, очей зрозуміти 

внутрішній стан вашої дитини. 

Для цього, шановні батьки, об’єднайтесь у пари, поверніться обличчям 

один до одного і впродовж 30 с уважно вдивляйтесь у вираз обличчя, очі 

партнера, помагаючи відчути, зрозуміти емоційний стан, думки, 

переживання. 

А тепер парами по черзі розкажіть, що ви відчули, й оцініть, наскільки 

відчуття партнера відповідають вашому стану. 

 

Робота в групах (5 хв.) 

Інструкція: вкажіть, якому типу взаємин відповідає зазначений стиль 

поведінки з дітьми, та до яких наслідків у розвитку дитини це призводить.  

Тип взаємин 

1. Прихильність, доброзичливість, любов 

2. Надмірна опіка 

3. Явне відчуження 

4. Надмірна вимогливість 

Спосіб поведінки з дітьми 

1. Приязне ставлення, невимушеність 
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2. Квапливість, надмірне підлаштування під настрій дитини, обмеження її 

самостійності 

3. Відчуженість, уникнення контактів, жорстокі дії 

4. Несхвалення дій, вчинків, відсутність заохочень 

Наслідки у розвитку дитини 

1. Почуття безпеки, нормальний розвиток особистості 

2. Уповільнення соціалізації, нездатність до виявлення самостійності 

3. Агресивність, замкненість, сповільнений соціальний розвиток 

4. Пригнічені бажання, невпевненість у собі, страх 

(Нумерація для ведучого) 

 

Наступне завдання − це розгляд ситуацій (3 ситуації – 3 групи) 

Ситуація 1 

− Ти, Петрику, повчив би уроки, − каже мати семикласникові. 

− А нам нічого не задавали, − безпечно відповідає син.  

− І знову одержиш низький бал, − зітхає мати. 

− А мене завтра не запитають, − жваво відповідає Петрик. – У інших 

зовсім оцінок немає. 

− Гаразд, тобі краще знати, − відгукується мати. 

Запитання: 

1. До чого може призвести така позиція батьків? 

2. Як би ви назвали цей тип виховання? 

3. Якими шляхами батьки можуть контролювати навчання дітей? 

 

Ситуація 2 

Мати прийшла з роботи в поганому настрої. А тут донька каже, що хоче 

піти на дискотеку. 

- Ти тільки думаєш про дискотеку. Сьогодні вдома побудеш. 

- Ні, піду! Усі з нашого класу йдуть. 

- Ти з ким розмовляєш? Не дозволяю, значить не підеш. 
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- Ні, піду, − і донька вискочила з дому. 

Надворі, обливаючись сльозами, дівчинка обурилась: «Ненавиджу! Тільки 

і знають, що командувати. Увесь клас іде на дискотеку, а мене не пускають. 

Чому? Мені вже п’ятнадцять. Просто треба принизити, показати свою 

владу…» 

Запитання 

1. Як можуть розвиватися стосунки між матір’ю і донькою, якщо вони 

зумовлені відсутністю поваги дорослого до дитини? 

2. Що можна порадити матері? 

 

Ситуація 3 

Розмова двох семирічних хлопчиків. 

- Бач, п’яний іде! 

- Що ж, п’яний! Подумаєш! 

- Але ж це недобре! Ганьба. 

- Чому ж? Виростеш, сам вживатимеш спиртне…Усі дорослі випивають. 

Тато каже: «Який же чоловік не п’є вина!» 

Запитання: 

1. Змалюйте ситуації у сім’ях обох хлопчиків.  

2. Спрогнозуйте майбутнє дітей. 

3. Чи необхідно в сім’ях проводити антиалкогольне виховання? Як? 

Словами чи вчинками? 

Завдання 

Інструкція: з частин складіть правильні за змістом речення на зразок: 

«Якщо дитина…, вона вчиться…». 

1. Якщо дитину постійно критикують, … вона вчиться ненавидіти. 

2. Якщо дитина живе в атмосфері ворожості,… вона вчиться 

агресивності. 

3. Якщо дитину висміюють, …вона стає замкненою. 
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4. Якщо дитині постійно докоряти,…вона вчиться жити з почуттям 

провини. 

5. Якщо дитина зростає в чесності,…вона вчиться бути справедливою. 

6. Якщо дитина живе в безпеці,…вона вчиться вірити в людей. 

7. Якщо дитину підтримують,… вона вчиться цінувати себе. 

8. Якщо дитина живе в атмосфері доброти,… вона вчиться знаходити 

любов у цьому світі. 

 

Рекомендації психолога 

Висловлювання дітей залежить від тих слів, якими користуємось ми, дорослі, 

від наших висловлювань. 

Ось вислови, які боляче ранять дитячі душі. Їх бажано уникати: 

− Я тисячу разів тобі казав… 

− Невже тобі не зрозуміло, що… 

− Скільки разів треба повторювати… 

− Всі як люди…, а ти… 

− Ну на кого ти схожа? 

− Що ти до мене причепилась? 

− Ти такий самий, як твій батько ( мати…). 

Вислови, які бажано вживати якомога частіше: 

− Ти у мене такий хороший. 

− Порадь мені, будь-ласка… 

− Ти мене завжди правильно розумієш… 

− Ти у мене молодець! 

− Як я тобі вдячна! 

− Які у тебе чудові друзі! 

 

Вправа «Я – сонце» 
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На жаль, наше заняття добігає кінця. Ви можете відчути себе вільніше, 

відкинутись на спинку стільця. Зробіть це, будь-ласка. 

А тепер глибоко вдихніть і видихніть. Повільно заплющіть очі й уявіть 

себе сонцем, від якого йде безліч промінчиків любові, доброти, ласки, 

ніжності, вміння зрозуміти іншого... 

Ваші промінчики падають на землю – і ви бачите, як там виростають 

чудові квіти; падають на дерево – і розпускаються  листочки, дерева 

зацвітають. Від їхнього ніжного дотику співають птахи. 

Промінчики падають на людину, з якою у вас складні стосунки, і – о диво! 

– вона посміхається, і вам уже приємно спілкуватися. 

Тож несіть своє «Я – сонце» у ваші домівки, сім’ї. Даруйте ці промінчики 

вашим дітям! 

 

ЗАНЯТТЯ № 4 

Тема: Запитання і відповіді (конспект батьківських зборів у середніх 

класах) 

Запитання: Яку допомогу можуть надати батьки дитині в самостійній 

побудові взаємин з однолітками? 

Відповідь. Батьки повинні обговорити з підлітком ситуацію, що склалася, 

підвести його до розумного рішення. При цьому: 

1) батьки не повинні вважати свою дитину завжди правою; не потрібно 

стверджувати її в думці, що всі інші поводяться неправильно, грубо – інакше 

дитина мимоволі опиниться в опозиції; акцент треба робити на власне 

поводження підлітка; 

2) у відносини підлітка з однолітками батьки не повинні «втручатися», 

коли їх «не просять»; спроба батьків вирішити проблему за свою дитину 

обернеться зниженням її соціального статусу в колі однолітків; 

3) батькам не слід пропонувати і нав’язувати свої рецепти; треба 

морально підтримувати дитину, допомогти розглянути можливі варіанти 
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виходу із ситуації, але остаточне рішення вона має прийняти сама виходячи 

зі своїх інтересів, потреб; 

4) підліток, на відміну від дорослих, не злопам’ятний: він швидко забуває 

все погане і неприємне; батьки не повинні загострювати увагу своїх дітей на 

колишніх образах; підлітки довго мучаться з якоїсь дрібниці і, навпаки, 

швидко і легко вибачають те, чого дорослі не  вибачили  б. 

 

Чим уважніше батьки поставляться до слів і вчинків своїх дітей, чим 

краще відчують їх настрій, тим простіше буде знайти потрібні слова у 

спілкуванні зі своїми дітьми. 

 

Запитання: Що важливо врахувати батькам у вихованні підлітка? 

Відповідь. Якщо поводження молодшого школяра будується за зразком, 

заданим дорослим, то в підлітковий період це має бути розмова двох 

зацікавлених осіб, що міркують, сумніваються, здійснюючи активний пошук 

правильного рішення. 

Підліток, критично осмислюючи зовнішній і внутрішній світ, висуває 

завищені вимоги до слів і дій дорослого. Це необхідно враховувати батькам у 

вихованні дітей. Потрібно мати на увазі, що однолітки в цей період мають 

більший авторитет, ніж батьки. 

Запитання: Які основні цілі виховання в підлітковому віці? 

Відповідь. Виховання в будь-якому віці має здійснюватися в плані 

особистісно-орієнтованого до нього підходу. 

Цілі виховання: 

− забезпечити психологічну захищеність дитини, довіру до світу, радість 

буття; 

− формувати особистісну культуру; 

− розвивати індивідуальність дитини; 

− формувати знання, уміння, навички не як ціль, а як засіб повноцінного 

розвитку особистості. 
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Запитання: Які причини агресивності у підлітка? 

Відповідь. Можливі декілька причин прояву агресивності в цьому віці. 

Найчастіше, з погляду психологів, це: 

− знаходження свого місця в групі ( з одного боку, цінується групою, а з 

іншого боку – дає почуття захищеності і права на безкарність із боку 

тієї ж групи ); 

− статеві відчуття, що зароджуються; 

− фальш, яку відчувають підлітки від дорослих людей. 

 

Запитання: Як проявляється почуття самотності у підлітків? 

Відповідь. Почуття самотності є типовим для підлітків. У перехідний 

період підліток «відділяється» від сім’ї, заперечує старомодні, на його думку, 

устої батьків, моралі яких здаються йому наївними та лицемірними. 

Із сім’ї підліток «іде», але близьких людей, з якими легко спілкуватися, з 

якими комфортно, знаходить не завжди. Проте він повинен сам знайти собі 

групу, щоб затвердитися в ній. Підліткові взагалі важко ввійти в групу 

однолітків. Якщо група не приймає підлітка чи він почуває себе в ній 

невпевнено, отже, вона підліткові не підходить. Виникає почуття самотності. 

Дорослі повинні допомогти йому в цьому і пояснити, що ця ситуація 

тимчасова, вона мине, і підліток буде ставитися до цього зовсім інакше. 

 

Запитання: У чому особливості спілкування в підлітковому віці? 

Відповідь. Д. Б. Ельконін вважав, що основним видом діяльності в 

підлітковому віці стає спілкування. Саме у спілкуванні підліток пізнає багато 

чого, у нього формуються комунікативні якості, емоційна стійкість, 

товариська взаємодопомога. Але не всі підлітки можуть знайти друзів по 

спілкуванню зі свого оточення. За даними психологічних досліджень, 

близько 15% підлітків обирають друга старшого від себе за віком, тому що 

існує ще потреба в опіці, старший друг може бути зразком для наслідування; 
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молодший під керівництвом старшого за віком друга серйозно працює над 

собою, швидше дорослішає. 

Знайомство через Інтернет, різного роду оголошення містять у собі 

небезпеку для довірливого підлітка. Він може потрапити під небажаний 

вплив. Тому відкритість і довіра в цьому питанні можуть допомогти батькам. 

 

Запитання: Що повинні враховувати батьки у спілкуванні з підлітками? 

Відповідь. У спілкуванні батьків зі своїми дітьми-підлітками повинні бути 

враховані: 

- ситуації спілкування (приміром, пізно ввечері не слід розпочинати 

розмови із приводу уроків – це час непродуктивної роботи тощо); 

- різноманітність дій навіть в однакових умовах 9, наприклад, у період 

суму вчора ви запропонували розважальну гру, а сьогодні – завели 

задушевну розмову); 

- особистісні особливості (одні питання краще можуть бути обговорені з 

батьком, а інші – з матір’ю); 

- вплив на емоційний стан підлітка (врахувати настрій, у якому 

перебуває підліток); 

- пояснення доцільності дій (кожна вимога має бути доцільною для 

самого підлітка, він повинен розуміти, для чого йому це потрібно). 

Необхідно мати на увазі й реакції підлітка на стиль спілкування батьків з 

ним. 

Неприпустимі вічні перепитування – де був, що робив тощо. 

 

Запитання: Як знайти вирішення проблеми «батьки – діти», прийнятне 

для обох сторін? 

Відповідь. Рекомендується  розв’язувати проблему послідовно: 

1 етап – визначення проблеми (містить у собі вислуховування підлітка, 

повідомлення йому про потреби батьків). Виходячи із цього формулюється 

проблема. Наприклад, підліток хоче запросити до себе друзів, а батьки 
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приходять із роботи стомлені. Проблема: як можна поспілкуватися із 

друзями, не потурбувавши маму? 

2 етап – пошук можливого варіанта вирішення (спільно називаються 

можливі варіанти рішення без якої-небудь критики). Наприклад, друзі 

повинні піти до приходу батьків або приходити в суботу.  

3 етап – обговорення й оцінка можливих варіантів рішення (виходячи з 

необхідності задоволення потреб і батьків, і підлітка). Краще друзям 

приходити в суботу, щоб мама (тато) могли познайомитися із друзями. 

4 етап – вибір кращого варіанта (обговорення позитивних і негативних 

сторін кожного варіанта). 

5 етап – визначити, як виконати це рішення. 

6 етап – оцінка результатів рішення ( чи зникла проблема? Чи задоволений 

підліток? Батьки? ) 

 

Запитання: Які протиріччя існують у виховній роботі батьків із дітьми-

підлітками? 

Відповідь 

Протиріччя батьків у вихованні: 

1. Потреба допомогти своїм дітям з одного боку і нестача психолого-

педагогічних знань з іншого 

2. Велике почуття любові – необхідність застосувати виховні заходи 

3. Бажання батьків – неможливість здійснення запланованих дій 

Щоб підліток зробив зважений вибір, прийняв правильне рішення, він 

повинен перебувати в спокійному, емоційно врівноваженому стані, уникати 

станів тривоги, страху тощо. 

Не нав’язуючи думки, батькам треба підтримати його в самостійних 

пошуках свого рішення. Він сам повинен пережити особистий успіх або 

невдачу як результат своїх дій. 

Дорослі можуть допомогти в розкритті різних можливих шляхів 

досягнення цілі. Спільне обговорення з підлітком життєвих ситуацій, що 
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вимагають прийняття рішення, збагатить його життєвий досвід, допоможе в 

пошуках створення якоїсь моделі виходу з конкретної ситуації.  Чим більше 

випадків буде пережито й осмислено підлітком, тим більш чітка модель 

пошуку складається у його свідомості. Підліток повинен засвоїти за 

допомогою батьків, що процес прийняття рішення складається з : 

− чітко сформульованого завдання; 

− розгляду варіантів рішення (з віком їхня кількість збільшується); 

− уміння поважати чужі думки в ході обговорення; 

− прогнозування можливих наслідків; 

− здатності оцінки істинної інформації, на основі якої приймається 

рішення; 

− готовності реалізації прийнятого рішення і відповідальності за його 

наслідки. 

Перешкоджати прийняттю самостійного рішення можуть низька 

самооцінка підлітка , тиск з боку однолітків, авторитарна ситуація в сім’ї та 

обмеження в правах. 

 

Запитання: Як може позначитися нестача батьківської любові на 

підліткові? 

Відповідь. При нестачі батьківської любові, низькій самоповазі підліткові 

необхідні друзі, товариші, значимі дорослі, серед яких він міг би 

самоствердитися за рахунок якихось умінь і підвищити свій рівень 

самоповаги. Якщо йому це не вдається, то, як правило, підліток схиляється 

до девіантного поводження. З’являється прагнення до відхилення від вимог 

суспільства, до досягнення самоповаги за рахунок соціально-негативних дій, 

які прийняті в злочинній групі, до якої він звикає. 

 

ЗАНЯТТЯ №5 

Тема: Психологічні особливості періоду ранньої юності (конспект 

батьківських зборів у середніх класах) 



 45

Мета: поповнити знання батьків про завершення формування 

фізіологічного та психічного розвитку особистості. 

Батьки сідають за столи по групах. Діти створюють групи з 

однокласниками відповідно до того, як утворили групи батьки. 

I. Інформаційне повідомлення 

Психолог. Рання юність (від 14-15 до 18 років) – це період завершення 

фізичного дозрівання організму, завершальний етап початкової соціалізації 

особистості. 

В основному завершується окостеніння скелету, вдосконалюються м’язова 

система, паралельно з цим збільшується і м’язова сила. Інтенсивно 

розвивається серцево-судинна система, нервова регуляція її діяльності. 

Продовжується функціональний розвиток нервових клітин головного мозку. 

Статеве дозрівання для більшості юнаків і дівчат цього віку вже 

завершено. 

Основне соціальне завдання на цьому етапі – вибір професії, соціальне та 

особистісне самовизначення. 

До моменту закінчення школи юнаки та дівчата мають бути психологічно 

готовими до дорослого життя. Йдеться про сформованість їхніх рис, 

здібностей та потреб, які б дали змогу молодій людині повною мірою 

реалізувати себе в роботі, громадському житті, в майбутній сім’ї. 

Актуальними залишаються успадковані від підліткового віку проблеми – 

захист свого права на автономію від старших. Самовизначення потребує не 

так автономії від світу дорослих, як визначення в ньому свого місця, 

орієнтації в ньому.  

Для того, щоб стати дорослою, молода людина має розірвати емоційну 

залежність  від батьків, включити свої стосунки з ними в нову, складнішу 

систему емоційних уподобань і симпатій, центром якої вже будуть не батьки, 

а вона сама. 

Батьки, як правило, хворобливо реагують на таке охолодження з боку 

своїх дітей, скаржаться на їхню черствість та байдужість. Проте це тимчасове 
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явище, емоційний контакт з батьками відновлюється після завершення 

кризового періоду на новому рівні, якщо, звичайно, нетактовність і 

безцеремонність старших не закривають для них внутрішній світ молодої 

людини надовго, а то й назавжди. 

 

II. Вправа «Скринька»  

Мета: допомогти батькам визначити основні потреби юнацького віку та 

порівняти їх із запитом дітей. 

Кожній групі необхідно визначити, які слова заохочення чи підтримки, 

який час, подарунок чи інша допомога вам необхідна у спілкуванні з дітьми: 

1) батьки пишуть свої «дари» дітям 

2) 2 групи дітей – свої «дари» батькам; 

3) 2 групи дітей – свої потреби від батьків. 

(Презентація робіт). 

 

III. Інформаційне повідомлення « Розвиток самосвідомості » 

Мета: збагатити знання батьків про формування самосвідомості в 

юнацькому віці. 

Ревно захищають юнаки та дівчата своє право на власні переконання, 

моральні установки та цінності. Однак можна простежити велику залежність 

у серйозних проблемах (вибір професії, політичні погляди, світогляд тощо) 

від дорослих, особливо від батьків. 

У період ранньої юності принципово змінюється ставлення до власної 

особистості. Якщо для підліткового віку характерним є бурхливий розвиток 

самосвідомості, то тепер йдеться вже про формування нової риси 

особистості, усвідомлення себе як неповторної особистості, з власними 

думками, переживаннями, почуттями, поглядами та оцінками. 

Високий рівень розвитку самосвідомості породжує інтерес до власної 

особистості, до форм її організації та саморегулювання. 
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Основний психологічний здобуток юності – відкриття для себе власного 

внутрішнього світу. 

Процес відкриття власного «Я» складний і внутрішньо суперечливий. 

Несподівано виявляється, що «внутрішнє Я» не збігається із «зовнішньою» 

поведінкою, внаслідок чого актуальною стає проблема самоконтролю.  

Недостатнє уміння диференціювати власне «Я» зумовлюють почуття 

стурбованості, внутрішньої порожнечі, самотності. Така порожнеча посилює 

потребу у спілкуванні та одночасно з цим у підлітка існує потреба у 

збереженні власної ідентичності. 

 

IV. Робота в групах «Меморандум батьків до дітей і дітей до батьків» 

Мета: озвучити потреби батьків та порівняти із запитами дітей щодо 

становлення особистості. 

Батьки та діти виробляють в групах меморандум: 

1) групи батьків – до дітей; 

2) 2 групи дітей – до батьків; 

3) 2 групи дітей – в ролі батьків до дітей. 

Презентація робіт. 

 

V. Інформаційне повідомлення «Місце спілкування в житті юнацтва» 

Мета: висвітлити значення спілкування в житті юнацтва. 

Одна з центральних проблем підліткового віку – перебудова стосунків з 

дорослими та зміна значущих осіб – зберігає своє значення і в період ранньої 

юності. 

Старшокласники прагнуть звільнитися від контролю та опіки з боку 

батьків і вчителів, а також від встановлених ними норм і порядків. У цьому 

процесі розрізняють прагнення до самостійності у сфері поведінки (потреба і 

право самостійно вирішувати особисті проблеми), прагнення до емоційної 

самостійності та права на власні цінності (потреба і право на власні норми і 

цінності). 
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Підлітками легко досягається незалежність поведінки, зрозуміло, в певних 

рамках, передусім у сфері дозвілля. Юнаки та дівчата все більше проводять 

його поза домівкою і школою, віддаючи перевагу одноліткам як партнерам у 

спільному дозвіллі. 

Емоційна незалежність досягається з більшими труднощами. Якщо 

підлітковий період породжує проблеми, пов’язані з дисципліною, то рання 

юність дає більше емоційних конфліктів, особливо у взаєминах з батьками. 

Відчуття самотності, переживання власної непотрібності, зумовлені 

віковими суперечностями. Становлення особистості призводить до 

прагнення об’єднуватися і спілкуватися з однолітками, у товаристві яких 

кожен сподівається знайти емоційну підтримку, теплоту, розуміння, 

визнання власної значущості. 

Потреба самовиразитись, розкрити свої переживання домінує над 

інтересом до почуттів та переживань іншого, що зумовлює егоцентричність 

юнацького спілкування, є причиною напруженості взаємин та невдоволення 

ними. 

Посилюється потреба в індивідуальній інтимній дружбі, розширюється 

сфера дружніх стосунків, розвивається потреба в коханні, з’являються 

серйозні захоплення. Юнацькі мрії про кохання відображають насамперед 

потребу в емоційному теплі, душевній близькості, розумінні. 

 

VI. Вправа «Активне слухання» 

Мета: ознайомити батьків з ефективними засобами спілкування. 

На дошку вивішується демонстраційна таблиця «Активне слухання» у 

вигляді квітки, на яку по черзі чіпляються перешкоди у вигляді жучків. 

Причини труднощів дитини часто приховані у сфері її почуттів. 

Практичними діями – показати, навчити, спрямувати – їй не допоможеш. У 

таких випадках краще за все її… послухати.  

Активно слухати дитину – значить «повертати» їй у бесіді те, що вона вам 

повідомила, при цьому визнавши її почуття. 
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Звернемо увагу на деякі правила бесіди за способом активного слухання. 

1. Якщо ви хочете послухати дитину, обов’язково поверніться до неї 

обличчям. Дуже важливо, щоб її і ваші очі були на одному рівні. 

2. Якщо ви спілкуєтесь із засмученою дитиною, не варто ставити їй 

запитань. Часто на запитання: «Що трапилось?» ображена дитина стверджує: 

«Нічого!», а якщо ви скажете: «Щось трапилось...», то дитині буває легше 

розповісти, що сталося. 

3. Дуже важливо в бесіді «тримати паузу». Після кожної вашої репліки 

краще за все помовчати. Пауза допомагає дитині розібратися у своїх 

переживаннях і одночасно повніше відчути, що ви поруч. Якщо її очі 

дивляться не на вас, а в сторону чи вона «заглиблена у себе», продовжуйте 

мовчати: у дитини відбувається зараз дуже важлива внутрішня робота. 

 

Накази, команди: «Прибери!», «Замовкни!». Такі слова викликають у 

дитини почуття того, що її залишили без прав, кинули «у біді». У відповідь 

діти зазвичай ображаються, починають робити «на зло». 

Попередження, погрози: «Не прийдеш  вчасно – побачиш!» При частому 

повторенні погроз діти звикають до них і перестають на них реагувати. 

Нотації, проповіді: «Ти мусиш поважати дорослих!» Нічого не зміниться 

від того, що вони чують це в «сто перший раз». Річ у тім, що моральні 

погляди та поведінка виховується в дітях не стільки словами, скільки 

атмосферою в сім’ї, через наслідування поведінки дорослих. Якщо в сім’ї 

утримуються від грубих слів, не обманюють, поділяють порівну між усіма 

членами сім’ї домашні справи – будьте певні, дитина знає, як потрібно 

правильно поводитися. 

Готові рішення, поради. Як правило, ми часто даруємо нашим дітям добрі 

поради, однак діти не схильні прислухатись до них. Іноді відверто 

суперечать: «Так ти думаєш, а я по-іншому…». Тут звучить бажання бути 

самостійним, приймати рішення самому. 
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Нотації, лекції: «Скільки разів тобі казати!», «Не послухала – сама 

винна!» За таких докорів діти перестають нас чути, виникає те, що психологи 

називають «змістовим бар’єром» чи « психологічною глухотою». 

Критика, звинувачення: «На що це схоже!», «Дарма я на тебе сподівався!» 

Такі звертання викликають у дітей активний захист, розчарування, смуток, 

що в свою чергу призводить до зниження рівня самооцінки дитини і, таким 

чином, породжуються нові проблеми. 

Тому важливо володіти способом активного слухання дитини, що 

сприятиме налагодженню відвертих стосунків між вами. Чого вам щиро і 

бажаємо! 

 

VII. Підсумок заняття 

Вправа «Я» − повідомлення, «Ти» – повідомлення 

Мета: навчити батьків виражати свої почуття без оцінок, невдоволення, 

образ. 

Дві групи батьків вибирають активного учасника. Батьки виходять за 

двері. Їм дається одна ситуація: «Дитина повернулася з прогулянки пізніше, 

ніж потрібно було»    

«Я» – повідомлення – це промовляння вголос свого стану у зв’язку з 

ситуацією спілкування. Використання при спілкуванні «Я»- повідомлень 

допомагає виразити свої почуття, не принижуючи іншу людину. 

«Я» – висловлювання покладають відповідальність на того, хто говорить, 

за свої думки та почуття, не націлені на те, щоб звинуватити іншу людину. 

«Ти» – повідомлення – це промовляння вголос розуміння стану партнера у 

зв’язку з проблемною ситуацією. 

Не варто:  «Ти знову прийшов пізно!» 

Бажано:   «Я хвилювалась за тебе, бо вже пізній час» 

Не варто: «Ти мене дратуєш, коли не прибираєш в кімнаті» 

Бажано:   «Коли я заходжу в твою кімнату і бачу там безлад, у мене 

різко погіршується настрій» 
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Батьки повертаються в клас. Розігрують запропоновану ситуацію зі своїми 

дітьми: один використовує «Я» – повідомлення, інший – «Ти» – 

повідомлення. 

Обговорення: 

− Чи важко вам було оперувати «Я» –  повідомленням? 

− Які повідомлення ви переважно використовуєте у повсякденному 

житті? 

− У якому випадку дитина краще послухається? 

 

Додаток 1 

СТИЛІ ВИХОВАННЯ 

Авторитетний стиль батьківської поведінки 

Високий рівень контролю. 

Теплі стосунки 

− Визначають та заохочують автономію своїх  дітей. 

− Відкриті до спілкування та обговорення з дітьми встановлених правил 

поведінки. Припускають зміну своїх вимог у розумних межах. Діти дуже 

добре адаптовані: впевнені в собі, у них  розвинений самоконтроль і 

соціальні навички, вони добре вчаться в школі та мають високу 

самооцінку. 

 

Авторитарний стиль батьківської поведінки 

Високий рівень контролю 

Холодні стосунки 

− Віддають накази та чекають їх точного виконання. 

− Закриті для постійного спілкування з дітьми. Встановлюють жорстокі 

вимоги та правила, не допускають їх обговорення. Дозволяють дітям 

лише незначною мірою бути незалежними від них. Їхні діти, як 

правило, відлюдькуваті, боязкі та похмурі, невибагливі, дратівливі. 
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Дівчатка найчастіше залишаються пасивними і залежними протягом 

підліткового та юнацького віку. Хлопці можуть стати некерованими й 

агресивними. 

 

Ліберальний стиль батьківської поведінки 

Низький рівень контролю 

Теплі стосунки 

− Слабко або зовсім не регламентують поведінки дитини. Безумовна 

батьківська любов. 

− Відкриті для спілкування з дітьми, але основна спрямованість 

комунікації – від дитини до батьків. Дітям надана необмежена свобода за 

незначного керування з боку батьків. Батьки не встановлюють обмежень. 

Діти схильні до неслухняності та агресивності, в присутності людей 

поводяться неадекватно та імпульсивно, невибагливі до себе. У деяких 

випадках діти стають активними, рішучими та творчими людьми. 

 

Індиферентний стиль батьківської поведінки 

Низький рівень контролю 

Холодні стосунки 

− Не встановлюють для дітей ніяких обмежень. Байдужі до дітей. 

− Закриті до спілкування. Через те, що обтяжені власними проблемами, не 

залишається сил для виховання. Якщо байдужість батьків поєднується з 

ворожістю (як у батьків, що нехтують своїми дітьми), дитину ніщо не 

утримує від виявлення негативу, схильності до асоціальної поведінки. 
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3. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З УЧНЯМИ 
3.1. ДОСВІД РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

 

3.1.1.ПРОБЛЕМА ОБДАРОВАНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ 

(стаття) 

 

 Проблема обдарованості є сьогодні надзвичайно актуальною. Питання 

визначення і супроводу здібностей і обдарувань дитини розглядається 

науковцями протягом кількох сторіч, але й до сьогодні залишається 

відкритим. Не викликає сумніву те, що потенціал обдарованості є 

найціннішим ресурсом духовного поступу й матеріального розвитку 

людства. Тому, як і будь-який ресурс, його слід вчасно виявити і розумно 

використати. У зв’язку з цим закономірно постає питання про імовірність 

ідентифікації обдарованості, розв’язання якого пов’язують з аналізом 

концептуальних підходів до проблеми обдарованості. 

 У загальному вигляді поняття «обдарованість» розкривається як 

когнітивний, соціальний і мотиваційний потенціал, який дає можливість 

досягти високих результатів в одному чи декількох напрямках. Розуміння 

сутності обдарованості та її природи характеризується надзвичайно широким 

діапазоном поглядів. 

 Дослідження питань про здібності на науковій основі вперше було 

проведено Ф. Гальтоном (1869). Його праця про спадковість таланту стала 

поштовхом для багатьох експериментальних досліджень. Ф. Гальтон у 

ХІХст. намагався обґрунтувати спадковість таланту, аналізуючи біографічні 

дані видатних людей. Згідно з його теорією, якщо діти успадковують багато 

фізіологічних характеристик своїх батьків: колір очей і волосся, будову тіла, 

тембр голосу тощо, то вони можуть успадкувати й потенціал інтелектуальних 

здібностей. Ф. Гальтон твердив, що в кожної обдарованої дитини з часом 

сформується талант, який перетворить її на видатну особу.  
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 Хоча висновки  цього періоду мали суб’єктивний і багатоаспектний 

характер, утім, загалом, це був значний крок у розвитку уявлень про 

обдарованість. 

 З появою перших тестів (А. Біне, 1905) вчення про обдарованість, 

порівняно із споглядально-пояснюючим типом психологічного дослідження, 

набуває нових можливостей. Інструментарій спрямовується не тільки на 

діагноз (виявлення), а й, як тоді вважали, на прогноз, тобто з’ясування 

потенціалу дитячої обдарованості. До речі, обдарованість ідентифікується з 

високим коефіцієнтом інтелекту. 

 Аналізуючи поняття «обдарованість», дослідники розглядають його по-

різному. Зокрема, досить часто порушуються питання про зв’язок 

обдарованості з інтелектом, про роль середовища й спадковості в розвитку 

обдарованості, про механізми функціонування творчої обдарованості та ін. 

Виділяють такі аспекти вивчення обдарованості, як творча обдарованість та 

інтелектуальна. 

 Д. Перкінс запропонував модель творчої обдарованості, котра складається 

з шести якостей, а саме: 

- орієнтація на естетичні цінності (вихід за межі «чистого» 

раціоналізму); 

- уміння визначати далеку перспективу (відхід від існуючих уявлень, 

штампів); 

- рухливість і гнучкість мислення (розгляд альтернатив, різних аспектів 

проблеми і т. п.); 

- здатність ризикувати, не боятися невдач; 

- уміння суміщати об’єктивний та суб’єктивний підходи до проблеми 

(уявляти суть проблеми в цілому та довіряти своєму баченню); 

- внутрішня мотивація творчості. 

Багатогранну концепцію інтелектуальної обдарованості запропонував 

Р.Стернберг. Це концепція трирівневої структури, перший, компонентний 
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рівень якої відображає найзагальніші механізми пізнавальної діяльності 

незалежно від конкретного змісту задач і зовнішніх чинників. 

На цьому рівні здійснюються три види операцій: 

− пізнавальні (отримання і переробка інформації); 

− мотиваційні (вибір проблеми і стратегії, контроль і регуляція процесу 

розв’язання, врахування чинників навколишнього середовища); 

− виконавчі (розв’язання задачі). 

Другий – конкретний рівень пов’язаний з певними структурами і 

ситуаціями, вирішення яких потребує інтелектуальних зусиль. 

Найтиповішими є випадки розв’язання нестандартної задачі або ж 

запровадження автоматизації звичайних видів діяльності. 

Третій – контекстуальний рівень пов’язаний із соціально-культурним 

оточенням особистості, її індивідуальними особливостями. Інтелектуальна 

обдарованість виявляється в максимальному пристосуванні індивіда до 

середовища, в деяких випадках у компенсації свої недоліків. 

А. Танненбаум, займаючись вивченням обдарованості, застосував 

психосоціальний підхід. Він визначає поняття «обдарованість» за п’ятьма 

чинниками: високий рівень загального інтелекту, наявність спеціальних 

здібностей; певні особистісні особливості, вплив середовища; щасливий 

випадок. 

Автор зазначає, що успіх залежить від наявності всіх цих факторів, тоді як 

відсутність хоча б одного може призвести до невдачі. Для того щоб творча 

обдарованість змогла себе проявити і далі розвиватися, потрібні сприятливе 

культурне оточення, опіка і заохочення, а іноді – тиск ззовні. Безперечно, що 

особливу роль у цьому відіграє домашнє середовище, батьки, їхня поведінка. 

Альтернативне визначення обдарованості, яке базується на особливостях 

обдарованих дорослих, запропонував Рензуллі.  

Модель творчої обдарованості американського психолога Дж.Рензуллі. 

Творчу обдарованість визначають три основних компоненти: 

а) пізнавальна мотивація; 
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б) досить високий рівень інтелектуального розвитку; 

в) здатність до творчості (креативність). 

Принципово важливим є те, що Дж. Рензуллі пропонує вважати 

обдарованим не тільки того, хто за трьома основними компонентами 

перевершує однолітків, а й того, хто демонструє високий рівень хоча б за 

одним з них. 

Але, хоча визначення Дж. Рензулі дає повне уявлення про обдарованість 

дорослих, багато вчених піддають сумніву правомірність такого підходу до 

проблеми дитячої обдарованості. Аргументується це відсутністю досліджень 

про наявність зв’язків між цими характеристиками і майбутнім успіхом. Крім 

того, дані характеристики або їх поєднання можуть змінюватися. У такому 

разі досить вірогідно, що досвід раннього навчання може позитивно 

вплинути на виявлення обдарованості у дорослого. Якщо ж ці 

характеристики незмінні протягом усього життя, то раннє навчання не має 

серйозного значення. Гіпотетично, що рання освіта сприятиме обдарованій 

людині реалізувати свої можливості якнайкраще.  

У більшості наукових концепцій обдарованість і передумови її розвитку 

пов'язують із творчими можливостями і здібностями людини (її 

креативністю). 

Креативність, або творча здібність, стала об'єктом детального 

дослідження починаючи з робіт Д. Гілфорда, який запропонував у середині 

60-х років кубічну модель структури інтелекту (матеріал—операції—

результат) і вказав на існування двох принципово відмінних типів 

мисленнєвих операцій: конвергенції та дивергенції. 

Конвергентне мислення реалізується тоді, коли необхідно знайти з 

множини умов лише одне правильне рішення. Д.Гілфорд ототожнював 

конвергентне мислення з тестовим інтелектом, який вимірюють швидкісними 

тестами IQ. 
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Дивергентне мислення — це тип мислення, який відбувається в різних 

напрямках, припускає варіації шляхів розв'язання проблеми. За Д.Гілфордом, 

дивергентне мислення є основою креативності. 

Д. Гілфорд виділив чотири основних параметри креативності: 

1) оригінальність — здатність продукувати незвичайні відповіді; 

2) семантична гнучкість — здатність запропонувати нове використання 

об'єкта; 

3) образна гнучкість — здатність бачити в об'єкті нові ознаки; 

4) спонтанна гнучкість — здатність продукувати різноманітні ідеї в 

нерегламентованих ситуаціях. 

На основі цих теоретичних засад Д.Гілфорд і його співробітники 

розробили тести дослідження здібностей, які діагностують переважно 

дивергентну продуктивність. 

Ідеї Д. Гілфорда розвинув Е. Торренс. Торренс вважав, що творчий акт 

має низку етапів, а саме: сприймання проблеми, пошук рішення, 

формулювання гіпотез, перевірка гіпотез, знаходження результату. 

Ідеї Д. Гілфорда і Е. Торренса критично розвинуто в роботах М. Воллаха 

та Н. Когана. Ці автори висловлюються проти жорстких критеріїв 

правильності відповіді, ліміту часу, атмосфери змагальності під час 

дослідження креативності, тобто відкидають такий критерій креативності, як 

точність. На думку М. Воллаха й Н. Когана, для вияву творчості необхідна 

невимушена атмосфера. Бажано, щоб дослідження й тестування творчих 

здібностей проводили у звичайних життєвих ситуаціях, коли людина має 

вільний доступ до джерел додаткової інформації. Мотивація досягнення, 

змагальна мотивація, мотивація соціального схвалення блокують 

самоактуалізацію особистості, утруднюють вияв її творчих можливостей. 

М. Воллах і Н. Коган змінили систему проведення тестів креативності. 

Вони надавали учням стільки часу, скільки було необхідно для розв'язання 

задачі або для формулювання відповіді на запитання. Тестування проводили 
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у формі гри, при цьому змагання між учасниками зводили до мінімуму, а 

експериментатор приймав будь-яку надану відповідь. 

Підхід М. Воллаха і Н. Когана дав змогу по-іншому поглянути на 

проблему зв'язку між інтелектом і креативністю. Працюючи з дітьми 

одинанадцяти, дванадцяти років, зазначені автори виділили чотири основні 

групи учнів, які вирізнялися способами розв'язання проблем та адаптації до 

зовнішніх умов. 

Діти з високим рівнем інтелекту й високою креативністю впевнені у своїх 

здібностях, мають адекватну самооцінку, їм притаманна внутрішня свобода й 

високий самоконтроль, ініціативність, успішне пристосування до умов свого 

соціального оточення. 

Діти з високим рівнем інтелекту й низькою креативністю прагнуть до 

шкільних успіхів, боляче сприймають невдачі. Вони уникають ризику, 

публічно не висловлюють своїх думок. Вони стримані, потайні, в них мало 

друзів і вони страждають без зовнішньої адекватної оцінки. 

Діти, які мають низький рівень інтелекту, але високий рівень 

креативності, часто потрапляють до категорії «вигнанців». Вони важко 

пристосовуються до шкільних вимог, нерідко мають захоплення «на 

стороні», де вони можуть у вільній атмосфері виявити свою креативність. 

Вони, як правило, тривожні, страждають від невпевненості в собі, комплексу 

неповноцінності. Учителі можуть говорити про них як про неуважних, 

оскільки вони без задоволення виконують рутинні завдання, не можуть 

зосередитися. 

Діти з низьким рівнем інтелекту і творчих здібностей зовні добре 

адаптуються, тримаються посередині й задоволені своїм статусом. Вони 

мають адекватну самооцінку. Низький рівень спеціальних здібностей 

компенсується у них розвитком соціальних контактів, пасивністю в навчанні. 

Т. Ашбайл пропонує компонентну модель креативності, яка містить 3 

інтраіндивідуальні компоненти: 
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1) уміння, які відносяться до визначеної області знань: знання і 

компетентність, які залежать від формальної освіти і пізнавальних 

можливостей, вродженої здатності до розуміння і моторних навичок; 

2) процеси, які відносяться до креативності: а) особисті характеристики і, 

перш за все, орієнтація на працю і схильність до оригінальності; б) 

когнітивний стиль, який включає широку категоризацію понять і 

толерантність до невизначеності; в) робочі навички, які збільшують 

креативність в будь-якій області; 

3) внутрішня мотивація задачі – включеність в задачу, яка обумовлена 

інтересом, насолодою, задоволенням і сумнівами своєї роботи, а не 

зовнішнім тиском чи стимулами. 

Е. Вард пропонує концептуально-комбінаційний підхід до «креативного 

пізнання», який включає взаємодію трьох елементів: специфічних 

генеруючих процесів, які ведуть до вироблення нових корисних ідей; 

креативної особистості, яка оцінює ці ідеї; роботи по реалізації цих ідей. 

За теорією Стоко головне джерело креативності – варіативність. Автор 

основує свою модель на механізмі відбору. У креативності є свої критерії 

відбору: новизна, корисність, точність, значимість. 

На сьогодні розглядають три основних підходи щодо проблеми творчих 

здібностей: 

1.  Творчих здібностей як таких узагалі не існує. Головну роль у 

детермінації творчої поведінки відіграють мотивація, цінності, особистісні 

риси (А. Маслоу, Д. Богоявленська, А. Олох та інші). До основних рис 

творчої особистості належать когнітивна обдарованість, чутливість до 

проблем, непередбачуваність поведінки у складних ситуаціях. При цьому 

інтелект є необхідною, але недостатньою умовою творчої активності 

особистості. 

2.  Творчі здібності, або креативність, є самостійним чинником, 

незалежним від інтелекту (Д. Гілфорд, К. Тейлор, Я. Пономарьов, 

Е.Торренс). Так, згідно з теорією «Інтелектуального порогу» Торренса, якщо 
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IQ становить нижче 120 балів, інтелект і креативність утворюють єдиний 

фактор. Якщо ж IQ становить вище 120 балів, творчі здібності стають 

незалежною величиною, тобто не існує творців із низьким рівнем інтелекту, 

але можуть бути інтелектуали з низькою креативністю. 

3.  Високий рівень розвитку інтелекту зумовлює високий рівень творчих 

здібностей і навпаки. Творчого процесу як специфічної форми психічної 

активності не існує. Цей погляд розділяють практично всі спеціалісти у сфері 

досліджень інтелекту (Д. Векслер, П. Айзенк, Р. Стернберг, Л. Термен). 

Таким чином, проаналізувавши різноманітні підходи до визначення 

поняття «обдарованість», можна зробити висновок, що однозначної думки з 

цього приводу у науці поки що немає. Пошук у педагогічній та психологічній 

науках триває.  

 
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Азарова Л. Н. Как развивать творческую индивидуальность младших школьников / Л. 
Н. Азарова //Журнал практического психолога. — 1998, — №4. — с. 83. 

2. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. 
Богоявленская. — Ростов на Дону, 1983. 

3. Брюно Ж. Одаренные дети : психолого-педагогические исследования и практика / Ж. 
Брюно и др. // Психологический журнал. — 1995. — №4. — с.73.  

4. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / В. Н. 
Введенский // Педагогика. — 2003. — №10. — С. 51-55. 

5. Грязева В. Г. Одаренные дети : экология творчества / В. Г. Грязева, В. А. Петровский. 
— Москва-Челябинск : ИПИ РАО, ЧГИИК, 1993. — 40 с. 

6. Коджаспирова Г. М. Педагогика : ученик / Г. М. Коджаспирова. — М. : Гардарики, 
2004. — 528 с. 

7. Кучугурова Н. Д. Формирование профессиональной компетентности будущего 
специалиста / Н. Д. Кучугурова // Проблемы и перспективы педагогического 
образования в XXI веке. — М., 2000. —  С. 360-362. 

8. Лосева А. А. Работа практического психолога с одаренными детьми подросткового 
возраста / А. А. Лосева //Журнал практического психолога. — 1998. — №3. — с 84. 

9. Лук’яненко Н. О. Кроки до самопізнання. Журнал для визначення профілю навчання / 
автор-упорядник Н. О. Лук’яненко : за ред. О.О. Новака. —  Полтава, 2008. —  40 с. 

10. Лук’яненко Н. О. Кроки до самопізнання. Програма курсу занять з психології / автор-
упорядник Н. О. Лук’яненко : за ред. О.О. Новака. —  Полтава, 2007. —  56 с. 

11. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: навчально-методичний 
посібник; В 2 т. / [за ред.. В. Г. Панка, І. І. Цушка]. — К. : Ніка-Центр, 2005. — Т. 1, 2. 
— 328с. 

12. Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика: матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 10-11 грудня 2008 р.) / За 
ред. В.Ф.Моргуна. — Полтава : Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім.. М.В.Остроградського, 2008. — 68 с. 



 62 

13. Лукьянова М. И. Психолого-педагогическая компетентность учителя / М. И. 
Лукьянова // Педагогика. — 2001. — № 10. — С. 56-61. 

14. Матюшкин A. M. Концепция творческой одаренности / A. M. Матюшкин // Вопросы 
психологии. — 1989. — №6. — с. 29-33. 

15. Матюшкин A. M. Загадки одаренности / A. M. Матюшкин — М.,1992. 
16. Моргун В. Обдаровані діти чи обдарування дітей, або Профілювання без 

профанування / В. Моргун, Ю. Мироненко // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 5. 
– С. 9-12.   

17. Настенко Н. В. Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід 
/ Н. В. Настенко, Н. І. Білик, В. Ф. Моргун. – Полтава, 1998.– 167 с. 

18. Обдаровані діти: виявлення, діагностика і розвиток / за ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава, 
1995.– 165 с.  

19. Панок В. Г. Психологія життєвого шляху особистості: [монографія] / В. Г. Панок, Г. В. 
Рудь. —  К. : Ніка-Центр, 2006. — 280 с.  

20. Теплов Б. М. Избранные труды / Б. М. Теплов [2-х т.]. — М.: Педагогика, 1985. 



 63

3. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З УЧНЯМИ 
3.1. ДОСВІД РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

 

3.1.2.МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУ Г. АЙЗЕНКА 

ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ  

І ДІАГНОСТИКИ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

(стаття) 

 

Інтелект забезпечує загальну здібність до навчання, оскільки пов’язаний з 

вищими формами розумової діяльності. Навчання в школі розраховане на 

інтелектуально здібних дітей і направлене на розвиток інтелектуальних 

здібностей. Без інтелекту не обійтись і при виборі самостійного шляху у 

житті. Інтелект забезпечує адаптацію до соціального середовища.  

У психології існує багато теорій інтелекту (що синонімічно розумовим 

здібностям). Це теорії Спірмена, Терстоуна, Гілфорда і т. ін.  

Для роботи практичного психолога не всі вони рівнозначні.  

Багато зарубіжних дослідників розробивши певні моделі інтелекту 

побудували всього лише теоретичні конструкти, які не можуть виступати в 

ролі орієнтирів при побудові діагностичної і розвиваючої роботи. 

На нашу думку, як орієнтир в роботі психолога може виступити модель 

Г.Айзенка.  

Суть моделі. Схематично модель виглядає як куб: кожна із площин якого 

має різні модальності (складові інтелекту). 

1. Інтелектуальні процеси: мислення, пам’ять, сприйняття, увага, уява. 

2. Тестовий матеріал (вербальний, просторовий, числовий). 

3. Якість (швидкість і сила інтелектуальних процесів). 

На нашу думку, під дану модель можна підібрати ряд психодіагностичних 

методик, спрямованих на виявлення вищевказаних сторін інтелекту та 

побудови профілю інтелекту окремої особистості.  



 64 

1. Застосування класичних методик, спрямованих на оцінку рівня 

розвитку окремих пізнавальних процесів ( рахунок по Крепеліну, коректурна 

проба, класифікація понять, запам’ятовування 10-15 слів, цифр і ін.)  

2. Застосування спеціальних методик, спрямованих на діагностику різних 

видів інтелекту (вербальна шкала Айзенка, т.Равена, кубики Кооса, тест 

математичних аналогій).  

3. Інтелектуальну лабільність включено в загальну діагностику при 

виконанні завдань при обмеженні часу; особистісні опитувальники: Кетелл 

(фактор напористості). 

На нашу думку та ж сама модель інтелекту може виступати в ролі 

орієнтира при складанні корекційно-розвивальних програм з окремими 

учнями. В загальному вигляді її можна представити так:  

1. Розвиваючі заняття, спрямовані на формування окремих пізнавальних 

процесів (уваги, пам’яті і т.д.); можливо застосування цих самих методик 

(коректурна проба...) 

2. Обговорення учнями їх інтелектуального профілю та стимулювання на 

розвиток окремих видів інтелекту (числового, вербального, просторового) 

через окремі навчальні дисципліни (алгебра, мова, геометрія, креслення). В 

цьому аспекті важлива взаємодія практичного психолога з вчителями-

предметниками. 

3. Мотивування учнів на самовиховання та саморозвиток окремих 

особистісних якостей, які забезпечують більш повну реалізацію наявного 

інтелектуального потенціалу (наполегливості, уміння планувати свою 

діяльність, цілеспрямованості). Практичний психолог виступає в ролі того, 

хто допомагає в складанні програм індивідуального саморозвитку. 

Представляємо проект для запровадження в загальноосвітніх навчальних 

закладах, який базується на основі моделі інтелекту Г. Айзенка. 
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III. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З УЧНЯМИ 
3.1. ДОСВІД РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

 

3.1.3.ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

(проект) 

 

Мета: визначення стратегії, тактики, принципів, етапів та технологічних 

аспектів роботи практичного психолога з обдарованими дітьми  

Завдання проекту  

1. Методологічне обґрунтування авторського підходу до розуміння 

проблеми дитячої обдарованості з наголошенням фундаментальних 

принципів та теоретичних засад організації діагностичної, корекційної та 

розвивальної роботи з обдарованими дітьми.  

2. Розробка системи діагностичної роботи практичного психолога, 

спрямованої на допомогу дитині в реалізації потенційних задатків та 

здібностей.  

3. Розробка системи психологічного супроводу та корекційно-

розвивальної роботи з обдарованими дітьми, визначення основних напрямків 

і акцентів в організації даного виду діяльності практичного психолога.  

Основою проекту виступили такі загальноосвітні принципи:  

1. Принцип детермінізму (підкреслює важливу роль біологічних 

передумов і особливостей середовища в розвитку здібностей).  

2. Принцип розвитку психіки в діяльності (головним фактором розвитку 

здібностей є включеність особистості в процес діяльності, тобто здібності в 

тій чи іншій мірі є продуктом діяльності).  

3. Принцип суб’єктності (підкреслює важливу роль особистої активності 

людини в розвитку своїх здібностей).  

 

Теоретичне обґрунтування 
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У розумінні проблеми здібностей та обдарованості ми дотримуємось 

діяльнісного підходу представленого у наукових працях О. Лєонтьєва, 

Б.Тєплова, Л. Божович.  

Схематично даний підхід можна представити так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головним фактором середовища, що детермінує перехід потенційних 

задатків в актуальні здібності є включення особистості у процес діяльності.  

На нашу думку, найбільш теоретично розробленою і емпірично 

підтвердженою є концепція здібностей Б.Тєплова, який виділяє 3 ознаки 

здібностей.   

1. Здібності – це індивідуальні психологічні особливості, які відрізняють 

одну людину від іншої. 

2. Тільки ті особливості, які мають відношення до успішної діяльності. 

3.  Здібності, які не зводяться до набуття знань, умінь і навичок, які вже 

вироблені у людини, але пояснюють легкість і швидкість їх набуття.  

Саме даний підхід до здібностей і був базою, на якій будувалась робота 

практичного психолога і колективу гімназії в цілому. 

 

Методи і форми роботи 

1. Загальні положення  

Базуючись на теорії здібностей Б. Тєплова, ми розробили систему 

психологічної роботи з обдарованими дітьми.  

 

Здібності − 
особливості 
нервового аппарату. 
Особливості 
нервового аппарату і 
є передумовою 
розвитку здібностей 
людини 

Особливості 
середовища є 
детермінантою 
розвитку 
здібностей 

Загальні 
здібності  

Спеціальні 
здібності 
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Перша ознака здібностей, на яку вказував Б.Тєплов, свідчить про визнання 

того, що всі діти є обдарованими, але тільки кожен у своїй сфері, тобто 

кожна дитина має спеціальні здібності (музичні, математичні, гуманітарні, 

лінгвістичні і т.ін.)  

Стосовно другої ознаки, ми визнаємо, що виявити і розвинути здібності 

можна тільки при виконанні будь-якої конкретної діяльності (яка відповідає 

наявним здібностям), тобто завданням школи є таке “збагачення”  освітнього 

середовища, в якому знаходиться дитина, яке дає їй можливість вибрати ті 

види діяльності, які найбільш стосуються  її інтересів і нахилів.  

В умовах середнього загальноосвітнього закладу різні види діяльності 

представлені певними навчальними предметами. Ми можемо сказати, що 

вводячи велику кількість предметів, які доповнюють шкільний компонент (у 

вигляді секцій, гуртків, факультативів і т.ін.), освітній заклад забезпечує 

умови для прояву активності учнів (тобто розвитку здібностей). Дуже 

важливо, щоб цей процес збагачення середовища мав послідовний характер і 

ускладнювався на різних вікових етапах. Для реалізації цього підходу, на 

нашу думку, найбільш імпонує система профільного навчання.  

Приклад: 
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Система профільного навчання Піщанської гімназії Кременчуцького 

району 
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2. Психодіагностичний напрямок 

Керуючись теорією Б. Тєплова та визначеними ним ознаками здібностей 

робимо висновки:  

1. Всі діти мають певні спеціальні здібності. 

2. Здібності проявляються і розвиваються в діяльності.  

3. Від здібностей залежить легкість і швидкість набутих знань, умінь і 

навичок.  

Ми пропонуємо такий підхід при організації діагностичної роботи з 

обдарованими дітьми.  

У своїй роботі при діагностиці здібностей учня до певної сфери діяльності 

орієнтуватися не на сталу  статистичну норму (яка репрезентована різними 

тестами інтелекту і здібностей), а скоріше на соціально-педагогічний 

норматив (критеріально-орієнтовне тестування). Тобто, ми вважаємо, що 

безпосереднє включення в будь-яку діяльність (навчальний предмет) і ті 

результати, яких учень досягає в процесі  її засвоєння, є надійним критерієм 

наявності певного рівня здібностей до даної сфери діяльності.  

Також, важливо враховувати той рівень труднощів (“ціна” - третя ознака у 

відповідності з теорією Б.Тєплова), з яким відбувається засвоєння діяльності 

учнями. 

Можливий випадок, коли учнями робиться спроба компенсації відсутності 

здібностей за рахунок посидючості, яка пов’язана з великими нервово-

психічними затратами (діагностичними показниками цього є прояви астенії, 

підвищеної втомлюваності і невротизації та ін.) 

Схематично структура діагностичної роботи виглядає так: 

 

Здібність = продуктивність діяльності (тести досягнень) / “ціна”(нервово-

психічні затрати при засвоєнні діяльності) (стандартизовані методики, 

опитувальники) 
 

3. Корекційно-розвивальна робота 
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Базуючись на аналізі літературних джерел слід зауважити, що часто 

високий рівень засвоєння будь-якої діяльності не обов’язково пов’язаний з 

проявом креативності і часто може носити тільки репродуктивний характер 

(перевага конвергентного мислення, низька оригінальність рішень і т. ін.). Це 

явище активізує такий фокус практичної роботи практичного психолога, як 

стимулювання процесу креативності обдарованих учнів. На нашу думку, для 

цього найбільш підходить така форма роботи, як спеціальні групові тренінги 

(тренінг креативності, різні рольові ігри).  

4. Профілактично-корекційний напрямок 

Важливим напрямком роботи практичного психолога з обдарованими 

дітьми є корекція деяких особистісних якостей і поведінкових реакцій. 

Найчастіше зустрічаються в середовищі здібних учнів такі якості як 

перфекціонізм, низька комунікабельність, схильність до фантазування, 

егоцентризм і т. ін.Ю які можуть приводити до соціальної дезадаптації 

обдарованої дитини і розвитку неадекватної «Я-концепції». Для реалізації 

даного напрямку роботи найбільш дієвими є такі класичні форми:  

1. Індивідуальні консультації з учнями 

2. Проведення різних спеціалізованих тренінгів, направлених на розвиток 

певних особистісних якостей (тренінги сензитивності, соціальної перцепції, 

особистісного зросту і т. ін.)  

3. Профілактичний напрямок у роботі практичного психолога найбільш 

оптимальним чином реалізується в процесі просвітницької діяльності. Це 

можуть бути заходи, направлені на інформування педагогів і батьків про 

особливості розвитку і виховання обдарованих дітей, а саме: лекторії, 

виступи на батьківських зборах, семінари-практикуми для вчителів і т.ін.. 

 

Матеріально-економічне забезпечення проекту 

Враховуючи те, що даний проект є узагальненням нашого особистого 

досвіду роботи в даному напрямку, тобто більшість його структурних 

елементів є апробованими і запровадженими в практику (зокрема в систему 
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психологічного забезпечення процесу профільного навчання Піщанської 

гімназії), ми хочемо зробити деякі зауваження, які стосуються людських 

ресурсів, матеріально-технічного та фінансового забезпечення в інших 

навчальних закладах.  

1. Оскільки даний проект передбачає наявність в освітньому закладі 

системи профільного навчання, то в першу чергу він може бути реалізований 

в навчальних закладах нового типу (ліцеї, гімназії).  

2. Всі вище вказані напрямки роботи практичного психолога, які 

стосуються діагностичної та корекційно-розвивальної роботи можуть бути 

реалізовані в рамках функціональних обов’язків. 

3. Реалізація даного проекту також не передбачає наявності будь-яких 

особливих матеріально-технічних умов, що виходять за рамки стандартного 

забезпечення психологічної служби освіти. Ми можемо стверджувати, що він 

може бути реалізований в рамках звичайного бюджетного фінансування (для 

навчальних закладів нового типу).  

4. У зв’язку з вище викладеним, одним з позитивних аспектів даного 

проекту є його можливість швидкого і безпосереднього включення в 

практику роботи шкіл.  

 

Система оцінювання проміжних і кінцевих результатів 

Головні структурні і організаційні моменти процесу оцінювання та їх 

теоретичне обґрунтування ми представили вище. Узагальнюючи, ми можемо 

додати, що у зв’язку з підходом до діагностики, який базується на принципі 

розвитку і критеріально-орієнтованому тестуванні, оцінювання здібностей 

обдарованих учнів відбувається протягом всього навчання у школі і має 

форму моніторингових досліджень. Тобто, вся діагностична робота схожа на 

одне велике лонгітюдне дослідження. Конкретно це виглядає так:  

На першому етапі учневі самому надається можливість вибрати собі 

профіль навчання відповідно до своїх інтересів і нахилів (реалізація 

принципу суб’єктності, з акцентом активності особистості). У подальшому 
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періодичний моніторинг рівня розвитку здібностей дозволяє виявити групу 

дітей, яка може характеризуватись низьким рівнем успішності або дуже 

великими нервово-психічними затратами при засвоєнні певного навчального 

предмету, що дозволяє психологу рекомендувати дітям даної категорії 

спробувати себе в інших видах діяльності (навчальних предметах), знову ж 

відповідно до їх інтересів і нахилів. 
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ІІІ. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З УЧНЯМИ 
 

3.2. СУПРОВІД ВИПУСКНИКІВ  

ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

3.2.1. ГОТУЄМОСЬ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

(тренінг для учнів 11 класів) 

 

ЗАНЯТТЯ № 1 

Тема: Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання 

Мета: познайомити з процедурою визначення робочого місця, 

познайомити учнів з різними установками стосовно майбутніх тестувань. 

Обладнання: плакат з правилами роботи, приклади алфавітного та 

аудиторного списків, перелік прав і обов’язків учасників ЗНО, маркери, 

скотч, липкі кольорові папірці, плакат «Пісочний годинник», картки із 

завданнями. 

Час: 45  хв. 
СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

№ п/п Види роботи Час Ресурсне 
забезпечення 

1 Вправа «Знайомство» 5 хв.  
2 Вправа «Правила роботи 

групи» 
5 хв. Плакат з правилами  

роботи, маркери 
3 Вправа «Очікування» 5 хв. Липкі кольорові 

 папірці, плакат  
«Пісочний годинник» 

4 Вправа «Знайомство із 
правами і обов’язками 
учасників ЗНО» 

5 хв. Перелік прав і  
обов’язків учасників  
ЗНО 

5 Вправа «Знайди в списках» 10 хв. Приклади алфавітного  
та аудиторного 
 списків, липкі 
 кольорові папірці 

6 Вправа «Асоціативний ряд» 10 хв. Картки із завданнями, 
 маркери 

7 Підведення підсумків 5 хв.  
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Хід заняття 

I. Вправа «Знайомство» 

Мета: активізувати та підготувати учасників до подальшої роботи. 

Хід вправи 

Учасники тренінгу сідають у коло, кожен по черзі, починаючи від 

ведучого, називає своє ім’я та настрій в дану хвилину. 

Вступне слово ведучого. 

Усі ви багато чули про ЗНО. Багато з вас вже впевнені в тому, що 

тестування – лотерея. І помиляються. Інакше, чому одні весь час виграють, а 

інші, на жаль, ніколи? Насправді, все простіше. Тестування – не просто звіт 

про засвоєння певної суми знань з якогось предмета або кола питань. Це й не 

екскурсія, яку треба (часом неминуче) пройти заради оцінки, вступу до ВНЗ. 

Тестування – це технологія, яка складається із різних компонентів. 

Тестування – процес багатокомпонентний і складний. Кожна складова має 

надзвичайно велике значення і її не замінити іншою. 

Як же пройти цей шлях – від початку вивчення якогось предмета до 

оцінки результатів вивчення (і піти далі, адже якщо серйозно, то фінішу на 

цьому шляху не буває)? 

На ці та інші питання в тій або іншій формі ви знайдете відповіді на  

заняттях. 

 

II. Правила роботи групи 

Слово тренера: 

- Для того, щоб нам було комфортніше працювати в групі, давайте 

приймемо правила. 

Правила роботи 

1. Говорити від себе 

2. Поважати думку іншого 

3. Бути щирим 
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4. Один говорить – усі слухають 

5. Тут і зараз 

 

III. Вправа «Очікування» 

Мета: з'ясувати мотивацію учасників тренінгу. 

Хід врави 

Зосередьтеся на меті свого перебування на сьогоднішньому тренінговому 

занятті. Пригадайте будь-яку людину, яка вам здається зацікавленою в тому, 

щоб ви працювали в цій групі, і очікує від вас хороших результатів ЗНО. 

Подумайте, які знання і навички ця людина рекомендує вам отримати на 

тренінгу. Сформулюйте для себе її побажання, виберіть кілька 

найголовніших та запишіть їх. Далі по черзі зачитайте свої записи та 

прикріпіть  на нашому пісочному годиннику зверху. 

 

IV. Вправа «Знайомство із правами й обов’язками учасників ЗНО» 

Хід вправи  

Об’єднатися у 2 групи. Одна група ознайомиться з правами учасників 

ЗНО, а інша з їх обов’язками (додаток 1). Потім потрібно вибрати одного 

оратора, який ознайомить з інформацією іншу групу.  

Питання для обговорення: 

1. Які права є в учасників ЗНО? 

2. Що зобов’язуються робити учасники ЗНО? 

 

V. Вправа «Знайди в списках» 

Мета: ознайомитись з алгоритмом визначення аудиторії і місця на 

тестуванні  

Хід роботи 

Тренер пропонує учасникам об’єднатися у групи (за кольорами липких 

кольорових папірців, прикріплених зі зворотнього боку стільця кожного). 

Кожна група отримує зразки алфавітних та аудиторних списків на ЗНО. 
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Завдання 1. Ознайомитись із виглядом списку, учасників тестування, його 

виглядом (додаток 2). 

Завдання 2. Знайти номер аудиторії та номер робочого місця учасника 

ЗНО на прізвище: 

Ням Альбертович Слоновський (1 група) 

Тузик Барбосович Собакін          (2 група) 

Запитання для обговорення. 

1. Що ми можемо дізнатися з алфавітного списку? (номер аудиторії, де ви 

проходитимете тестування) 

2. Що допоможе нам знайти аудиторію де проводиться тестування? 

(стрілки-вказівники, чергові пункту тестування). 

3. Що ми можемо дізнатися зі списку учасників тестування? (номер свого 

робочого столу та робочого зошиту). 

 

VI. Вправа «Асоціативний ряд» 

Мета: виявити очікування учасників від тестування. 

Хід роботи: 

Учні отримують картки із завданнями: 

1. Зафіксувати всі свої асоціації до процесу зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2. Розгрупувати асоціації на позитивні та негативні. 

Запитання для обговорення 

1. Яких асоціацій більше: позитивних чи негативних? 

2. Які труднощі виникали під час роботи? 

 

VII. Підсумок заняття 

Пригадайте свої очікування на початку заняття. Чи збулися вони? Що 

було цікавим? Що викликало труднощі? 

Напишіть відповідь на червоному стікері, якщо ваші очікування не 

справдились взагалі, на жовтому – якщо справдилось наполовину, на 
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зеленому – справдились повністю. Прикріпіть на нижню частину пісочного 

годинника. 

 

ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема: Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання 

Мета: познайомити з прийомами саморегуляції, вдосконалити навички 

виявлення своїх почуттів і емоцій в екстремальних умовах. 

Обладнання: плакат «Правила роботи групи», магнітофон, запис шуму 

моря, пам'ятки з порадами, буклети. 

Час: 45 хв. 

 
СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

№ 
п/п Види роботи Час Ресурсне 

забезпечення 
1 Вправа «Подарунок» 5 хв.  

2 Вправа «Дзеркало» 10 хв. Пам'ятки з порадами,  
буклети 

3 Вправа «Бурий ведмідь» 10 хв.  

4 Вправа «Правила відновлення 
душевної рівноваги» 

5 хв.  

5 Вправа «Трансформація 
емоцій» 

10 хв. Магнітофон, запис 
шуму моря 

7 Підведення підсумків 5 хв.  
 

Хід заняття 

I. Вправа «Подарунок» 

Мета: активізувати та підготувати учасників до подальшої роботи. 

Хід вправи 

Усі учасники тренінгу сідають у коло, кожен по черзі, починаючи від 

ведучого, робить невербальний (за допомогою жестів) подарунок сусіду. 

 

II. Вправа «Дзеркало» 

Мета: формувати вміння передбачити, оптимізм, віру в майбутнє. 
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Хід вправи: 

Учасники об’єднуються у пари. Один – «дзеркало», другий учасник 

просить своє дзеркало розповісти, яким воно бачить його в майбутньому. 

Потім міняються ролями. 

Запитання для обговорення 

- Ким ви побачили себе? Чому? 

- Чи успішними ви були?  

Слово тренера. 

Дехто з вас побачив себе успішним студентом професійно-технічних 

навчальних закладів або вищих навчальних закладів. А для цього потрібно 

пройти маленьке випробування – зовнішнє незалежне оцінювання. Що 

допоможе пройти його успішно? (добре знання предмета). Так, добре знання 

предмета важливе для успіху, але ці знання треба ще й продемонструвати, 

причому саме тоді, коли потрібно. Хвилювання, в ситуації тестування може 

бути ще більшим ворогом, ніж не дуже добре знання предмета. 

Які б поради не давали психологи учасникам тестування, зовсім не 

хвилюватися на тестуванні неможливо. Проте хвилювання буває різне. 

Одних воно мобілізує, інших – доводить до поганого самопочуття. Отже, 

якщо позбутися хвилювання не вдається (здебільшого буває саме так), слід 

звернутися до порад, зазначених у пам’ятці (додаток 1).  

III. Вправа «Бурий ведмідь» 

Мета: змоделювати свою поведінку в стані стресу. 

Хід роботи 

Чи боїтесь ви великого бурого ведмедя? Уявіть, що ви зустрілися в лісі 

наодинці з цією твариною. Як ви будете поводитись. Найголовніше, – 

вважають зоологи, – це не лякатись ведмедя, не кричати і не бігти. 

Зосередьтесь, послухайте свої відчуття. Змоделюйте свої дії. 

Запитання для обговорення: 

1. Що ви відчули під час виконання вправи? 
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2. Які прийоми ви використовували, щоб не злякатись ведмедя і не 

втекти? 

3. Для чого ми виконували дану вправу? 

 

IV. Вправа «Правила відновлення душевної рівноваги» 

Мета: вдосконалити навички виявлення своїх почуттів та емоцій в 

екстремальних умовах. 

Хід вправи 

Учасники об’єднуються у кілька груп, кожна з яких повинна написати і 

презентувати способи збереження душевної рівноваги в стресовій ситуації. 

Якщо не вдається впоратись зі своїми негативними емоціями, які викликає 

тестування і вони все ж виникли, ось що радять психологи. 

Прийоми  

1. Самонаказ (словесні формули самонаказу):  

- все буде добре; 

- це не варте такого хвилювання; 

- я зосереджуюсь на своєму диханні; 

- я абсолютно спокійний (на). 

2. Погашення негативних емоцій (стоп, спокійно) 

3. Визнання і прийняття стану (я злий, я розгублений і т.д.) 

 

V. Вправа «Трансформація емоцій» 

Мета: ознайомити з прийомами саморегуляції та трансформації емоцій. 

Хід вправи  

Зараз спробуємо перетворити свій страх на більш продуктивні емоції. 

Виконайте вправу самостійно, користуючись алгоритмом трансформації. 

1. Згадайте подумки якусь неприємну ситуацію. 

2. Які емоції ви при цьому відчували? Перелічіть. 

3. Подумки перетворіть свій страх у гнів. 
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4. За допомогою словесних форм, які вимовляються з почуттям гніву ви 

повинні сформулювати активне ставлення до психотравмуючої ситуації 

(наприклад тестів). 

Вияв гніву допоможе вам мобілізуватися, відчути впевненість, подолати 

страх. 

 

VI. Релаксаційна вправа «На березі моря» 

Інструкція 

Учасники сідають зручно, під музику психолог говорить: «Заплющіть очі. 

Спокійно вдихніть і видихніть. Уявіть собі, що ви пливете на човні по морю, 

далеко від дому. Усі проблеми і турботи залишилися вдома, ви  почуваєтеся 

вільно, на вас не тисне тягар відповідальності. Ваш човен вільно пливе по 

хвилях. Ви насолоджуєтеся почуттям спокою. Ви то піднімаєтеся на хвилі, то 

опускаєтеся. Ви відчуваєте приємне тепло сонячних хвиль. Ви спокійні, 

розслаблені. Ви відчуваєте своє дихання: вдих, видих… Теплий, м’який 

спокій розливається по всьому тілу. Ви дедалі спокійніші, вільніші… Ваш 

погляд зупиняється на маленькому острові. Вас манить туди, ви там шукаєте 

спокою, захисту, задоволення. Ваш човен наближається до острова. Уже 

можна розрізняти пальми, побачити пісок. І ось ви сходите на берег. Ви 

відчуваєте тепло піску – м’якого, приємного. Ви лягаєте і відчуваєте тепло, 

розслабляєтеся… На губах у вас морська сіль… Ви дивитеся на хмаринки і 

відчуваєте тепло сонця. Тут ваша гавань. Насолоджуйтеся почуттям спокою, 

впевненості, тепла. Сюди ви зможете повернутися будь-коли. Це місце дасть 

вам упевненість, силу, безпечність. Попрощайтеся з цим місцем, настав час 

повертатися в реальність. Повільно розплющіть очі. 

 

VII. Підсумок заняття 

Підсумок ми підведемо за допомогою голосування а допомогою ніг, а 

саме: 
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− Пригадайте свої очікування на початку заняття. Чи збулися вони? 

(Переходити вправо, якщо очікування збулись, вліво – якщо ні); 

− Чи отримали ви позитивні емоції протягом заняття? (Вправо – так, 

вліво – ні); 

− Чи будете використовувати отримані навички? (Вправо – так, вліво – 

ні). 

Додаток 1 

ПАМ’ЯТКА 

(учням 11 класів по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання) 

 

1. Раціонально розподіліть матеріал на декілька днів, а останній день 

присвятіть повторенню. 

2. Обов'язково робіть перерву. Не силуйте себе, якщо інформація не 

сприймається. 

3. Найкраще засвоюється та зберігається в пам'яті вивчене, якщо: 

спочатку уважно прочитати, зробити коротенькі виписки, потім переказати, 

бажано проговорити вголос (добре, якщо є слухачі). 

4. Основний принцип вдалої відповіді — хороший 

нічний сон, відновлення сил. Підготовку до тестування раціонально 

плануйте вдень. 

5. Не рвіть зв'язку із зовнішнім світом: дозвольте собі переглянути 

улюблений фільм, послухати музику. Все це не даремна втрата часу, а 

емоційне “підживлення”. 

6. Вірте у свої знання чи, принаймні, у свою винахідливість. Але не 

забувайте, що будь-який іспит – це трішечки лотерея. Тому залиште за собою 

право на невдачу. 

7. Перед черговим випробуванням думайте про приємне, постарайтесь 

виспатись та добре виглядати. Бадьорий настрій і упевненість – ваші 

найкращі помічники. 
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ЛИСТІВКА – КОНСУЛЬТАЦІЯ 

(педагогам-інструкторам при проведенні  

зовнішнього незалежного оцінювання) 

 

У сучасній практиці тестові технології контролю навчальних досягнень 

посідають належне місце, бо забезпечують найбільш об’єктивне і всебічне 

оцінювання досягнень учнів із навчального предмета. Для того, щоб учні 

могли впевнено впоратись з тестом у напруженій обстановці, треба створити 

їм відповідні умови. 

Педагогу-інструктору під час проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання знань учнів варто врахувати такі психологічні особливості та 

закономірності психологічних процесів учнів.  

1. Розпочати тестування слід із твердого переконання, що учень бажає 

успішно виконати завдання (до початку перевірки потрібно забезпечити 

комфортне самопочуття, налаштувати на інтелектуальну працю). 

2. Обов’язково необхідно пояснити учням мету та алгоритм діяльності під 

час виконання тесту. 

3. Повільно по рядах роздайте завдання (подбайте про взуття, яке б не 

стукотіло і не привертало до себе уваги). По класу ходіть поважно, впевнено. 

4. У полі зору інструктора мають перебувати всі учні, які проходять 

тестування, він має запобігати будь-яким спробам окремих учнів розмовляти, 

відволікатися від роботи, списувати. 

5.Будь-яка інтелектуальна діяльність супроводжується кризами уваги: 

перша – через 14-18 хв. після початку, друга – через наступні 11-18 хв., третя 

– ще через 9-11 хв. Врахуйте це в своїй роботі. 

6. Частіше посміхайтесь. 

7. За 5 хвилин до закінчення терміну учнів слід попередити про закінченя 

роботи. 
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ЛИСТІВКА-КОНСУЛЬТАЦІЯ 

(класним керівникам, вчителям-предметникам 

 щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання) 

 

У сучасній практиці тестові технології контролю навчальних досягнень 

посідають належне місце, бо забезпечують найбільш об’єктивне і всебічне 

оцінювання досягнень учнів із навчального предмета. Для того, щоб учні 

могли впевнено впоратись з тестом у напруженій обстановці, треба 

готуватися заздалегідь. Тому вчителям необхідно посилити роботу з 

відпрацювання завдань різної форми і різного ступеня складності, широко 

практикувати тестування як навчальний прийом і контрольну форму 

перевірки знань, умінь і навичок школярів. 

Важливим завданням учителя в підготовчий період є формування в учнів 

таких установок: 

1. Формування позитивної установки до тестування. 

2. Подолання почуття невідомого, формування впевненості в собі. 

3. Формування позитивного ставлення до тестових завдань і тестової 

ситуації взагалі. 

4. Набуття навичок роботи з тестовими завданнями. 

5. Усвідомлення подібності принципів рішення задач у тестах. 

6. Зниження вірогідності прояву негативних установок, які впливають на 

результативність роботи. 

7. Навіювання оптимізму, підтримання сподівань на хороший результат. 
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ІІІ. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З УЧНЯМИ 
 

3.2. СУПРОВІД ВИПУСКНИКІВ  

ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 
 

3.2.2.УМІЙ ВОЛОДІТИ СОБОЮ 

(заняття для учнів 11 класів) 

 

Мета: Сформувати життєву компетентність. Практично навчати учнів 

керувати своєю поведінкою та емоційним станом у різних життєвих 

ситуаціях. Створити ситуації для  самопізнання та зміцнення віри у свої сили, 

активізувати бажання впевнено і самостійно розв’язувати життєві проблеми. 

Виховати оптимізм, розвинути позитивне мислення. 

Завдання:  

1. Розвинути у дітей уміння володіти собою 

2. Практично навчити планувати свої дії задля досягнення мети 

3. Сформувати навички ефективної поведінки у різних життєвих 

ситуаціях, навчити програмувати свій успіх 

4. Сформувати позитивну самооцінку 

Обладнання: плакати, аркуші паперу А4, фломастери, маркери 

Тривалість: 1 година 

Структура заняття 
№  

Вид роботи 
Орієнтовна 
тривалість 

(хв.) 

Ресурсне 
забезпечення 

1 Привітання 5 хв.  
2 Вправа “Приймаємо наші правила” 5 хв. Плакат “Наші 

правила” 
3 Вступ 2 хв.  
4 Вправа “Подорож у майбутнє” 15 хв.  
5 Проектування: “Кроки до успіху” 10 хв. Аркуші паперу А4, 

маркери 
6 Руханка “Австралійський дощ” 

 
3 хв.  

7 Вправа “ Ми спокійні і сміливі” 
 

5 хв.  
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8 Вправа ”Перебування в теперішньому” 10 хв.  
9  Рефлексія заняття 3 хв.  
10 Домашнє завдання 2 хв.  

 

Девіз заняття: 
Ти мені розкажи – я не забуду, 
Ти мені покажи – я запам`ятаю, 
Ти організуй мені дію – і я 
навчусь. 

(Китайська мудрість) 
Хід заняття 

I. Вправа «Вітання своїм іменем» 

Психолог представляє себе та вітає учасників. Пропонує кожному назвати 

своє ім’я та, за бажанням, розповісти про себе. 

 

II. Правила 

Психолог зазначає, що правила є важливими у житті людини і суспільства. 

Для того, щоб група працювала продуктивно, кожен почувався комфортно, 

для досягнення атмосфери довіри і співробітництва потрібно узгодити 

правила за якими буде діяти група. Правила пропонує психолог, учасники 

доповнюють; правила записуються на великому аркуші паперу і 

прикріплюються на видному місці, де знаходяться до кінця заняття: 

– Діяти добровільно, бути активним 

– Говорити тільки від свого імені 

– Діяти за принципом “тут” і “зараз” 

– Цінувати час – говорити по черзі, коротко, за темою 

– Бути “+”, тобто позитивним до себе і до інших... 

 

III. Вступ 

Психолог повідомляє мету заняття та тему: “Умій володіти собою”. 

Говорить про те, що в ході заняття учасники ознайомляться зі способами 

керування своїми відчуттями та емоціями, навчаться планувати свої дії так, 

щоб досягти мети та мати успіх. 
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IV. Вправа «Подорож у майбутнє»  

(Надається можливість пережити ситуацію, в якій учні керують 

емоційним станом та поведінкою подумки). 

Учням  психолог пропонує уявити і подумки прожити день, коли вони 

братимуть участь у незалежному зовнішньому оцінюванні та, за бажанням, 

описати свої бачення та відчуття за планом (вивішується та зачитується). 

План проведення вправи: 

1. Раціоналізація майбутньої події – детальне спокійне осмислення 

ситуації, що має відбутися. Так усі моменти стануть ясними і ніби 

звичайними. 

2. Подумки програємо свою роль (така внутрішня робота додає 

впевненості і знімає зайве напруження). 

3. Пригадайте із вашого життєвого досвіду складні ситуації, які вдало 

завершилися; що допомогло їх благополучно розв’язати. Зробити висновок: 

“Я вирішував складні проблеми, вирішу і цю”. 

4. Можна уявити (ніби пережити) найгірше завершення майбутньої події, 

визначити тактику поведінки в цих умовах. Тоді невдача не здаватиметься 

крахом, катастрофою. 

Ситуація: Пропоную вам  відправитися в подорож у майбутнє. Уявіть 

день, коли ви братимете участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Подумки розпочинайте з того моменту, коли ви вдома прокинулись і почали 

збиратися до школи. Уявляйте, як ви вдягаєтесь, шлях, яким ідете, як 

відчиняєте двері, тобто всі послідовні дії протягом дня. 

Обговорення вправи: 

– важко чи легко було уявляти? 

– який настрій  переважав? 

– коли, в який момент відчули страх чи напруження? 

– які думки виникали в ході роботи? 

– для чого, на вашу думку, ми виконали таку вправу? 
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V. Проектування: «Кроки до успіху» 

Психолог знайомить з новою формулою, як отримати бажаний успіх: ” Я 

хочу бути. Я можу бути. Я буду”. Пропонує проаналізувати, що потрібно для 

досягнення  поставленої мети. Дає учням вказівки. 

На аркуші паперу (можна просто в уяві) намалюйте сходинки. На кожній 

напишіть дію, яка приведе вас до бажаного результату (вершину сходинок). 

Тобто визначте кроки до успіху. Їх не повинно бути багато, і вони мають 

бути реальними. 

Закрийте очі й уявіть собі кожен “крок”. Почекайте, доки образ стане 

виразним, чітким, доки його не відчує тіло (наприклад, ви знайшли  відповіді 

на всі запитання і успішно закінчили роботу, ви задоволені собою). 

Усвідомте (складіть список) усього, що вам заважає. Якщо це думки, які 

відволікають вас (можливо неприємні) зробіть глибокий вдих і видих. 

Повторіть. 

Так ми з вами учимось керувати своїм емоційним станом, поведінкою, 

планувати життя. Думки матеріальні, ті, які у вас є сьогодні, будують 

майбутнє. 

 

VI. Руханка «Австралійський дощ» 

Пропонує учням стати у коло. 

Інструкція: «Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте 

разом послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати 

мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні. Слідкуйте 

уважно! 

– В Австралії піднявся вітер (труться долоні одна об одну). 

– Починає крапати дощ (клацання пальцями). 

– Дощ посилюється (почергове плескання долонями по грудях). 

– Починається справжня злива (плескання по стегнах). 

– А ось град – справжня буря (тупіт ногами). 

– Але що це? Буря стихає (плескання по стегнах). 
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– Дощ стихає (плескання долонями по грудях). 

– Рідкі каплі падають на землю (клацання пальцями). 

– Тихий шелест вітру (потирання долоней). 

– Сонце! (руки догори)». 

 

VII. Вправа «Ми спокійні і сміливі» 

Як же стати спокійним, впевненим, сміливим у ситуації, коли потрібно 

зосередитися, приймати правильні рішення? Потрібно поговорити «із самим 

собою», поставити перед собою «магічні» запитання: 

Що відбувається зі мною в даний момент? А саме: 

– що я зараз роблю? 

– що я відчуваю? 

– про що я думаю? 

– як я дихаю? 

Чого б мені хотілося в наступний момент? Тобто чи хочу я продовжувати 

робити, думати, відчувати і дихати так само? Або ж хочу щось змінити? 

Пропоную вам закрити очі, розслабитися і подумати відповіді на кожне із 

запитань.  

Психолог почергово проговорює запитання. Дає час на роздуми. 

Бажаючим пропонує озвучити свої думки. 

 

VIII. Вправа «Перебування в теперішньому» 

Для того, щоб оволодіти собою, налаштуватися на діяльність існує ще 

багато методів. Один із них – усвідомити реальність, оточуючі речі. Для 

цього зосередьте свою увагу на навколишньому. Погляньте на речі, які вас 

оточують, відчуйте кольори, запахи, звуки. Почніть опис того, що ви 

відчуваєте, фразою: «Тут і тепер я усвідомлюю...». 

Тепер зосередьтесь на ваших відчуттях, що ви відчуваєте шкірою, який 

стан ваших м`язів, прислухайтесь до серця, до власного дихання. 

Намагайтесь дихати повільно і більш глибоко. Можна почергово 
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напружувати і розслабляти різні ділянки м’язів. Зробивши все це декілька 

разів, ви відчуєте заспокоєння, здатність міркувати і оцінювати ситуацію. 

 

IX. Рефлексія заняття 

 

X. Домашнє завдання: подумки вдома “проживіть” ще раз день, коли ви 

братимете участь у незалежному зовнішньому оцінюванні. 
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ІІІ. РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З УЧНЯМИ 
 

3.2. СУПРОВІД ВИПУСКНИКІВ  

ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

3.2.3.ФОРМУЛА УСПІХУ 

ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 

(заняття для учнів 11-х класів) 

 

Мета: формувати у школярів емоційно-позитивне ставлення до 

зовнішнього незалежного тестування; розвивати навички саморегуляції в 

напружених ситуаціях; розвивати вміння організовувати самоосвітню 

діяльність у період підготовки до зовнішнього незалежного тестування; 

сприяти формуванню оптимістичного конструктивного настрою у підготовці 

до зовнішнього незалежного тестування. 

Матеріали:  

– бейджі;  

– плакат «Правила роботи»;  

– малюнок «Піщаний годинник»;  

– малюнок «Торбинка асоціацій»;  

– плакат «Подивіться на стрес, як на позитивне явище»;  

– буклет «Підготовка до тестування... (Поради психологів)»;  

– аркуші паперу; 

– «Формула оптимістичного конструктивного настрою»;  

– кулька,  

– маркери, ручки,  

– стікери. 

Час: 1 година 40 хвилин. 

 

 



 93

Хід заняття 

I. Знайомство (5хв.) 

Вправа «Знайомство». Кожен називає своє ім’я, якості, які цінує у собі і 

те, що цінує у житті. 

(Виконання вправи по колу). 

 

II. Правила роботи групи (2 хв.) 

- Для того, щоб наша робота була ефективною, ми повинні прийняти 

правила за якими будемо працювати. 

Правила роботи учасників тренінгу:  

– Добровільність участі; 

– Позитивне налаштування; 

– Не перебивати, говорити по черзі; 

– Говорити від себе; 

– Не критикувати, поважати думку іншого; 

– Бути щирим та активним. 

 

Оголошення теми і мети заняття (3 хв.) 

 

III. Вправа «Очікування» (5 хв.) 

Кожному учаснику тренінгу пропонується записати на  стікерах свої 

очікування від цієї зустрічі. Потім кожен зачитує свої очікування і розміщує 

їх на піщаному годиннику. 

 

IV. Вправа «Торбинка асоціацій» (10 хв.) 

«Test» у перекладі з англійської мови означає перевірка. Тестування 

визначає рівень знань людини з певного предмета. 

У цьому році кожен з вас повинен мобілізуватися, щоб вдало скласти цей 

іспит. 
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Зверніться до вашої підсвідомості – назвіть слова-образи, які виникають у 

вас, коли ви думаєте про тестування. 

Асоціації учні записують на стікерах та розміщують на «Торбинці 

асоціацій» (Варіанти: випробовування, екзамен, перевірка, стрес, напруження 

і т.д.). 

Висновок: тестування – це дуже серйозна ситуація, яка забирає багато 

душевних сил. 

 

V. Вправа «Перетворення свинцю в золото» (10 хв.) 

- Ви сказали, що тестування – це своєрідне випробування; проблема, яку 

треба вирішити; стресова ситуація ... . Так, тестування – це стресова ситуація. 

Стрес – це: 

* стан напруження, який виникає внаслідок дії сильного подразника 

надзвичайної ситуації; 

* реакція тіла і психіки на ситуацію, що вимагає функціональної 

перебудови організму, відповідної адаптації;  

* стан людини, який виникає через різноманітні екстремальні впливи. 

Але стрес  іноді необхідний у житті людини. 

Зараз кожен учасник звернеться  до наступного зі словами: «Стрес – не 

лише негативне, але й позитивне явище ...». Той, до кого зверталися, 

відповідає: «Так, це погано, але ...» й намагається назвати якийсь позитив.  

Ведучий підкріплює вправу плакатом: 

Подивіться на стрес як на позитивне явище: 

– Стрес може виконувати роль мобілізуючого чинника. 

– Допомагає пристосуватися до нових умов. 

– Стрес покращує нашу працездатність, творчість. 

– Навчає нас долати перешкоди на життєвому шляху. 

Висновок: якщо не допустити виснаження організму, то розвиток 

адаптаційного синдрому може принести чимало вигод. Зокрема, підготовка 
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до тестування; тренування (виконання тестів); імітація ситуації і т. д. 

допоможуть розвитку адаптаційного синдрому.  

 

VI. Вправа «Обговоримо поради». Презентація буклету «Підготовка до 

тестування... (Поради психологів)» (20 хв.) 

Кожному роздаються буклети, які мають назву: «Підготовка до 

тестування. (Поради психологів)». У цих буклетах є пам’ятка: «Упоратися з 

тестом допоможе тренування» та вправи на саморегуляцію в умовах стресу. 

Учасники тренінгу об’єднуються у пари. Кожна пара знайомить усіх з 

певною порадою і доводить її  слушність (якщо ви вважаєте, що така є). 

Пам’ятка  

«Упоратися з тестом допоможе тренування» 

*Тренуйтеся! 

Перед офіційним (змагальним, атестаційним) тестуванням варто 

виконувати  якнайбільше  опублікованих тестів – просто заради тренування. 

Ці тренування не тільки приводять до знайомства з типовими конструкціями 

тестових завдань, але дають вам і інший досвід – самоспостереження й 

оптимальної саморегуляції під час тестування.  

*Поспішайте! 

Тренуйтеся із секундоміром у руках. Фіксуйте час виконання тестів, 

обмежуйте його. Без подібних обмежень, що змушують працювати у 

максимально швидкому темпі, без імітації ситуації неможливо змоделювати 

той стрес (напругу), що викликає будь-яке тестування. 

*Випробовуйте! 

У тренуваннях застосовуйте правильну тактику, тобто дотримуйтесь усіх 

рекомендацій, як правильно вирішувати окреме завдання або тест. 

Наприклад, не слід двічі перечитувати малозрозумілу інструкцію, а потрібно 

відразу ж познайомитися з варіантами відповідей. Тоді зміст відповідей 

прояснить вам, що ж саме є необхідним в інструкції до даного завдання. 

*Пропускайте! 
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Треба навчитися пропускати важкі або незрозумілі завдання. Пам’ятайте: 

у тесті завжди знайдуться такі, з якими ви обов’язково впораєтеся. Просто 

нерозумно не добрати балів тільки тому, що ви не добралися до «своїх» 

завдань, а застрягли на тих, навчальний матеріал з яких вам невідомий. 

Звичайно, така тактика може принести успіх далеко не завжди. Якщо тест 

побудований за принципом «сходів» і починається з легких завдань, то не 

варто пропускати всі перші завдання.  

*Вгадуйте! 

Якщо ви не впевнені у виборі відповіді, але інтуїтивно можете віддати 

перевагу якійсь відповіді, то інтуїції варто довіряти! Така довіра, як правило, 

приводить до приросту балів. 

*Виключайте! 

Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу 

правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. 

Метод виключення дозволяє концентрувати увагу на одній-двох ознаках (а це 

легко), а не відразу на п’ятьох-сімох (що набагато складніше). 

*Скорочуйте вибір! 

Якщо кілька відповідей (1-2) із чотирьох або п’яти варіантів здаються вам 

зовсім невідповідними, а інші – підходящими з рівною імовірністю, то у 

цьому випадку правильніше буде не пропускати ці завдання, а намагатися 

вибрати відповідь із інших навмання. Шляхом  такої тактики ви отримаєте 

більше балів. 

*Думайте тільки про поточне завдання! 

Коли ви бачите нове завдання (питання), забувайте все, що було у 

попередньому. Як правило, завдання у тестах не пов’язані одне з одним, тому 

знання, які ви застосували в одному, як правило не допомагають, а тільки 

заважають сконцентруватися й правильно вирішити інше завдання. 

Ця установка дає вам і інший безцінний психологічний ефект – забудьте 

про невдачу у минулому завданні (якщо ви з ним не впоралися). Думайте 

тільки про те, що кожне нове завдання – це шанс набрати бали. 
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*Читайте завдання до кінця! 

Поспіх не повинен приводити до того, що ви будете намагатися зрозуміти 

завдання за «першими словами» і добудовувати кінцівку у власній уяві. Це 

вірний спосіб зробити прикрі помилки. 

*Не засмучуйтеся! 

У будь-якому професійно підготовленому тесті чимало завдань,  з якими 

ви просто не повинні впоратися (так заплановано), більше того, ніхто не 

повинен виконати всі 100% завдань! Тому немає ніякого сенсу 

«розхлюпувати» емоційну енергію. 

Навіть якщо вам здається, що ви допустили занадто багато помилок і 

завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилковим: при 

порівнянні ваших результатів з іншими може з’ясуватися, що інші допустили 

ще більше помилок. У підсумку ви одержите  якщо не найвищий тестовий 

бал, то цілком пристойний. 

*Заплануйте два кола! 

Сплануйте середній час на кожне завдання таким чином, щоб за дві 

третини (максимум три чверті) сеансу пройти всі завдання «по першому 

колу». Тоді ви встигнете набрати максимум балів на легких для вас («своїх») 

завданнях, а потім зможете подумати й добрати щось на важких, які вам 

спочатку довелося пропустити.  

(Виконання вправи). 

- Це найпростіший список рецептів. Якщо ви використаєте їх, то ще під час 

тренувань побачите, як відчутно зростають ваші результати.   

 

VII. Вправа «Формула оптимістичного конструктивного настрою на 

тестування» (10 хв.) 

Учасники тренінгу об’єднуються у чотири групи.  

Спробуйте переконати себе і товаришів за такою схемою: 

Я успішно складу тестування тому, що ... . 

Я успішно складу тестування навіть, якщо ... . 



 98 

Я успішно складу тестування, не зважаючи на ... . 

Я успішно складу тестування завдяки ... . 

Я успішно складу тестування, спираючись на ... . 

Я успішно складу тестування, бо прагну ... . 

(Кожен учасник переконує себе і своїх товаришів за такою схемою.) 

- Можливо, ці висловлювання стануть дієвою формулою вашого 

оптимістичного конструктивного настрою у підготовці до тестування. 

 

VIII. Вправа «Кулька» (5 хв.) 

По колу передається повітряна кулька. Кожен записує та озвучує, чого не 

потрібно робити під час тестування. (Варіанти: хвилюватися, 

розгублюватися, втрачати здатність мислити, нервувати, думати про погане, 

напружуватися, боятися і т. д.). Весь негатив збирається на кульці. 

(Знищення кульки). 

– Що ви зараз відчуваєте? 

– На вашу думку, як ми можемо подолати все те, що буде заважати нам 

під час тестування?  

 

IX. Вправа «Методи саморегуляції» (10 хв.) 

– Для того, щоб змінити своє самопочуття на іспиті, тестуванні (перейти 

від відчуття тривоги до впевненості) – спробуйте створити у своїй свідомості 

образ успіху, чітко уявити його. 

У день тестування можна уявити себе туго стягнутою пружиною, в якій 

спресовані ваші знання, здібності, ваша праця. Залишається у потрібний 

момент все це звільнити. 

- Найбільшою проблемою під час тестування можуть стати ваші 

переживання і хвилювання. Допоможуть нам їх подолати навички емоційної 

саморегуляції. Вправи на саморегуляцію наведені у буклетах, з якими ми вже 

познайомилися. 

(Ознайомлення із вправами) 
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X. Релаксаційна вправа «Храм тиші» (10 хв.) 

Вмостіться зручніше...  Руки вільно покладіть перед собою... Розслабте 

спину... Заплющіть очі...  Ви робите легкий і глибокий вдих...  Спокійний і 

довгий видих...  Без зусиль вільно і легко дихаєте... Ваші ноги торкаються 

підлоги... Ваші руки торкаються стільчика... Ви відчуваєте їхню опору... 

Підтримку... Уявіть, що ви прогулюєтесь околицею багатолюдного, великого 

міста... Спробуйте відчути, як ваші ноги  торкаються бруківки... Ви робите 

крок за кроком... Зверніть увагу на перехожих... Роздивіться їхні обличчя, 

фігури... Вони проходять поруч стривожені, спокійні, байдужі, закохані, 

веселі... Довкола багато руху й шуму, людей і автомобілів, яскравих вітрин і 

кольорових  реклам... Зупиніться... Прислухайтесь до своїх відчуттів... Тепер 

поверніть за ріг і прогуляйтеся тихою алеєю... Ви помічаєте великий 

будинок, що відрізняється своєю архітектурою, незвичністю... Ви підходите, 

торкаєтесь важких, різьблених дверей, на яких читаєте: «Храм тиші». Ви 

розумієте – це місце, де не чути звуків суєти, де ніколи не вимовлено 

марного слова... Ви відчиняєте прохолодні двері, входите – й одразу вас 

огортає повна спокою тиша... Ви відчуваєте, як у цій тиші звільняєтесь від 

напруження... Ви відчуваєте, як звільняєтесь від емоційного навантаження... 

У цьому будинку ви наповнюєтесь спокоєм... Зараз вас нічого не хвилює, 

нічого не бентежить, ви звільняєтесь від усіх турбот... Вся ваша свідомість 

наповнюється спокоєм... (Пауза 1-1,5 хв.) Коли ви захочете покинути 

будинок, штовхніть дерев’яні двері і вийдіть на вулицю. Як ви почуваєтесь 

тут? Насолодіться своїми відчуттями, повнотою життя. Ви пам’ятаєте дорогу, 

яка привела вас до храму тиші, щоб іноді повертатися сюди? Глибоко 

вдихніть та видихніть, розплющіть очі та повертайтеся у реальність. 

 

XI. Підсумок заняття (10 хв.) 

– Як, на ваш погляд, виглядає «формула успіху на тестуванні»? 
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(Кожен учасник записує свою формулу і презентує її. Наприклад: знання-

емоційна стабільність-оптимізм-віра в свої сили-удача). 

– Чи справдилися ваші очікування? Якщо так, то перемістіть свої записи 

на плакаті вниз. 

 

Сформулюйте побажання успіху для себе під час проведення тестування. 

Запишіть його на аркуші паперу. Нехай ці побажання обов’язково 

здійсняться. 

 

Кожен з вас отримав буклет із побажаннями успіху під час тестування, 

про які ми сьогодні говорили. Зверніться до них іще раз, використовуйте їх та 

будьте успішними випускниками та абітурієнтами!  
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 ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Психологічний супровід учнів, батьків, педагогічних працівників під 
час навчально-виховного процесу, випускників – під час зовнішнього 
незалежного оцінювання є актуальним напрямком роботи практичного 
психолога (соціального педагога). Така робота проводиться з метою 
формування здорового способу життя, підвищення компетентності всіх 
учасників щодо врахування індивідуальних особливостей учнів та створення 
умов для самореалізації кожної особистості. Професійна орієнтація 
учнівської молоді набуває дедалі вагомішого значення у процесі відтворення 
трудових ресурсів України. Профільне навчання спрямоване на створення 
умов для самопізнання та реалістичної самооцінки індивідуальних 
особливостей, зіставлення своїх професійно важливих якостей, здібностей, 
інтересів і нахилів з вимогами професії та кон’юнктурою на ринку праці. 

Для досягнення вказаних цілей рекомендовано державним органам 
управління освітою на різних рівнях, учителям, психологам, соціальним 
педагогам, медичним працівникам, батькам спільно з органами учнівського 
самоврядування: 

–  організувати роботу, направлену на підвищення рівня психологічної 
культури колективів учителів; 

–  ознайомлювати з технологіями проведення уроків в умовах 
особистісно зорієнтованої освіти; 

–  проводити психолого-педагогічні семінари, засідання педрад, 
засідання методичних об’єднань з тем: “Психологічна підтримка учасників 
педагогічного процесу”, ”Здібності та обдарування дитини”, “Від 
профорієнтації до професійної самореалізації” тощо; 

–  організувати проведення діагностичної роботи, з метою своєчасної 
оцінки комплексу індивідуальних особливостей дітей, вивчення задатків та 
обдарувань при відборі у профільні класи, класи з поглибленим вивченням 
певного предмета з використанням психодіагностичного інструментарію, 
який пройшов експертизу при обласному (районному) центрі практичної 
психології (яку також мають право здійснювати методисти, що відповідають 
за психологічну службу); 

–  залучати практичних психологів до викладання у загальноосвітніх 
навчальних закладах курсів «Основи вибору професії» та «Етика і психологія 
сімейного життя» для підвищення головних життєвих компетенцій 
старшокласників; 

– підсилити складову змісту програм з трудового навчання, що 
стосується формування трудових умінь і навичок; 

–  змінити в концепції 12-річної освіти форму організації профільної 
освіти учнів ІХ-ХІІ класів з профільних клас-комплектів на профільні уроки, 
бо в сільських малокомплектних школах, наприклад, не можна утворити 
клас-комплекту з жодного профілю; 
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–  вдосконалити технології виявлення і розвитку здібностей і 
обдарувань дітей, створити найбільш оптимальні умови для їх навчання і 
виховання. А саме: проводити анкетування, направлене на виявлення 
задатків і здібностей; давати можливість учням проявити себе під час уроків 
за допомогою нестандартних творчих завдань; проводити екскурсії, 
організовувати позашкільні заходи; розширювати участь дітей у роботі МАН, 
олімпіадах, оскільки вже сам процес написання наукової роботи розвиває 
уміння збирати та аналізувати інформацію, організовувати та проводити 
дослідження, поглиблює знання дитини про ту чи іншу професію, напрямок 
діяльності, сприяє більш свідомому вибору майбутньої професії; 

– залучати дітей до участі у різноманітних секціях та гуртках, роботі 
позашкільних закладів освіти; 

–  організовувати загальношкільні, класні батьківські збори, 
конференції, лекторії на яких обговорювати теми щодо особливостей 
виховання дітей: “Моя дитина у майбутньому”, “Задатки, здібності і 
обдарування дитини”, “Як ставитись до успіхів та невдач дітей”; 

–  організовувати проведення групових та індивідуальних консультацій 
за результатами опитування батьків та дітей з тем: “Як навчати вчитись”, 
“Діти очима батьків”, “Батьки очима дітей”; 

–  сприяти активному використанню у роботі навчального закладу 
періодичних та фахових видань, проводити радіолекторії для підвищення 
психологічної грамотності населення; 

–  розробити регіональні й державні стратегії з трудового виховання 
учнівської молоді, яке повинне передбачати: профілювання на основі 
психолого-педагогічної діагностики; профільнну освіту; професійну освіту з 
аналогією з ПТНЗ; перетворення шкіл та ПТНЗ у школи-господарства, 
блискучі зразки яких маємо в сільському (с. Ковалівка) на Полтавщині та 
міських (м. Харків) закладах А.С.Макаренка у ХХ – та сільської Сахнівської 
школи на Черкащині О.А.Захаренка у ХХІ століттях; 

–  поновити зміст шкільних характеристик-рекомендацій учнів 
випускних класів за підписами директора школи, класного керівника, 
вчителя профільного предмету і практичного психолога (якщо він є у 
навчальному закладі) пріоритетними для кожного учня профілями освіти. 
Вважати характеристику-рекомендацію разом з атестатом і незалежним 
тестуванням вагомими чинниками для зарахування абітурієнтів до 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів. 
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