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Вступ 
 

Практична психологія поступово інтегрується в освіту, за останні три 
роки кількість спеціалістів з психології у навчальних закладах Полтавської 
області збільшилась на 202 особи.  На одного працівника психологічної 
служби припадає близько 340 учнів (станом на 2009 р.).  

Психологи в школі вже близько 20 років — на часі запровадження 
технології оцінки ефективності та результативності діяльності фахівців 
психологічної служби.  

Висновок про ефективність впливу на людину є досить складним для 
будь-якої сфери діяльності, тим більше для психологічної чи 
психотерапевтичної практики. Проблема підсилюється відсутністю 
відповідальної особи у процесі психокорекційної діяльності, тобто того, хто:  

спостерігає поведінкові прояви, які потребують корекції; 
має повноваження впливати на дитину; 
зацікавлений у змінах у поведінці та розвитку дитини.  
Відповідальною особою може бути вчитель, класний керівник, батьки. 

Якщо такої немає, корекція буде обмежуватися кабінетом психолога та буде 
недостатньо ефективною. Гуманізація освіти передбачає вироблення єдиного 
уявлення про характер і особливості розвитку дитини, визначення спільного 
прогнозу її розвитку, за необхідності визначення комплексу корекційно-
розвиваючих заходів та освітнього маршруту. Тобто шкільні спеціалісти, 
виконуючи професійні специфічні мають діяти злагоджено, на одну мету, 
враховувати рекомендації суміжних професій (психологів, дефектологів, 
соціальних педагогів). Тут постає нова проблема — проблема професійного 
кордону між освітянами. До сьогодні не визначені межі компетентності 
практичного психолога та соціального педагога, які часто виконують функції 
заступника директора з виховної роботи або організатора позакласної роботи. 
У результаті – не виходить побудувати систему співпраці. Ніяк не знайдуть 
себе в педагогічній системі соціальні працівники, а значить – їх діяльність 
мало ефективна. Розмиваються цілі, втрачає свої контури і передбачуваний 
результат. Педагог його мислить одним чином і в одній системі координат, 
психолог – інакше.  

Увівши в школу спеціалістів, які орієнтуються на розвиток (практичних 
психологів, соціальних педагогів), їх поставили у об’єктивні протиріччя з 
цілями та завданнями системи та з тими, хто відповідно, їх втілює в життя. І 
справа не у тому, що психологи «гарні та гуманні», а педагоги сприймають 
дитину як об’єкт впливу. У них різна мета і завдання, вони професійно 
орієнтовані на різний результат.  І доки праця вчителя оцінюється кількістю 
переможців олімпіад, сумою предметних знань та умінь при всій своїй 
гуманності у своїй роботі він буде орієнтуватися на дитину як на об’єкт. А 
співпраця з психологом, дефектологом буде «п’ятим колесом» до його возу. 
Більш того, чим більш ретельно учитель буде прислуховуватись до голосів 
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суміжних професій, тим важче йому буде досягати успіхів на своїй ниві. Тому 
агресія зрозуміла та закономірна. Ми, психологи, гарні, але заважаємо. 

Психологія не повинна пояснювати вчителям, як навчати дітей, давати 
їм конкретні поради але психологічні знання мають звернути увагу педагогів 
та батьків на необхідність дослідження внутрішнього світу дитини, вони 
(дорослі) мають розуміти духовне життя учня «…как некоторое активное 
единство, каким он сам ее чувствует, и, если возможно, сочувственно 
воспроизвести ее в воображении» (В. Джемс «Беседы с учителями о 
психологии», 1899). Такі ж ідеї проголошував Г. Мюнстерберг, котрий 
підкреслював, що педагогіка має орієнтуватися на психологічні знання 
переважно при відхиленнях від норми, наприклад, при вивченні причин 
втомлюваності школярів, розсіяності уваги тощо але не слід вимагати від 
психології конкретних вказівок, як навчати дітей. Ці ідеї видатних філософів, 
які приділяли значної уваги педагогічній психології не втратили своєї 
актуальності й на сьогодні, особливо у зв’язку із розвитком психологічної 
служби.  

 
Враховуючи актуальність проблеми, центром практичної психології 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було 
запроваджено постійні семінари-тренінги «Створення групових корекційних 
програм в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (2007-2009 рр.), у 
ході яких практичні психологи, соціальні педагоги, методисти з психології 
крок за кроком опановували інноваційні технології здійснення корекційної, 
розвивальної роботи, структурували власні професійні дії, усвідомлювали 
власний сенс у розвитку дитини. Матеріали даного посібника підготовлені за 
результатами цієї роботи та апробовані практичними психологами, 
методистами з психології у навчальних закладах Полтавської області. У ході 
апробації корекційно-відновлювальних програм постало наступне завдання – 
віднайти інноваційні, альтернативні технології взаємодії фахівців закладу 
освіти для планування спільних дій у створенні розвиваючого середовища в 
школі.  Такою технологією є психолого-педагогічні консиліуми. Практичне 
запровадження психолого-педагогічних консиліумів у закладах освіти з 
метою апробації у найближчій перспективі.  

   
Інформаційно-методичний збірник складається з трьох розділів, у яких 

послідовно тематично підібрані науково-методичні, навчальні  матеріали, які 
доречні у процесі професійного самовизначення фахівця психологічної 
служби, усвідомленні власного сенсу  при роботі у напрямку корекції та 
розвитку.  

 
Перший розділ містить теоретичний виклад особливостей корекційно-

відновлювальної та розвивальної роботи працівників психологічної служби 
системи освіти. Зроблений акцент на професійній компетентності, готовності 
спеціаліста служби до коригування відхилень у розвитку вихованців.  
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У другому  розділі детально описується технологія психолого-
педагогічного консиліуму як інновації, яка спрямована на взаємодію різних 
спеціалістів школи у плануванні та вирішенні завдань розвитку дітей та 
підлітків. У цьому розділі висвітлюються види консиліумів, схема підготовки 
та проведення консиліумів, шляхи реалізації рекомендацій консиліумів 
різними фахівцями освітнього закладу. 

 
Третій розділ складається з корекційних, розвивальних програм, 

створених працівниками психологічної служби системи освіти та апробовані 
у навчальних закладах Полтавської області на предмет їх результативності. 

 
Висловлюємо велику подяку кандидату психологічних наук Катерині 

Леонідівні Мілютіній (м. Київ), яка провела кілька навчальних семінарів-
тренінгів для практичних психологів, методистів Полтавщини «Створення 
корекційних програм в умовах загальноосвітніх навчальних закладів» та 
постійно надихає на нові ідеї щодо збереження та укріплення здоров’я дітей, 
шляхом психологізації освітньої системи. 

 
 
 
 

 Катерина Муліка 
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1. Організація та проведення корекційно-відновлювальних, 
розвивальних занять 

 
Корекція – сукупність педагогічних та лікувальних засобів, 

спрямованих на поліпшення та виправлення процесу розвитку особи. 
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота вимагає певної 
кваліфікації та досвіду роботи. Тому новопризначені молоді спеціалісти, як 
правило, не обирають пріоритетним саме цей напрямок роботи. Серйозність 
та відповідальність цієї роботи відображають нормативи часу, визначені для 
проведення корекції й розвитку (таблиця 1). 

Висновок про ефективність впливу на людину є досить складним для 
будь-якої сфери діяльності, тим більше для психологічної чи 
психотерапевтичної практики. Нема жодного психотерапевтичного напрямку, 
який би не звертався до питань оцінки власної результативності.  

Таблиця 1 
Нормативи часу для проведення корекційно-розвивальної роботи 

практичним психологом, соціальним педагогом 
 

Найменування видів робіт Одиниця виміру 
обсягу роботи 

Нормативи 
часу 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 
1. Корекційно-відновлювальна та 
розвивальна робота з учнями (дітьми), 
зокрема 
а) індивідуальна 
б) групова 

 
 
Один учень (дитина) 
Один клас (група) 

 
 
30,0 
40,0 

2. Проведення ділових ігор, тренінгів для 
педпрацівників, батьків 

Одна група 40,0 

 
Корекційно відновлювальна та розвивальна робота фіксується в 

журналі корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним 
психологом, соціальним педагогом (таблиця 2).  

Корекційна робота є продовженням психодіагностичної. Лише після 
встановлення відхилення в розвитку чи невідповідності психічного розвитку 
віковим нормам, практичний психолог укладає відповідну програму, 
забезпечує її експертну оцінку та приступає до корекції.  

Таблиця 2 
Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної 
роботи практичним психологом (соціальним педагогом) 

 
(назва навчального закладу) 

№ з/п Форма роботи Тематика 
роботи 

Методи 
роботи 

Дата проведення.  
Облік відвідування 

 Індив. Групова           
             

*Примітка: невід’ємною частиною журналу є затверджені експертною 
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комісією програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з 
певними категоріями учнів (дітей). 

На етапі професійного становлення психолог може використовувати 
стандартні програми. Водночас вони  не враховують індивідуальних 
особливостей контингенту, з яким працює психолог, специфіку конкретного 
випадку, здібності й, зрештою, особистісні характеристики психолога.  

У психологічній та психолого-педагогічній практиці терміни 
«психотерапія» та «психологічна корекція» часто вживаються як синоніми. 
Там, де психолог працює не з аномальними особистостями, а з такими, чий 
онтогенетичний розвиток перебуває в межах норми, котрі потребують 
допомоги не в інтелектуальному, а в особистісному розвитку, розділення 
психотерапії та корекції значно ускладнюється. Цілі та методи психологічної 
допомоги – ось два принципові моменти. Мета психотерапії – створення умов 
для повноцінного становлення особистості; мета психологічної корекції – 
усунення недоліків у розвитку особистості. Завдання психологічної корекції 
можуть підпорядковуватись психотерапевтичній меті як більш загальній. Що 
ж до методів, то психологічна корекція, на відміну від психотерапії, не має 
своїх спеціальних методик, а користується залежно від потреб методами 
психотерапії, педагогіки, медицини.  

Психологічна корекція й психотерапія (поряд із 
психологічним консультуванням) є видами психологічної 
допомоги. Корекція передбачає більш активний і 

цілеспрямований вплив на особистісний, поведінковий та інтелектуальний 
рівні функціонування людини й, як правило, потребують більшого часу для 
здійснення. 

Психологічна корекція являє собою тактовне втручання в процеси 
психічного й особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень 
у цих процесах і часто справляє вплив не лише на особистість, але й на її 
оточення, організацію життєдіяльності. Психотерапія спрямована на 
глибинне проникнення в особистість і здійснення прогресивних зрушень у її 
взаємодії зі світом через зміну само й світосприйняття. 

Під психологічною корекцією розуміють діяльність психолога щодо 
виправлення особливостей психічного розвитку, які не відповідають 
оптимальній моделі. 

Важливими ознаками психологічної корекції є 
дискретність і орієнтація на вікові норми. Дискретність 
означає вплив психолога на відносно незалежні конкретні 
складові внутрішнього світу людини. Вплив здійснюється 
на основі теоретичних уявлень про норми перебігу 

пізнавальних та емоційних процесів, про норми цілеутворення в тому чи тому 
віковому періоді. Орієнтація на вікові норми визначає контингент 
корекційного впливу та використання психодіагностичних методик. Корекція 
характеризується як сукупність психолого-педагогічних впливів, 
спрямованих на виправлення чи на профілактику недоліків та відхилень 
розвитку дитини. Таким чином можна виділити дві взаємопов'язані форми 
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корекційної роботи: симптоматичну, спрямовану на окремі відхилення в 
розвитку, та етіологічну, спрямовану на джерела та причини цих відхилень. 

Слід відрізняти корекцію нормального і аномального розвитку. Перша 
здійснюється психологом, друга – патопсихологом, дефектологом, 
психіатром чи психоневрологом. Психолог здійснює корекцію нормального 
розвитку у випадках тимчасової затримки, соціально-педагогічної 
занедбаності та інших девіацій, викликаних соціально-психологічними та 
педагогічними причинами. Психолог, який займається корекцією, працює за 
такою схемою: що є; що повинне бути; що треба зробити, щоб було так, як 
треба. Щоб відповісти на ці питання, практичний психолог повинен 
визначити норму психічного розвитку. Виокремлюють три види аналізу цієї 
категорії: нейропсихологічний, загальнопсихологічний та віковий 
психологічний. 

На нейропсихологічному рівні аналізу психолог робить висновок 
відносно мозкової організації явища, яке досліджується. Такий висновок йому 
допоможуть зробити знання про функціональну організацію головного мозку, 
про основні принципи локалізації психічних функцій та локальних вражень 
мозку. 

Загальнопсихологічний аналіз включає зміст норми психічного 
розвитку й передбачає використання даних про основні закономірності й 
механізми функціонування психіки. 

Віковий рівень аналізу дозволяє конкретизувати 
отриману інформацію щодо віку та індивідуалізувати її 
відносно конкретної особистості. 

Коли визначені норми явища, яке аналізується, 
психолог може вирішувати питання корекції (наприклад, 

пам'яті) виходячи з норми розвитку чи з індивідуальних особливостей 
дитини. 

Вибір стратегії здійснення корекції визначається трьома основними 
принципами: принципом нормативності розвитку, принципом "зверху вниз" і 
принципом системного розвитку психічної діяльності. 

Принцип нормативності розвитку проголошує існування певної "вікової 
норми" розвитку, своєрідного еталону розвитку; 

Принцип "зверху вниз " вимагає поставити в центр уваги психолога 
"завтрашній день розвитку" дитини й змістом корекційної роботи вважати 
створення зони найближчого розвитку особистості. Виходячи з цього, 
корекція повинна здійснюватись як цілеспрямоване формування 
психологічних новоутворень, які є сутнісною характеристикою віку й мати 
випереджальний характер. 

Принцип системного розвитку психічної діяльності обумовлює 
необхідність ураховувати складність системного характеру психічного 
розвитку в онтогенезі й передбачає здійснення корекційної роботи через 
організацію відповідної діяльності дитини, яка у свою чергу передбачає зміну 
соціальної ситуації. 

Корекційна робота будується не як тренування окремих умінь та 
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навичок, не як окремі вправи з удосконалення психічної діяльності, але як 
цілісна осмислена діяльність дитини, яка органічно вписується в систему 
повсякденних життєвих стосунків. Тобто психолог створює чи відтворює 
умови, у яких нові можливості, бажані психологічні навички чи процеси 
можуть сформуватися й стати необхідними для дитини, значимими для 
відбудови адекватних стосунків із світом та іншими людьми.  

Психолог, який займається психологічною корекцією, має почати з 
самовизначення, усвідомлення власного сенсу саме такої діяльності. 

 
Основні компоненти професійної готовності  

(за Старком, Лоутером, Хагерті [1986] та Мейхью [1971] і 
продовжені у роботах Л.М.Кроля ) 

1. Технічна компетентність — уміння трансформувати мету, поставлену 
замовником (батьками чи вчителями), в ситему конкретних діагностичних 
методик, навчальних завдань, вправ індивідуальної чи групової колекційної 
програми, застосувати їх практично; 

2. Міжособистісна комунікативна компетентність — розвинуті 
комунікативні навички, спостережливість до групових та індивідуальних 
процесів, вміння їх інтерпретувати, високий рівень усвідомлення себе та 
розуміння інших, як дітей з порушеннями розвитку так і батьків;  

3. Контекстуальної компетентності — володіння соціальним 
контекстом, у якому існує система корекційних впливів, розуміння, де та з 
ким треба налагодити співпрацю для успіху колекційної програми; 

4. Адаптивної компетентності — здатність передбачати зміни у 
професії та пристосовуватись до них, неперервно засвоювати знання з 
суміжних дисциплін, насамперед, з нейрофізіології, фізіології, педагогіки, 
дефектології; 

5. Концептуальної компетентності — володіння загальноприйнятими 
основами знань, психологічними теоріями на яких базується система 
корекційного впливу у кожному конкретному випадку; 

6. Морально-етичної компетентності — володіння системою моральних 
переконань та цінностей, властивих сучасній психологічній практиці; 

7. Інтегративній компетентності — вміння цілісно та швидко приймати 
необхідні рішення, творчо ставитись до своєї діяльності, створювати власні 
програми, які відповідають вимогам практичної діяльності. 
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Психокорекція має певну послідовність дій (за К.Л. Мілютіною) 
 

Назва етапу Головне питання 
Визначення відповідальної особи Хто відповідатиме та співпрацюватиме з 

психологом у зв’язку з даною проблемою? 
Психодіагностика Які розлади психічних процесів чи 

особистості лежать в основі проблеми? 
Співпраця з іншими спеціалістами До яких спеціалістів суміжних професій 

слід звернутися за допомогою? 
Контракт з відповідальною особою Де, коли і яким чином буде відбуватися 

корекційна програма? 
Збір інформації Що не відповідає нормі і потребує корекції? 

Розробка корекційної програми Які дії і в якій послідовності треба 
здійснити? 

Впровадження колекційної програми Що робити під час даного заняття? 
Перевірка ефективності Що відповідає нормі і що ще потребує 

корекції? Які розлади особистості  вдалося 
подолати? 

 
При організації роботи з дітьми, які потребують корекції, важливо 

визначити відповідальних осіб, ознаками яких є: 
- Можливість спостерігати ті поведінкові прояви, що потребують 

корекції; 
- Має можливості та впливає на дитину; 
- Зацікавлений у змінах у поведінці та розвитку дитини. 
Якщо вже на початку організації колекційної роботи помітно, що 

відповідальної особи немає, то зусилля одного психолога будуть недостатньо 
ефективними.  

 
1.1. Принципи корекційної роботи 

За класифікацією С. Коробко, О. Коробко виділяються 6 основних 
принципів корекційно-розвивальної роботи: 

1. Принцип ґрунтування корекційно-розвивальної роботи на 
результатах психодіагностики. Психодіагностика: 

– передує психологічному впливові; 
– слугує засобом контролю за змінами, що відбуваються під впливом 

психологічних дій; 
– є інструментом оцінювання ефективності психологічного пливу. 
2. Принцип «нормативності». Відповідно до цього принципу при 

визначенні стратегії корекційно-розвивальної роботи, виборі її цілей 
необхідно виходити із зіставлення «еталонів» нормального в даному віці 
розвитку та конкретних особливостей індивідуального варіанту розвитку, 
унікальності кожного вікового етапу, його можливостей та ресурсів, а також 
враховувати його самоцінність. 

3. Принцип роботи в «зоні найближчого розвитку» 
дитини. 

4. Принцип урахування індивідуально-
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психологічних та особистісних відмінностей дитини. Мають бути враховані 
потреби й інтереси дитини, особливості пізнавальних здібностей, емоційно-
вольової сфери, соціальних установок і навичок, міра стомлюваності. 
Реалізація цього принципу пов’язана з творчим процесом і вимагає від 
психолога високого професіоналізму. 

5. Принцип системності. Зобов‘язує до врахування складного 
системного характеру психічного розвитку в онтогенезі, нерівномірності та 
різночасовості дозрівання різних психічних функцій. Психологічний вплив 
спрямовується на актуалізацію сильних сторін розвитку дитини й з опорою на 
них – розвиток функцій, що перебувають у сенситивному періоді. 

6. Принцип діяльності. Види діяльності підбираються так, щоб у 
поєднанні вони 

– могли підтримувати інтерес дитини, створюючи мотиваційний аспект 
психокорекції; 

– були спроможні задіяти всю гаму психологічних функцій. До таких 
видів діяльності відносять навчальну діяльність, гру, конструювання, 
образотворчу діяльність та специфічну форму діяльності – спілкування. 

Основними етапами психокорекційної роботи є діагноз, прогноз, 
створення психолого-педагогічної корекційної програми, її виконання та 
аналіз її ефективності. У діагнозі (на підставі психологічної діагностики з 
використанням тестів) фіксуються показники психічного розвитку, їхня 
відповідність нормам, формулюється гіпотеза щодо причин відхилень. 
Психологічний діагноз також включає формулювання прогнозу. Прогноз є 
передбаченням подальшого розвитку особистості за умови своєчасної 
корекції та за її відсутності. 

Вибір методів психокорекційної роботи обумовлюється станом об'єкта 
корекції та станом предмету корекції. 

Об'єкт корекції – це окремі сфери особистості, предмет корекції – та 
психічна реальність, на яку спрямовується корекційний вплив. Умовно можна 
виділити такі групи методів:  

за характером та спрямованістю впливу: 
розвиваючі 
активізуючі 
мобілізуючі 
седативні 

за кількістю учасників: 
групові (до 12 дітей, міні-група – до 4 дітей) 

індивідуальні 
за принципом впливу: 
гетерогенні (на інших) 
гомогенні (на себе) 

За даними Г. В. Бурменської О. А Кабанової й А. Г. Лідерса 
максимальна кількість звернень до психолога припадає на дошкільний і 
молодший шкільний вік (80%). Зміст корекційної роботи пов'язується з 
найбільш типовими труднощами дітей, серед яких можна виділити: 
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1) невідповідність рівня психічного (розумового) розвитку дитини 
віковій нормі; 

2) неготовність до шкільного навчання; невстигання; низка пізнавальна 
та навчальна мотивація; 

3) негативні тенденції особистісного розвитку; комунікативні 
проблеми; 

4) неорганізованість поведінки, низький рівень довільної регуляції; 
5) емоційні порушення поведінки; 
6) дезадаптація в дитячому садку, школі, сім'ї. 
Відповідно до визначених ускладнень пропонуються такі шляхи 

корекції. 
Корекція розумового розвитку: 

– розвиток сенсорних здібностей; 
– розвиток наочно-образного (наочно-дійового) мислення; 
– розвиток функцій довільної уваги й пам'яті; 
– розвиток мовлення; 
– розвиток пізнавальної мотивації. 
Корекція готовності дитини до систематичного навчання в школі: 

– корекція «внутрішньої позиції» дитини; 
– формування загальної успішності (позитивна мотивація, пізнавальні 

процеси, самоконтроль, самооцінка); 
– корекція дрібної моторики та просторової орієнтації; 
– корекція читання; 
– корекція уявлень про кількість, розмір тощо. 

Корекція поведінки: 
Блок 1.  Мотиваційний: невміння виділити, усвідомити та витримати 

мету дії.  
Блок 2. Операційно-регуляторний: невміння планувати шляхи 

досягнення мети як за змістом, так і за часом; невміння контролювати дії й 
вносити корективи в ході їх виконання. 

 
Корекція особистісного розвитку 

 
1. Комунікативні проблеми:  

  1) в сім'ї: з батьками, родиною та поза сім'єю; 
2) з однолітками, вихователями, учителями. 

 
У першому випадку: 
роз’яснювальна корекційна робота з батьками й педагогами, 

спрямована на зміну виховних установок та стереотипів виховання; 
батьківський тренінг (підвищення психологічної батьківської 

компетентності); 
тренінг педагогічного спілкування (підвищення педагогічної 

компетентності); 
корекційні ігри психолога з дитиною (розвиток партнерських 
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стосунків); 
організація ігор дитини з батьками (проба на спільну діяльність). 
У другому випадку: 
колективні ігри (справедливий розподіл ролей та регуляція стосунків); 
ігрова корекція поведінки (від реагування та вихід агресивного заряду); 
статусна психотерапія (вікові переміщення дітей з неадекватною 

самооцінкою); 
соціальна терапія (зміна ставлення групи до дитини завдяки стійкій 

високій оцінці значимого дорослого). 
 
2. Проблеми самооцінки, тривожності, завищеного емоційного 

напруження, пасивності, конформізму: 
– психогімнастика; 
– арттерапія; 
– психодрама та інші форми десенсибілізації. 
 
3. Проблема дезадаптації дитини (комплексна): 
– комунікативні проблеми; 
– порушення емоційної регуляції; 
– дезорганізація поведінки, затримки, порушення розумового розвитку; 
– порушення особистісної поведінки;  
– неготовність до навчання.  
Психокорекційна робота у випадках дезадаптації може мати як 

комплексний характер, так і симптоматичний, спрямований на певні 
напрямки розвитку поведінки та спілкування дитини. 

У підлітковому та юнацькому віці змістовна проблематика, яка 
потребує зусиль психолога, представлена таким чином: 

Ускладнення підліткового і юнацького віку: 
акцентуації характеру; емоційно-особистісні; психофізіологічний 

інфантилізм. 
Відповідно до проблематики визначається зміст психокорекції. Для 

підліткового віку більш прийнятними є групові форми корекційної роботи. У 
випадках вирішення емоційно особистісних проблем використовуються її 
індивідуальні форми. 

 
1.2. Структура корекційної програми 

 
Попередньо зауважимо, що розпочинаючи корекційну діяльність 

фахівець має достатньо володіти знаннями з вікової психології, психології 
розвитку задля того, щоб чітко усвідомлювати, у якому полі він буде 
працювати — нормального розвитку (дії будуть розвивальними) чи 
відхилення від норми (дії будуть корекційними та відновлювальними). 
Наприклад, дитячі страхи не є емоційними розладами, часто це вікова норма 
(7 років – боязнь смерті, усвідомлення, що вона є, 11-15 років підлітки її 
пізнають, «граючись» з нею – готи). Важливо правильно встановити 
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психологічний діагноз, при затримці психічного розвитку психолог може 
натренувати механічну пам’ять та протягом початкової ланки особливих 
проблем не виявиться, вони, накопившись як сніжна кулька у повній мірі 
проявляться у 6-7 класі).  

При наявності комплексних проблем також слід виокремити 
першочерговість терапевтичного впливу (когнітивні + емоційні розлади слід 
коригувати когніцію, емоційна може вирівнятися сама). 

Попередньо ми наголошували на важливості визначення відповідальних 
осіб у процесі корекції та чіткого формулювання меж їхнього очікування від 
корекційної роботи. 

1. Отже, підходимо до найбільш відповідального моменту, який 
пов’язаний з рефлексією, самоусвідомленням власного сенсу у розвитку 
дитини — формулювання мети. Якщо мета сформульована розпливчато або її 
взагалі немає, а є процес, то у процесі беруть участь усі – хто як може і як 
може. Результату, окрім весело проведеного часу та позитивних відгуків про 
роботу психолога «всім подобається» немає. Пам’ятаємо,  що у подальшому 
вправи важко підбирати, коли негативне формулювання мети (щось 
зменшити, а якщо десь щось зменшиться, то щось добавиться). 

2. Вправи підбирати важко, коли мета корекції не зрозуміла самому 
психологу. 

3. Коли завдання не зрозуміле автору (чи треба розвивати  емоції 
молодшого дошкільника?) 

4. Перш за все, як психолога, нас має хвилювати не тільки 
поведінка, а й переконання (якщо змінюються переконання, поведінка, 
когнітивні ососбливості змінюються самі по собі. Наприклад, негативне 
ставлення до новацій: треба міняти переконання ). 

5. При когнітивних розладах обов’язковим є присутність 
відповідальних осіб (ознаки відповідальної особи: спостерігає прояви, які 
потребують корекції, має повноваження впливати на дитину; хоче досягти 
змін у поведінці дитини. Відповідальними особами можуть бути батьки, 
класний керівник, вихователь).  При роботі з когнітивними розладами  
необхідний комплекс вправ на розвиток уваги, пам’яті. Переходимо на 
наступний більш вищий рівень лише після автоматизації попереднього. 

6. Емоційні розлади: емоційна травма (інформаційна недостатність, 
емоційна заборона), заборона на емоційне відреагування (невідреаговані 
емоції). При травмі з дитиною психологу краще не працювати, якщо він чужа 
людина. Потрібно доступно пояснити, що трапилось. Найкраще працювати з 
піском, малювання..). Дитячі страхи не є емоційним розладом, це вікова 
норма. 

7. Вправи діляться на 3 блоки: інформація, навички, перевірка.  
Визначивши мету, необхідно визначитися, як ми можемо дізнатися про 

успіх корекції, іншими словами, визначити критерій успішності, які ми 
можемо самі прослідкувати. 

І. Мета. 
Мета – це результат, якого ми хочемо досягти. Тому слід дотримуватися 
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коректності формулювань для того, щоб згодом можна було оцінити, чи 
змогли ми її досягти. Зважаючи на мету, ми надалі оцінюватимемо 
ефективність корекційного впливу. 

Приклади мети: 
- розвиток упевненості в собі в дітей 7–9 років (критерій успішності: 

звертається до незнайомого дорослого з проханнями, питаннями; 
відсутність почервоніння шкіри коли на уроці викликає вчитель та впевнені 
відповіді тощо); 

- інтелектуальний розвиток дошкільнят (критерій успішності: 
самостійно правильно розкладає послідовні картинки та розповідає  сюжет, 
групує геометричні фігури за різними ознаками); 

- розвиток наочно-образного мислення (може зобразити план-схему 
подвір’я, кімнати, розмістити; планує дії подумки; може створити схему 
об’єкта тощо) 

ІІ. Завдання. 
Завдання – це конкретизація мети, розподіл її на дрібні складові 

частини. Це кроки, які ведуть до «великої» кінцевої мети. 
Приклади завдань (формулювання завдань має мати завершену дію, а 

не процес, бо для нас важливо відстежити, чи ми досягли 
результативності): 

подолати страх; 
навчити самостійно планувати дії; 
сформувати вміння відстоювати свою позицію; 
розвинути логічне мислення; 
усвідомили життєві цінності; 
уміє аналізувати свої дії. 
ІІІ. Критерії добору в корекційну групу. 
Це ознаки, наявність яких є показником для відвідування тієї чи тієї 

корекційної програми. Це своєрідна настановча діагностика. Критерії можуть 
бути виділені таким чином, щоб по закінченні занять можна було провести 
повторну діагностику й оцінити ефективність корекційного впливу. 

Ці ознаки можуть бути виділені: 
за допомогою діагностичних методів (наприклад, для програми 

інтелектуального розвитку – вимір рівня розвитку пам'яті, мислення, тощо);  
під час спостереження за дитиною (для цього слід визначити параметри 

спостереження, наприклад, для програми розвитку впевненості в собі: 
пасивність дитини на уроці і на перервах, участь в загальних іграх тощо; 

за допомогою експертного оцінювання особливостей дитини, що дають 
батьки та педагоги (наприклад, дорослі в балах оцінюють пам'ять, мислення, 
увагу дитини).  

ІV. Напрямки корекційної роботи, етапи програми. 
Слід продумати загальний напрям роботи, логіку досягнення мети. 

Наприклад, корекцію інтелектуального розвитку доцільно починати з 
розвитку сприйняття й лише потім переходити до розвитку мислення. А під 
час формування впевненості в собі – спочатку зняти актуальні страхи, а потім 
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формувати стосунки з оточуючими. Варто зазначити переходи з одного етапу 
до іншого.  

V. Організація занять. 
Перегляньте своє обладнання. Чи вистачає вам методик та допоміжних 

матеріалів для проведення діагностик? Намалюйте план свого кабінету та 
подумайте, як його можна вдосконалити. Робочий кабінет психолога має 
передбачати можливість спілкування з батьками та тестування дитини.  

Тут варто продумати про такі моменти, як кількість і вік учасників, 
регулярність і тривалість занять. Бажаною є інтенсивна форма занять (10–15 
занять протягом 4–5 тижнів, тривалість занять і кількість учасників залежить 
від віку дітей).Зверніть увагу на час, як правило, за 4 години  — надаємо 
інформацію, 10 год. — навичка автоматизується, 15-25 год. — формується 
переконаня. 

VІ. Структура занять. 
Включає такі елементи: 
Ритуал привітання — прощання (дозволяє згуртовувати дітей, створює 

атмосферу довіри, прийняття). Кожну вправу, починаючи із знайомства слід 
ретельно продумувати. Наприклад, з ім’ям у девіантних підлітків часто 
пов’язується шлейф негативу, тоді корисним є присвоєння іншого ім’я. 
Казкове ім’я передбачає відповідну поведінку. Під час знайомства тренер 
задає уже той настрій, який йому потрібно для здійснення корекційних дій: 
формування самооцінки «я не хочу хвалитися, але…», згуртування «я як і 
всі…….» тощо. У цей час проходить само презентація тренера, голос, імідж, 
ста, поведінка свідчить про ПРИЄДНАННЯ «я пам’ятаю себе у п’ятому 
класі…», ВІД’ЄДНАННЯ «я практичний психолог, маю досвід 
роботи…сертифікати…». «Я поважаю вміння вживти наркотики, але я …» 
ВІДОКРЕМЛЕННЯ. У разі, якщо регламент не очевидний, інформуємо про 
час. Слід зрозуміло сформулювати мету, тому що група сприйме це як 
розвагу чи гру. 

Як правило, тренінгові заняття починається із визначення правил 
роботи у групі. Спробуємо проаналізувати зрозумілі, придатні до виконання 
правила та зрозумілі, не придатні до виконання.  
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Характеристика правил роботи у групі 
Зрозумілі, придатні до виконання 

правила 
Зрозумілі, не придатні до виконання 

правила 
Звертатися на ім’я 
Не лаятися 
Дотримуватися регламенту 
Правило руки (Увага! Можемо перенести 
атмосферу класу) 
Говоримо про вчинки, а не про особистості 
 

Бути відвертим 
Не перебивати 
Правило «тут» і «тепер» (чи це можливо у 
повній мірі?) 
Конфіденційність  
Поважати думку іншого (що я маю робити, 
щоб дотримуватись цього правила?) 

 
Нормальна кількість для практичного використання правил – 3-5. Якщо 

їх більше, то не зможемо їх проконтролювати. 
Розминка (засіб впливу на емоційну сферу, рівень їхньої активності 

виконує функцію налаштування на продуктивну групову діяльність). 
Основний зміст занять (сукупність психотехнічних вправ, спрямованих 

на вирішення завдань даної розвиваючої програми, їхня послідовність 
передбачає чергування рухових і спокійних, інтелектуальних і реактивних 
технік). 

Рефлексія заняття (оцінка заняття в емоційному й змістовному аспектах 
надання зворотного зв'язку). 

VІІ. Перелік ігор та вправ, що використовуються на кожному етапі. 
Це варіативна частина програми. Перелік можна доповнювати, 

змінювати. Головне, щоб вони відповідали цілям і завданням програми. 
VІІІ. Критерії ефективності програми. 
На цьому етапі використовується повторна діагностика. Краще, якщо 

вона проводиться за допомогою тих самих методів, що й на початку 
корекційних занять. Слід продумати, який рівень розвитку є достатнім, а який 
– потребує повторного проходження програми. 

Корекційні програми – це завжди самостійна аналітична робота 
психолога. Вона включає такі етапи: 

1. Чітке формулювання загальних цілей корекційно-розвивальної 
програми в цілому та кожної її стадії. 

2. Визначення кола завдань. 
3. Розроблення та опис основних змістових структур. 
4. Чітке визначення форм роботи. 
5. Визначення режиму проведення корекційно-розвивального курсу. 
6. Планування вивчення динаміки ходу корекційно-розвивального 

впливу. 
7. Підготовка необхідного матеріалу та обладнання. 
8. Планування форми участі інших осіб у роботі (батьків, педагогів). 
9. Внесення можливих змін і доповнень до програми. 
Наведемо приклад короткого запису етапів можливої психокорекційної 

роботи з важковиховуваним підлітком, що відстає в навчанні. 
Загалом для досвідченого психолога, який укладає корекційну програму 

для власного використання (а не з метою поширити досвід) достатньо плану-
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схеми колекційної програми. 
 

Критерії результативності програми 
 

Прописана мета, зміст програми Критерії 
Задоволення Зрозуміла 
Результат 

Ефективна Зона найближчого розвитку 
Позитивна інформація  Безпечна 

Відповідає вікові 
Відповідно віковим особливостям Цікава 

 Зрозуміла 
Відповідно до приміщення 

Обладнання 
Проста 

Професіоналізм тренера 
Легка в реалізації  

 
План-схема корекційної програми 

Мета: 
Учасники: 
Обладнання: 
Загальний час: 

Завдання (мала 
мета) 

Тренінгові дії(ігри, 
вправи, танці, 
малюнки) 

Час (того тренера, 
хто писав 

програму. Чим 
досвідченіший 

тренер, тим більше 
часу і користі може 

використати з 
однієї вправи) 

Критерій успіху 
(тренер бере на 

себе) 

1. ЗНАЙОМСТВО 
 
 
 
 

2. УСВІДОМЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО 
ПОЛЯ 
ПРАКТИЧНОГО 
ПСИХОЛОГА 
3. …. 
4. ….. 

- 10-15 тренувальних 
дій на одне заняття 
- 
- 
- 

- (час на кожну 
вправу) 
- 
- 
 

- (чіткий критерій 
успіху за кожне 
завдання) 
- 
- 
 

 
Діагноз: шкільна дезадаптація з вираженим відхиленням у розвитку 

мотиваційно-вольових процесів у навчанні та поведінці в цілому. Рівень 
самоконтролю, імпульсивність поведінки відповідають нормам старшого 
дошкільного віку. Можливі причини – загострення індивідуальних 
особливостей характеру та регрес у самоконтролі у зв’язку з кризою 
підліткового віку й психотравмуючими обставинами в сім’ї. 
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Прогноз: без спеціального втручання й допомоги хлопець через один-

два роки вийде з-під впливу сім’ї та навчально-виховного закладу. За умови 
здійснення психокорекційної роботи підліток може відчутно підвищити 
рівень самоорганізації навчання протягом року. 

 
Корекційна програма складається з урахуванням індивідуальних і 

вікових особливостей клієнта, його соціально-психологічної ситуації вдома й 
у школі. Основна мета – виправлення такої вади характеру, як лінощі, 
посилення мотивації до навчання, допомога в соціальній адаптації в цілому. У 
програмі вирішуються завдання трьох рівнів: задача-максимум – повернення 
хлопчика до школи, мінімум – продовження навчання в домашніх умовах, а 
також проміжний варіант – відвідування приватних навчальних закладів. 
Указуються етапи, відповідні терміни, завдання та напрямки роботи, ті, хто 
відповідає за ці види робіт (психолог, батьки, учителі, соціальний педагог). 
Поетапно визначається ефективність психокорекційної програми. 

2. Психолого-педагогічний консиліум як організаційна форма 
ефективного здійснення колекційної роботи в умовах закладу освіти 
Джерело: Битянова М.Р. Организация психологической работы в 

школе. – М.: Генезис, 2000. – 298 с. (Практическая психология в образовании). 
Издание 3-е, стереотипное. 

 
Психолго-педагогічний консиліум - організаційна форма, в рамках якої 

відбувається розробка і планування психолого-педагогічного супроводу учня, 
певних учнівських груп і паралелей а процесі навчання і виховання.  

Консиліум дозволяє: 
• об'єднати зусилля педагогів, психологів і всіх інших суб'єктів 

учбово-виховного процесу, зацікавлених в успішному навчанні і 
повноцінному розвитку дітей і підлітків; 

• намітити цілісну програму індивідуального супроводу і адекватно 
розподілити обов'язки і відповідальність за її реалізацію;  

• психологу передати знання, що є у нього, про дитину або про клас 
тим суб'єктам учбово-виховного процесу, які володіють великими 
можливостями впливу і взаємодії з ними; 

• вчителям стать більш спостережливими та об’єктивними  в оцінці 
різних сторін навчання і поведінки дітей; 

• розподілити обов'язки і відповідальність суб'єктів навчально-
виховного процесу; 

• координувати дії суб'єктів учбово-виховного процесу у 
виробленні сумісної стратегії допомоги проблемному учню. 

 
У даному розділі ми детально зупинимося на процедурних і змістовних 

аспектах роботи психолого-педагогічного консиліуму. 
Учасники 
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Обов'язковими учасниками консиліуму є психолог, завуч і класні 
керівники (у початковій школі - основні вчителі). Надзвичайно бажаною є 
присутність на консиліумі шкільного медика - лікаря або медсестри. 
Принаймні, консиліум повинен мати в своєму розпорядженні відповідну 
медичну інформацію. Педагоги-предметники в нашій моделі не входять до 
числа учасників. Необхідна інформація від них поступає на консиліум через 
класного керівника і частково психолога, а підсумки консиліуму з 
відповідними рекомендаціями обговорюються з ними завучем, в ході 
обов'язкових консультацій, і психологом в рамках його роботи по реалізації 
рішень консиліуму. Можуть бути сформульовані, принаймні, два аргументи в 
захист такого положення.  

По-перше, практика показує, що вироблення індивідуальної стратегії 
супроводу у присутності всього педагогічного колективу паралелі, в ситуації 
різноманіття думок і поглядів на дитину дуже утруднена, а ефективність 
рішень таких зборів практично нульова.  

По-друге, проблеми конкретної дитини можуть бути пов'язані саме з 
відношенням до нього певного вчителя, якого-небудь конфлікту в їх 
відносинах. У відсутності педагога завуч і психолог можуть виробити план 
роботи і з дитиною, і з педагогом, не виносячи це питання на загальне 
обговорення.  

Отже, консил і ум  є  невеликими  за чис ел ьн і с тю  з б ор ами  
людей ,  відповідальних за у сп ішне  н а в ч а н н я  і р о з в и т о к  д и т и н и  
в школі. 

Яку інформацію «поставляє» кожен учасник консиліуму для 
загального обговорення 

Звичайно, з повним правом ми можемо обговорювати тільки роботу 
психолога в рамках консиліуму, проте на користь справи висловимо свою 
точку зору відносно педагогів і медичних працівників. При цьому ми не 
претендуємо на термінологічну непогрішність і всебічність наших уявлень 
про зміст їх підготовки до психолого-педагогічного консиліуму. 

Психолог приносить на консиліум результати своєї діагностичної 
діяльності - спостережень, експертних опитів педагогів і батьків, обстеження 
самих школярів. При цьому обговоренню на консиліумі підлягають не самі 
первинні дані, а певні аналітичні узагальнені матеріали. У цих матеріалах 
інформація про дитину або його сім'ю  

• по-перше, вдягається у форми, не порушуючи їх права на 
конфіденційність;   

• по-друге, формулюється доступним і зрозумілим педагогу і 
медику мовою. Формою надань психологічних даних на консиліум може бути 
додаток до протоколу психологічного обстеження, що заповнюється 
психологом напередодні консиліуму. У самому протоколі фіксуються 
результати всіх обстежень і в первинній числовій формі, і у вигляді 
деякого якісного рівневого показника. У бланку додатку до протоколу дані 
можуть бути узагальнені таким чином: 

1. Даний опис психологічних особливостей навчання, поведінки і 
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самопочуття школяра в період збору інформації. Опис дається у вільній 
формі, але з опорою на зміст психолого-педагогічного статусу школяра. 
Точніше, тих його компонентів, які були досліджені психологом. 

2. Названі ті сфери психічного життя дитини або підлітка, в якому 
виявлені певні порушення або відхилення від вікової, психічної або 
соціальної норми і описані конкретні прояви цих порушень. Йдеться про 
такі явища, як розумове зниження по відношенню до вікової норми, психічні 
порушення, що виявляються і особовій акцентуації або відхиленнях в 
поведінці, асоціальних проявах тощо. По можливості указуються причини 
існуючих порушень. 

3. Названі ті сфери психічного життя школяра, розвиток яких 
характеризується вираженими індивідуальними особливостями і описані 
їх реальні прояви. 

4.  Перераховані адекватні з погляду психолога форми супроводу. 
Представляючи на консиліумі конкретну дитину, психолог може 

спиратися і на первинні дані протоколу, проте іншим учасникам консиліуму 
для ознайомлення і роботи надаються тільки тексти додатків. 

 
Приведемо як приклад один з можливих варіантів тексту такого додатку 

 
Ф. І. О. учня Микола Д., 1 клас «А» 
Дата народження 9 вересня 1988 р. 
Дата обстеження лютий 1996 
Феномен розвитку на момент проведення обстеження: 
У хлопчика виникають проблеми із засвоєнням учбового матеріалу. 

Слабо розвинена довільність інтелектуальної діяльності: насилу утримує і 
виконує умови учбового завдання, часто і швидко відволікається. Не 
сформований внутрішній план дії: погано справляється із завданнями, що 
виконуються без опори на зразок. Працездатний, учбова мотивація достатньо 
висока. Відносини з однокласниками доброзичливі, з вчителями в 
спілкування практично не вступає: виглядає сором'язливим, боязким. 
Тривожність висока, самооцінка не стійка. 

Наявність відхилень  або порушень в розвитку: Виявлені певні 
порушення в інтелектуальній сфері, пов'язані з низькою довільною 
регуляцією психічної активності, низькою обізнаністю і недостатнім запасом 
знань і уявлень («педагогічна затримка»). Причини - парціальні порушення 
інтелектуального розвитку (що компенсуються) в ранньому  віці, 
відсутність соціально-педагогічних умов для розвитку: з 3-х 7-ми років 
знаходився в дитячому саду на п'ятиденці, жив у бабусі (в даний час живе з 
батьками). 

Особливості психічного розвитку, виявлені в обстеженні: Висока 
особистісна і ситуативна тривожність: дуже переживає невдачі, пов’язані із 
навчанням, турбується з приводу оцінок. Реагує на тривожну ситуацію 
зосередженням у собі, замкненістю. 

Можливі форми супроводу: Включення в корекційно-розвиваючу 
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групу після декількох індивідуальних зустрічей, направлених на зняття 
страху перед учбовою діяльністю, розробка програми педагогічної допомоги, 
консультування батьків з питань інтелектуального розвитку дитини. 

 
В цілому вся інформація, яку готує до консиліуму психолог, може бути 

розділена на дві групи:  
• інформація про конкретних школярів; 
• узагальнена інформація по класу або паралелі.  
 
Про те, як може виглядати інформація першої групи, ми вже говорили. 

Інформація по класах є зведеними таблицями показників, що вивчаються в 
даному психодіагностичному мінімумі. На консиліумі психолог розповідає 
про ті загальні тенденції в стані школярів, які він виявив при аналізі цих 
таблиць. 

Висловимо і наші міркування відносно тієї інформації, яку надають 
на консиліум педагог і медик. Класний керівник, спираючись на результати 
своїх власних спостережень і бесід з вчителями-предметниками, дає 
педагогічну характеристику учбовій діяльності і поведінки конкретних 
школярів і класів в цілому. Інформація, що надається, повинна торкатися: 

• по-перше, труднощів, які випробовує учень в різних педагогічних 
ситуаціях; 

• по-друге, особливостей, індивідуальних рис його навчання, 
спілкування і самопочуття. Характеристика школяра може складатися з 
наступних показників:  

Якісні характеристики учбової діяльності: 
• труднощі і особливості, що виявляються при підготовці домашніх 

завдань; 
• труднощі і особливості, що виявляються при усних і письмових 

відповідях на уроці, особливості відповідей біля  дошки; 
• труднощі і особливості, що виникають при виконанні творчих 

завдань і рутинної трудомісткої роботи; 
• труднощі, що виникають в процесі засвоєння нового матеріалу 

або повторення пройденого; 
• види завдань або учбового матеріалу, що викликають найбільші 

труднощі; 
• передбачувані причини описаних труднощів і особливостей. 
Кількісні показники учбової діяльності: 
• успішність по основних предметах; 
• передбачувані причини низької або не рівної успішності. 
Показники поведінки і спілкування в учбових ситуаціях: 
• опис і оцінка поведінки з погляду учбової активності і 

зацікавленості; 
• опис і оцінка поведінки з погляду дотримання загальноприйнятих 

правил; 
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• індивідуальні особливості і труднощі, що виникають в процесі 
спілкування з педагогами і однолітками. 

Показники емоційного стану в учбових ситуаціях: 
• опис «типового» для школяра емоційного стану на уроці; 
• опис ситуацій, що викликають у учня різні емоційні труднощі 

(плач, роздратування, агресія, переляк тощо.). 
Даючи характеристику конкретному школяреві, класний керівник і 

педагог зупиняється тільки на тих показниках, які містять важливу для 
роботи консиліуму інформацію. 

Опитуванням педагогів-предметників і підготовкою педагогічних 
характеристик займається безпосередньо класний керівник за 
організаційною і адміністративною підтримкою завуча і змістовної 
допомоги психолога. У міру того, як консиліум затверджує себе і школі і 
якості невід'ємної частини учбово-виховною процесу, така підготовка стає все 
менш скрутною. Педагоги накопичують досвід і формують навики 
спостереженні за школярами, формулювання своїх думок і висновків. 

Участь медичного працівника в консиліумі вельми бажано. Але 
якщо це важко організувати технічно, учасники консиліуму повинні 
обов'язково мати в своєму розпорядженні певну інформацію про стан здоров'я 
і фізичні особливості школярів.  Виділяється три основні показники: 

Фізичний стан дитини на момент проведення консиліуму: 
• відповідність фізичного розвитку віковим нормам; 
• стан органів зору, слуху, кістково-м'язової системи; 
• витривалість фізичних навантажень (на підставі даних вчителя 

фізкультури). 
Чинники ризику порушення розвитку: 
• наявність у минулому захворювань і травм, які можуть 

позначитися на розвитку дитини; 
• чинники ризику по основних функціональних системах, наявність 

хронічних захворювань. 
Характеристика захворюваності за останній рік. 
Інформація про дитину надається по тих пунктах характеристики, в 

яких містяться важливі для супроводу дані. 
Основні етапи роботи консиліуму, їх зміст 
Підготовка консиліуму здійснюється кожним учасником окремо. 

Пси х о л о г  обробляє дані психологічного мінімуму і поглибленої 
діагностики, готує додатки по окремих учнях і інформацію по класу в цілому. 
У його завдання входить також визначити, яких учнів необхідно обговорити 
окремо, присвятивши цьому достатньо багато часу, а які діти, будучи 
психологічно благополучними, не стануть предметом окремого обговорення на 
консиліумі (або для розробки їх супроводу потрібне небагато часу). Педагог 
(класний керівник в середній і старшій паралелі) збирає і обробляє інформацію 
від педагогів-предметників, систематизує власні спостереження. Шкільний 
медик проглядає медичні карти, при необхідності одержує додаткову 
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інформацію від батьків або з поліклініки, також готує виписки для обговорення 
на консиліумі. Педагог і медик також кожен за своєю інформацією виділяє 
дітей, що потребують серйозного обговорення на консиліумі.  

Відразу відзначимо, що, вживаючи поняття «проблемна дитина або 
підліток», ми не обов'язково маємо з причини тих, хто погано вчиться або 
своєю поведінкою заважає вчителю. Ми вважаємо, що педагогам і 
психологам, що беруть участь в консиліумі, необхідно значно ширше 
підходити до цього питання. «Проблемна дитина» в шкільній практиці - це 
учень, що має проблеми в освоєнні нового або закріпленні старого матеріалу, 
привласненні певних знань або навиків, виконанні певних шкільних вимог, в 
побудові спілкування з однолітками або вчителями, підтримці стійкого 
позитивного емоційного стану в шкільних ситуаціях і ін. І лише в останню 
чергу - це дитина, що створює проблеми що оточує. (Такі випадки, поза 
сумнівом, також обговорюються на консиліумі, але вже з погляду надання 
допомоги педагогу, що має проблеми.) При такій постановці питання 
«особливо проблемним» може опинитися і слабо успішний учень, і учень з 
проблемною поведінкою, а також обдаровані діти, що конфліктують з 
педагогами і однолітками, і недовірливі, хворобливі школярі. 

Обговорюючи дане питання, ми хотіли б повернутися до того, про що 
вже говорили в перших розділах книги - внутрішній складності шкільного 
середовища, різноманіттю завдань, що вирішуються дитиною в процесі 
шкільного навчання (освіта, соціалізація, психологічний розвиток). Супровід, 
підкреслювали ми, є метод вирішення питань, пов'язаних з взаємодією дитини 
і шкільної системи у кожному конкретному випадку. Психолого-педагогічний 
консиліум є однією з найбільш важливих форм супроводу, яка вирішує це 
завдання. В процесі обговорення індивідуальної стратегії супроводу дитини на 
консиліумі повинна бути знайдена оптимальна  ситуація такої взаємодії. У 
якихось аспектах належить внести зміни до системи освітніх або 
нормативних вимог, що пред'являються конкретному школяреві або всій 
паралелі - їх зміст, об'єм, організаційні прийоми. Тобто - «пристосувати» 
середовище до школяра. У інших аспектах - попрацювати з самим школярем в 
плані формування певних навиків і психічних процесів, корекції прийомів 
учбової діяльності або спілкування, що склалися, надання допомоги в 
знаходженні ефективніших форм. Тобто - «пристосувати» школяра до 
шкільного середовища. 

В ході консиліуму вирішення цієї глобальної задачі супроводу вдягається 
в конкретні напрями діяльності, заходи, психологічні і педагогічні 
технології.   

Завуч, що бере участь в роботі консиліуму, збирає інформацію про тих 
учнів, відносно яких має відбутися індивідуальне обговорення, і розробляє 
схему проведення консиліумів. В середньому на обговорення даних по одній 
паралелі необхідне проведення трьох-чотирьох зустрічей. Плануючи їх роботу, 
завуч, перш за все, відводить час на обговорення стратегії супроводу тих учнів, 
які за даними психолога, педагога, медика або всіх їх разом є найбільш 
«проблемними», потім - на обговорення інформації по школярах з 
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парціальними проблемами, в останню чергу розробляються стратегії 
розвиваючого супроводу для «психологічно благополучних» школярів. При 
недоліку часу його можна обговорювати не індивідуально, а для всієї групи. В 
кінці своєї роботи консиліум обговорює ситуацію в паралелі в цілому і 
виробляє певні рекомендації для класних керівників і адміністрації школи. У 
функції завуча на етапі підготовки може входити також і підготовка необхідної 
документації, бланків протоколів консиліуму. 

Проходять засідання консиліуму в певний фіксований день, однин-два 
рази на тиждень (місяць). Ведучим консиліуму є завуч або психолог. Ведучий 
встановлює порядок обговорення, стежить за дотриманням регламенту 
обговорення. Останній момент є надзвичайно важливим. Обговорення 
інформації, що стосується школярів, їх навчання і поведінки, часто викликає 
бурхливі відчуття учасників, перехід з ділових проблем в область чисто 
емоційного відреагування. В результаті обговорення стратегії супроводу 
одного особливо «проблемного» учня може поглинути велику частину 
засідання. 

Повноправними учасниками консиліуму можуть бути також соціальний 
працівник і соціальний педагог. Більш того, якщо такі фахівці в школі є і 
адміністрація зуміла знайти для них в шкільній системі дійсно професійну 
нішу, їх участь в супроводі може бути неоцінимою. Соціальний педагог може 
узяти на себе організаційні обов'язки, пов'язані з консиліумом, а також 
допомогти класним керівникам в реалізації їх напрямів рішення консиліуму. 
Соціальний працівник може професійно здійснити ті рішення консиліуму, які 
стосуються безпосередньої роботи з сім'єю. Внаслідок того, що посадові 
обов'язки і професійні можливості фахівців такого роду нам не дуже зрозумілі, 
ми не може докладніше зупинятися на їх участі в супроводі. Якщо школа 
виявиться здатною визначити їх функціонал, вона знайде ним і гідне 
застосування в психолого-педагогічній роботі. 

Як вже наголошувалося вище, робота психолого-педагогічного 
консиліуму за наслідками обстеження певної паралелі починається з 
обговорення найбільш важких випадків.  

 
Порядок роботи консиліуму в рамках обговорення одного випадку 
Перш за все, здійснюється інформаційний обмін між його учасниками. 

Порядок викладу інформації, мабуть, не має принципового значення. Якщо 
найбільш проблемна інформація поступає від психолога, він і починає 
обговорення, якщо від педагога або медика - починають вони. У випадку, якщо 
всі учасники відносять дану дитину або підлітка до найбільш проблемних, 
правильніше починати обговорення з педагога, що дає «зовнішній» малюнок 
поведінки, навчання і стану дитини в школі. Обмін інформацією між 
учасниками і взаємна відповідь на питання служить основою для заповнення 
першої важливої графи висновку консиліуму, що стосується опису актуального 
психолого-медико-педагогічного стану школяра. По суті справи, на даному 
етапі роботи йдеться про «збірку цілісного портрета» школяра (А. Л. Венгер). 
Учасники консиліуму дістають можливість побачити свого учня у всій 
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різноманітності його шкільного веління, а також зрозуміти причини його 
проблем, не будучи обмеженими своїми професійними шкільними завданнями. 
Таке збагачення кожного учасника дозволяє, по-перше, побудувати дійсно 
системний, «об'ємний» супровід школяра, по-друге, забезпечити всю 
необхідну допомогу і підтримку, по-третє, володіє великим психологічним 
розвиваючим ефектом. Надалі, будуючи свої взаємини з дитиною, 
консультуючи з питань супроводу педагогів-предметників, батьків або 
адміністрацію, вони інакше дивитимуться на ті або інші прояви і реакції, 
транслювати в процесі спілкування інше відношення, інше світосприймання. 

Друге завдання, що вирішується на консиліумі в ході обговорення 
конкретного випадку, - розробка стратегії супроводу даного учня. Перш за все, 
учасники обумовлюють зміст супроводжуючої роботи: якого роду допомога 
потрібна школяреві, яким конкретним змістом бажано наповнити ту, що 
розвиває роботу з ним, які його особливості повинні бути обов'язково 
враховані в процесі навчання і спілкування. Наступним кроком буде 
обговорення питання про те, яку супроводжуючу роботу можуть узяти на себе 
учасники консиліуму, яку необхідно здійснити силами педагогічного 
колективу даної паралелі, а що можна зробити тільки за допомогою сім'ї або 
фахівців різного профілю поза школою. Відповідно до цього вони визначають 
форми своєї участі і обумовлюють, хто і в якій формі бере на себе роботу з 
батьками, педагогами-наочниками, а також соціально-диспетчерську 
діяльність. 

Таким чином, діяльність консиліуму по відношенню до конкретної 
дитини полягає відповідає на декілька послідовних питань: 

• Який психологічний, педагогічний і медичний статус школяра на 
момент обстеження?  

• Якими особливостями і проблемами характеризується розвиток 
школяра в цілому на момент обстеження? 

• Яким змістом повинна бути наповнена індивідуальна стратегія 
його супроводу в процесі шкільною навчання? 

• У яких формах і в які терміни у супроводі школяра візьмуть участь 
психолог, шкільний медик і класний керівник? 

• Чи передбачається і яка за змістом консультативна робота 
учасників консиліуму з педагогічним колективом або окремими вчителями, 
батьками школяра і шкільною адміністрацією? 

Чи передбачається і яка соціально-диспетчерська діяльність? 
Відповіді на всі поставлені вище питання припускають встановлення 

термінів виконання тієї або іншої роботи, конкретного відповідального і форм 
контролю. 

Можливо, комусь з читачів здасться недоречним або нав'язливим 
вживання автором таких слів, як «регламент», «відповідальний», «контроль» 
і тощо. Напевно, в даному контексті вони можуть здатися надмірно 
формальними. Проте можемо запевнити вас в тому, що необхідність 
введення в практику шкільної психологічної діяльності жорстких правил і 



 

 28

адміністративних вимог продиктовано життям і реальною роботою в школі. 
Дозволимо собі висловитися достатньо різко: у організаційному плані шкільна 
система є вельми хаотичною освітою. Більш того, ця внутрішня об'єктивна 
неврегульованість стала настільки звичною, що перетворилася в свідомості 
людей, що знаходяться усередині неї, в певну ілюзію організації. Роками 
виробляються стилі взаємин, способи вирішення конфліктів, контроль над 
дотриманням певних вимог. У основі майже всіх цих способів управління -  
емоційні міжособистісні відносини педагогів між собою і з адміністрацією. 
Те, що практика керівництва шкільною системою, що склалася, вимагає 
серйозних змін, - це, поза сумнівом. Але саме через емоційність відношення, що 
«зашкалює», в ній не можуть бути, на наш погляд, перебудовані 
одномоментне, за бажанням якого-небудь керівника-новатора. Перехід з 
емоційного на діловий стиль керівництва вимагає часу, і в цьому плані 
пропонована модель планування і регулювання супроводжуючої діяльності 
може зіграти важливу позитивну роль. 

Робота консиліуму з індивідуальним випадком закінчується заповненням 
підсумкового документа - висновки консиліуму, в якому знаходять свій 
короткий опис відповіді на основі з вище приведених питань. Приведемо 
можливу форму такого висновку. 

 
Ф. І. О. учня, вік і клас: 

__________________________________________________________________ 
Учасники консиліуму: 

__________________________________________________________________ 
Психолого-медико-педагогічний статус на момент обстеження: 
Актуальний стан: 

__________________________________________________________________ 
(опис) 

Наявність відхилень і особливостей розвитку: 
__________________________________________________________________ 

(опис) 
Зміст супроводжуючої діяльності і її рекомендовані форми: 

__________________________________________________________________ 
Зміст супроводжуючої діяльності учасників консиліуму: 
 

Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення 
 

   
 
Зміст консультативної діяльності учасників консиліуму: 
 

Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення 
 

   
 
Зміст соціально-диспетчерської діяльності учасників консиліуму: 
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Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення 
 

   
 
Дата заповнення:  
Підписи учасників: 
 
Скористаємося конкретним випадком, який ми вже приводили в приклад 

в цьому розділі, і покажемо роботу з ним в рамках консиліуму. 
Ще раз перерахуємо дані, що надаються на консиліум суб'єктами 

учбового процесу 
 
Інформація, яка надається  що надається психологом: 
 
Ф. І. О. учня: Микола До., 1 клас «А» 
Дата народження: 9 вересня 1988 р. 
Дата обстеження: лютий 1996 
Феномен розвитку на момент проведення обстеження: 
У хлопчика виникають проблеми із засвоєнням учбового матеріалу. 

Слабо розвинена довільність інтелектуальної діяльності: насилу утримує і 
виконує умови учбового завдання, часто і швидко відволікається. Не 
сформований внутрішній план дії: погано справляється із завданнями, що 
виконуються без опори на зразок. Працездатний, учбова мотивація достатньо 
висока. Відносини з однокласниками доброзичливі, з вчителями в спілкування 
практично не вступає: виглядає сором'язливим, боязким. Тривожність висока, 
самооцінка нестійка. 

Наявність відхилень або порушень в розвитку: 
Виявлені певні порушення в інтелектуальній сфері, пов'язані з низькою 

довільною регуляцією психічної активності, низькою обізнаністю і 
недостатнім запасом знань і уявлень («педагогічна затримка»). Причини - 
парціальні порушення інтелектуального розвитку (що компенсуються) в 
ранньому віці, відсутність соціально-педагогічних умов для розвитку: з 3-х 7-
ми років знаходився в дитячому саду на п'ятиденці, жив у бабусі (в даний час 
живе з батьками). 

Особливості психічного розвитку, виявлені в обстеженні: 
Висока особова і ситуативна тривожність: сильно переживає учбові 

невдачі, турбується з приводу відміток. Реагує на тривожну ситуацію відходом 
в себе. 

Можливі форми супроводу: 
Включення в коректувально-розвиваючу групу після декількох 

індивідуальних зустрічей, направлених на зняття страху перед учбовою 
діяльністю, розробка програми педагогічної допомоги, консультування батьків 
з питань інтелектуального розвитку дитини. 
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Дані, що надаються вчителем за наслідками власного спостереження 
і бесідам з учителями-предметниками: 

 
Якісні характеристики учбової діяльності: 
При виконанні домашніх завдань і в процесі класної роботи виникають 

труднощі з розумінням учбового матеріалу: по математиці - при записі умов і 
формулюванні питань завдання, по російській мові - при застосуванні правил, 
знаходженні помилок у власних текстах. Домашні завдання виконуються з 
великою кількістю дрібних помилок. 

Письмові роботи виконує краще, ніж усні: важко з формулюванням своїх 
думок. Творчі завдання виконує гірше рутинних, при виконанні простих 
завдань може бути дуже старанним і працездатним. 

Найбільші труднощі виникають при виконанні завдань, що вимагають 
логіки, розвиненої мови і творчості. 

Передбачувані причини описаних труднощів і особливостей: з 
хлопчиком не займаються удома, єдина форма допомоги - покарання за погані 
оцінки. 

Кількісні показники учбової діяльності: 
Успішність по основних предметах: математика - 3, російська мова - 3, 

читання - 3, праця - 5, малювання - 4. 
Показники поведінки і спілкування в учбових ситуаціях: 
Активність на уроці практично не проявляє, із зацікавленістю 

відноситься до розвиваючою ігровою вправою, навіть якщо з ними не 
справляється, старанно виконує технічну роботу на уроках. 

Дисципліну на уроці порушує рідко. 
Дуже боязкий у відносинах з вчителями: практично  не поводиться з 

питаннями, говорить пошепки, відводить очі. Часто не відповідає на питання. 
Відносини з хлоп'ятами хороші: на змінах грає разом зі всіма, але ніколи не 
лідирує, підкоряється рішенням інших. 

Показники емоційного стану в учбових ситуаціях: 
На уроці часто розсіяний, дивиться убік, але може швидко включиться в 

роботу після зауваження. До кінця уроку часто явно втомлюється, перестає 
працювати. 

У відповідь на зауваження найчастіше мовчить, стискається, іноді 
з'являються сльози або стискаються куркульки. 

Медична інформація про хлопчика: 
Фізичний стан дитини на момент проведення консиліуму: 
Розвиток відповідає віковій нормі, по фізкультурі займається в основній 

групі, фізичні навантаження переносить добре 
Чинники ризику порушення розвитку: 
Родова травма, енцефалопатія в дитячому віці, хронічний фарингіт. 
Характеристика захворюваності за останній рік. 
Практично не хворів. 
Протокол за наслідками проведення консиліуму 
Психолого--педагогічний статус на момент обстеження: 
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Актуальний стан: погано засвоює учбовий матеріал, розсіяний, 
неуважний, особливу трудність викликають завдання, що вимагають логічного 
осмислення, творчої уяви. У хлопчика погано розвинена усна і письмова мова, 
емоційний стан нестійке, тривожне. Ситуації публічної відповіді викликають 
тривогу. 

У спілкування з педагогами прагне не вступати, навики спілкування з 
дорослими розвинені погано. Вихований, акуратний. 

Наявність відхилень і особливостей розвитку: існують певні порушення 
в пізнавальній сфері низька довільність, несформованість внутрішнього плану 
учбових дій, сформованість логічних операцій в рамках вимог програми 
першого класу, які можуть компенсуватися при організації спеціальної роботи. 
Хлопчик «педагогічно запушений» через відсутність належної уваги до його 
розвитку в сім'ї.  

Зміст супроводжуючої діяльності і її переважні форми: розвиток 
пізнавальної діяльності, навиків організації інтелектуальних учбових дій, 
ліквідація пропусків в знаннях, зниження рівня тривожності, страху 
спілкування з педагогами, навчання навикам спілкування з дорослими. 

Зміст супроводжуючої діяльності учасників консиліуму: 
 

Учасник 
консиліуму 

Зміст і форма роботи Терміни  
проведення 

Практичний 
психолог 

Включення в корекційну групу першокласників з 
труднощами в поведінці. Індивідуальні заняття, 
направлені на розвиток пізнавальної сфери. 

 

Учитель Розробка і реалізація стратегії допомоги: організація 
спеціальних додаткових занять, створення сприятливих 
умов для роботи хлопчика під час уроку: доброзичлива 
атмосфера, тимчасове зниження учбових вимог, 
переважне використання письмових опитувань або усних 
відповідей поза уроками 

 

Завуч Надання методичної допомоги педагогу в організації 
педагогічної роботи. 

 

Зміст консультативної діяльності учасників консиліуму: 
 

Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення
Практичний психолог Інформування педагогів про 

особливості і проблеми дитини на 
груповій консультації, допомога в 
розробці стратегій педагогічної 
допомоги і супроводу.  

 

Учитель Проведення індивідуальної 
консультації з сім'єю. 

 

Завуч Надання методичної допомоги 
педагогам-предметникам в 
організації роботи з дитиною 

 

 
Зміст соціально-диспетчерської діяльності учасників консиліуму: не 

передбачається. 
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Особливості проведення консиліуму щодо «благополучних» учнів 
 
Так детально в рамках консиліуму розглянути стратегію супроводу всіх 

дітей можливо лише в малокомплектній школі. На жаль, докладне 
обговорення може бути проведено лише для дітей, що відчувають виражені 
проблеми навчання і розвитку. Час, що відводиться на обговорення концепції 
супроводу «психологічно благополучних» школярів незначне. Дуже часто 
роботу з ними планують не індивідуально, а для групи в цілому, а в 
протоколах фіксують лише ті особливості, на які слід звернути увагу 
педагогам. Про ці особливості педагогів повідомляють під час групової 
консультації. В цьому випадку персонально на дитину заповнюється лише 
перша частина висновку, що стосується його шкільного портрета. 

 
Наприклад: Олексій К.; 1983 р. р., 8 - «А» 
 
Психолого-медико-педагогічний статус на момент обстеження 
Актуальний стан: Психологічно благополучне. 
Наявність відхилень і особливостей розвитку: дуже повільний при 

виконанні практично будь-якої роботи, проте виконує її якісно; новий 
учбовий матеріал засвоює повільніше, ніж більшість однокласників, проте 
знання, які набуваються, міцні і систематизовані. Спроби поквапити його в 
роботі не приводять до прискорення темпу, але можуть викликати протест.  

Зміст супроводжуючої діяльності і її переважні форми: облік 
індивідуальних типологічних особливостей при організації учбової 
діяльності. Консультування педагогів і самого підлітка по освоєнню 
ефективних форм роботи. 

На додаток до таких «ущільнених» варіантів протоколу може бути 
заповнений окремий аркуш, в якому фіксується зміст і напрями психолого-
медико-педагогічної роботи  з дітьми, які не мають яскраво виражених 
проблем навчання, виховання та психічного самопочуття. Наприклад, по 
паралелі 10 класів: 

 
Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення

Практичний психолог Організація і проведення 
розвиваючої тренінгової роботи 
(група набирається за бажанням). 
Організація психологічних класних 
годин (2 год. На клас) за методом 
навчальної психодіагностики. 
 Проведення індивідуальних 
профорієнтаційних консультацій за 
результатами діагностики.  

 

 
Наступним етапом роботи є аналіз даних по паралелі в цілому і 

вироблення відповідних рекомендацій. Що може дати такий аналіз? Перш за 
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все, важливу інформацію про різні тенденції в стані психолого-медико-
педагогічного статусу школярів окремої паралелі. У свою чергу, знаючи 
загальний рівень, типові труднощі, переважаючі особливості школярів можна 
вносити змістовні, осмислені зміни в учбовий і виховний процес, планувати 
психологічну і педагогічну роботу з паралеллю, організовувати 
просвітницьку і консультативну роботу з педагогами і батьками. Крім того, 
можуть бути виявлені певні проблеми конкретних педагогів. Скажімо, 
заповнюючи психолого-педагогічні карти, педагог більшості дітей виставив 
оцінки, які значно розходяться з оцінками інших педагогів: вище або нижче, в 
даному випадку не істотно. Може виявитися також, що саме у цього педагога 
існують виражені конфлікти з учнями або складнощі у викладанні. Психолог і 
завуч, маючи в своєму розпорядженні такі дані, можуть організувати зустрічі 
з педагогом консультативного або методичного характеру. 

Дані по паралелі в цілому складають також основу тієї інформації, яка 
передається завучем або психологом шкільної адміністрації. Результати 
аналізу таких узагальнених даних бажано зафіксувати у вигляді письмової 
угоди з описом ситуації і виділенням основних напрямів діяльності 
(аналогічно вищеописаним). 

Отже, консиліум завершується розподілом обов'язків між учасниками 
консиліуму по веденню супроводжуючої і консультативної роботи, з 
вказівкою зразкових термінів виконання. При хорошій організації, навиках 
швидкого і змістовного обговорення консиліум по одній паралелі може бути 
проведений в 3-4 зустрічі. Проте грамотне проведення психолого-
педагогічного консиліуму часто наступає після тривалого періоду звикання 
його учасників один до одного, пошуку зручного стилю взаємодії, 
прийнятних способів оформлення документів. Дуже допомагає на цьому етапі 
спеціальне навчання, в процесі якого учасники майбутніх консиліумів 
відпрацьовують елементи взаємодії на змодельованих ситуаціях. 
Якнайкращий варіант -  проведення великої ділової педагогічної гри, в яку 
був би включений весь педагогічний колектив школи і шкільна адміністрація. 
Частина з них візьме на себе ролі батьків, школярів, частину залишиться в 
ролі вчителів. В ході гри можна змоделювати процес збору інформації на 
консиліум, її обговорення і реалізацію рішень. Подібна робота завжди 
виявляється дуже  корисною не тільки для основних учасників консиліуму, 
які вчаться конкретним навикам роботи. Вона дозволяє тим педагогам 
побачити супровід як цілісний тривалий процес, відчути свою роль і місце в 
цьому процесі, прожити позиції батьків і дітей. Навчання може провести 
психолог. Добре також, коли такого роду навчання проводиться 
централізований, для педагогічних колективів декількох шкіл. 

Ми маємо досвід організації і проведення такого централізованого 
навчання. На спеціально організоване навчання, в рамках державної програми 
«Діти Чорнобиля» були запрошені основні учасники консиліуму (завучі, 
психологи і медики) з шкіл чорнобильської зони Російської федерації. Одним з 
етапів роботи стала велика організаційна гра. Між всіма слухачами були 
розподілені ролі основних учасників внутрішньошкільної взаємодії: 
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адміністрації, педагогів, школярів і їх батьків. Потім в ігровій формі 
відпрацьовувалися основні етапи роботи з школярами певної паралелі - збір 
інформації, її оформлення, проведення консиліуму, заповнення документів, 
проведення основних консультативних заходів (з батьками, педагогами, 
адміністрацією). В ході гри учасники не тільки вивчали і проживали певну 
ролеву позицію, але і знайомилися з основними процедурами роботи 
психолога, медика і педагога, знаходили формулювання і пояснення, зрозумілі 
всім групам, освоювали навики вільного обговорення і ін. Гра дала значний 
ефект. Якщо до її проведення кожен дивився на шкільну ситуацію і завдання 
консиліуму з своєї обмеженої професійної позиції (а педагоги взагалі 
відчували себе скривдженими тим, що не беруть участь в консиліумі), то 
після гри представлення гравців про цілі, завдання і форми роботи консиліуму 
значно розширилися, відношення один до одного стало значно м'якше, мова 
спілкування доступна. 

У роботі консиліуму часто саме психологу доводиться узяти на себе 
управління дискусією на перших порах існування цієї форми роботи в школі. 
Потім ця функція може бути передана завучу. Очевидно, що якщо учасники 
консиліуму не можуть провести обговорення в три-чотири запланованих 
зустрічі, їх число потрібно збільшувати. Проте прагне треба до того, щоб по 
можливості обходиться меншим  числом засідань при високій інтенсивності 
обговорень. Інакше консиліум перестане бути зручною, оперативною формою 
організації цілісного супроводу дітей в процесі наочного навчання, 
перетвориться на тривалий безглуздий ритуал, яких немало в шкільній 
системі. 

Організаційні труднощі, що виникають в роботі консиліуму на перших 
порах його існування, не єдині. Існує і проблема єдиної мови обговорення, і 
складності зі встановленням ефективного обміну думками, ухваленням 
групового рішення, розподілом владних повноважень в міні-групі серед її 
учасників. Всі вони можуть бути вирішені кожною «командою» 
індивідуально, тут важко дати які-небудь загальні рекомендації. Важливо 
тільки, щоб всі учасники усвідомлювали значущість роботи, що проводиться, 
розуміли необхідність рішення всіх виникаючих складнощів для створення 
сприятливих умов навчання і розвитку учнів школи. 

Консиліум «запускає» багато напрямів і форми діяльності шкільного 
психолога в певній паралелі. Завдяки консиліуму переважаюча більшість з 
них знаходить свій конкретний зміст. Звернемося до аналізу основних 
напрямів супроводжуючої діяльності шкільного психолога, здійснюваних в 
цей період. 

 
3. Вчора – педагогічна рада, сьогодні – психолого-педагогічний 

консиліум 
 

Джерело: Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубовина, М.К. Акимова, 
Е.М. Борисова и др.; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Международная 

педагогическая академія, 1995. –  С. 54-57. 
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Одним з перспективних методів психопрофілактичної роботи є 

психолого-педагогічний консиліум. Ю. К. Бабанський відзначає, що «для 
поліпшення вивчення школярів треба не захоплюватися докладними 
письмовими характеристиками, а зосередити зусилля на колективних 
обговореннях думок вчителів класу про школярів і, головне, на колективній 
розробці заходів індивідуального підходу до учнів і класу в цілому. Такі 
колективні обговорення можна умовно назвати педагогічними консиліумами, 
щоб підкреслити їх спрямованість на аналіз причин відставання в навчанні 
або недоліків поведінки. Поліпшення вивчення школярів дозволить глибше 
вирішити і таку проблему, як розвиток їх схильностей, здібностей і талантів, 
яка стала особливо актуальною і складною в умовах загальної середньої 
освіти». 

Завдання психолога в педагогічному консиліумі - допомогти вчителям з 
різних сторін підійти до оцінки інтелектуального розвитку учня, основних 
якостей його особи, показати складність і неоднозначність проявів його 
поведінки, відносин, розкрити проблеми самооцінки, мотивації, особливостей 
пізнавальних і інших інтересів, емоційного настрою, а головне - забезпечити 
підхід до дитини з оптимістичною гіпотезою щодо перспектив його 
подальшого розвитку і намітити реальну програму роботи з ним. Навіть якщо 
ця робота буде пов'язана із значними труднощами, з необхідністю 
спеціальних зусиль викладачів і вихователів. Педагогічний консиліум 
допомагає уникнути суб'єктивізму в оцінці можливостей окремих учнів, 
дозволяє об'єктивно їх оцінити і побудувати сумісну програму дій, 
направлену на розвиток певних якостей або на усунення виявлених 
труднощів і недоліків. 

Тут слід врахувати, що, на жаль, у вчителів часто складається жорстка і 
однозначна думка про того або іншого учня, і змінити цю думку дуже не 
просто. Що б учень не зробив, всі його дії і відносини сприймаються через 
установку на нього вчителя. Тому проведення консиліуму, результати роботи 
якого були б дійсно корисні, вимагає ретельної підготовки, в ході якої 
шкільний психолог планує рішення декількох задач: 

Показати педагогічному колективу учня з різних сторін, обов'язково 
підкресливши його позитивні, сильні сторони. Представити доказові гіпотези, 
засновані на даних психодіагностики, спостережень, бесід і ін., про причини 
походження і існування особових проблем школяра. 

2. Добитися розуміння кожним вчителем того, що психолог 
говорить про учня, тобто пробитися крізь стіну установки вчителя по 
відношенню до даної дитини. Це дуже важке завдання, і вирішувати її 
потрібно обережно, поступово, ще задовго до проведення консиліуму. 
Потрібно створити у вчителя хай невеликий, але власний досвід бачення учня 
якщо і не іншим, то хоч би трохи зміненим поглядом. 

Важливо збудити у вчителя сумніву у вірності оцінки учня і в 
правильності своїх педагогічних дій. Підвести його до приблизно таких 
питань і міркувань: «А якщо розібратися серйозно, що робили з дитиною? 
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Опрацьовували на класній годині, у вчительській, викликали батьків. А чи 
знаю я, чим цікавиться, про що мріє цей учень? Що він читає? Які фільми 
любить дивитися? Яка обстановка у нього удома? Що він уміє і любить 
робити: кататися на ковзанах, залицятися за тваринами, грати в шахи, 
малювати, ліпити, стругати? За що-небудь його коли-небудь похвалили? 
Поставили хоч раз в чому-небудь в приклад іншим хлоп'ятам? Доручили яку-
небудь значущу для нього справу? Поцікавилися, чи є у нього друг, а якщо ні, 
то чи допомогли цього друга знайти? 

Нарешті, поговорили з учнем в школі хоч раз «по душах», без докорів і 
погроз?..» 

Постановка вчителем перед собою подібного роду питань може 
поколивати його суб'єктивну установку на дитину, викликає переосмислення 
і переоцінку самого себе: що ж це я? Адже поряд людина, я за нього 
відповідальний, а я його не знаю... чи можна ще щось виправити?! 

Не випадково гуманістична психологія надає таке велике значення 
суб'єктивному досвіду людини і глибоко особовим процесам, що дозволяють 
людині самостійно просуватися в засвоєнні знань. К. Роджерс писав, що є 
особлива трудність в передачі іншій людині психологічного досвіду по 
засвоєнню суб'єктивно нового знання. Цей досвід людині треба пройти 
с ам ому ,  його не можна передати прямим шляхом, про нього можна 
розповідати, можна створювати умови, що полегшують пошук і накопичення 
такого досвіду, але його не можна перенести з голови однієї людини іншому: 
вчитися треба як би наново. Тому багато хто уникає незвичних форм 
мислення: це «заморочливо» і трудомістко. І тоді зрозуміло, чому люди часто 
вважають за краще відмахнутися від всього нового. 

Вчителі через завантаженість, недостатності професійної кваліфікації 
або особового розвитку влаштовує визначеність в оцінці того або іншого 
учня. Він його внутрішньо, для себе, оцінив і поводиться по відношенню до 
школяра відповідно цій оцінці, і совість його спокійна, він не мучиться 
питанням: правильно або неправильно він поступив, як це може 
відобразитися на настрої, самопочутті учня? 

Психолог же знімає всяку оцінку з учня. Учень не може бути поганим 
або хорошим, він такий, який є, і ми, дорослі, повинні його в чомусь 
підтримати, щось допомогти виправити. Це значно важче, примушує думати і 
оцінювати вже не учня, а свої власні дії і думки по відношенню до нього. І 
часто вчитель насилу міняє установку на учня не тільки тому, що вже зовсім 
не розуміє, про що говорить психолог (або хтось інший), а тому, що, 
можливо, і несвідомо, не хоче ускладнювати життя самому собі. Тому тут 
потрібна копітка психологічна підготовка, щоб допомогти вчителю 
«переступити» через самого себе. Виробити колективне розуміння всіма 
вчителями суті особової проблеми учня. Тільки в цьому випадку можна 
розраховувати на їх взаємодію на користь школяра. Таким чином, психолого-
педагогічний консиліум, будучи грамотно підготовленим, допомагає розвитку 
не тільки учнів, але і вчителів, і всього педагогічного колективу. 
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3.1. Планові і позапланові консиліуми. 
Плановий консиліум вирішує наступні завдання: 
• визначення шляхів психолого-педагогічного супроводу дитини; 
• вироблення узгоджених рішень за визначенням освітнього і 

корекційно-розвиваючого маршруту; 
• динамічна оцінка стану дитини і корекція раніше наміченої 

програми; 
• рішення питання про зміну освітнього маршруту. 
Як правило, планові консиліуми проводяться один раз у півріччі. 

Позапланові консиліуми збираються по запиту фахівця, педагога або 
вихователя. У завдання позапланового консиліуму входять: 

• вживання яких-небудь екстрених заходів по обставинах, що 
виявилися; 

• зміна напряму корекційно-розвиваючої роботи в ситуації, що 
змінилася, або в разі її неефективності; 

• зміна освітнього маршруту (в рамках даної освітньої установи або 
підбір іншого типу навчального закладу).  

 
3.2. Схема підготовки і проведення консиліуму. 

У роботі консиліуму можна виділити низку послідовних етапів, 
закономірно витікаючи один з іншого. Діагностика і обстеження дитини 
починається або із запиту батьків (осіб, що їх заміняють), або із запиту 
вчителя, вихователя, адміністрації освітньої установи з відома батьків. 
Останнє має бути документально зареєстроване в карті розвитку або в якому-
небудь іншому документі, що заводиться на дитину в освітній установі. 
Запити і скарги батьків або фахівців, що контактують з дитиною, 
проаналізовані у ряді посібників. Ми на цьому питанні детально зупинятися 
не будемо, відзначимо тільки, що бажано, щоб опис проблем або скарг 
відбувався заздалегідь, наприклад, при записі дитини на консультацію. Це 
можна розглядати як попередній етап супроводу дитини.  

 
3.3. Індивідуальне обстеження дитини фахівцями консиліуму. 

Важливою проблемою цього етапу є визначення послідовності 
«проходження» дитиною різних фахівців. Хто з них повинен першим 
обстежувати дитину, тобто проводити так званий первинний прийом? До цих 
пір на це питання немає однозначної відповіді. Поза сумнівом, багато що 
залежить від складу фахівців консиліуму. Практика консультативно-
діагностичної діяльності показує, що існує два загальноприйнятих варіанти. 
Якщо в установі є психолог з великим досвідом роботи, первинний прийом 
доцільно проводити йому. Якщо психолог не володіє необхідним досвідом, 
первинний прийом може проводити будь-який інший фахівець, насамперед 
логопед або лікарка. У першому варіанті психолог визначає, хто ще з фахівців 
повинен обстежувати дитину, а в деяких випадках і послідовність їх 
консультацій. 
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Психолог, що здійснює первинне консультування проблемної дитини, 
збирає анамнестичні відомості про нього і його сім'ю (так званий 
психологічний анамнез). В цьому випадку інші фахівці доповнюють і 
уточнюють ці анамнестичні дані. Психологічний анамнез у жодному випадку 
не знімає необхідності збору класичних відомостей про захворювання 
дитини, що проводиться лікаркою (медична частка анамнезу). Цей етап 
закінчується складанням індивідуальних висновків всіма фахівцями 
консиліуму.  

 
3.4. Колегіальне обговорення: визначення освітнього маршруту і корекційної 

допомоги. 
Колегіальне обговорення результатів обстеження дозволяє: 
• виробити єдине уявлення про характер і особливості розвитку 

дитини; 
• визначити спільний прогноз його розвитку; 
• визначити комплекс корекційно-розвиваючих заходів; 
• вибрати освітній маршрут. 
При необхідності визначається послідовність роботи з дитиною різних 

фахівців. 
Часто встає питання, чи необхідна присутність дитини або його батьків 

(осіб, їх замінюють) на колегіальному обговоренні? На нашу думку, якщо це 
обговорення відбувається безпосередньо після обстеження дитини всіма 
фахівцями (протягом трьох —п’яти днів після останнього обстеження), 
цілком можливо не запрошувати дитину і її батьків. Батькам же 
повідомляється висновок в зрозумілій для них формі. Як правило, це робить 
керівник консиліуму або психолог. В той же час слід пам'ятати, що кожен 
фахівець зобов'язаний проконсультувати батьків і дати їм ясні і зрозумілі 
рекомендації. На наш погляд, в окремих, найбільш складних випадках 
фахівець повинен в доступній для батьків формі надати їм прогноз 
подальшого розвитку дитини. 

 
3.5. Направлення дитини на консультацію більш високого рівня. 

Дитина прямує на консультацію більш високого рівня в тому випадку, 
якщо:  

— шкільний консиліум не приходить до загальної думки; 
— батьки не ухвалюють рішення і рекомендації консиліуму.  
Спільний висновок консиліуму передається до психолого-педагогічної 

консультації. Після додаткового обстеження дитини цей висновок 
повертається до освітньої установи з рекомендаціями фахівців. 

 
3.6. Узгодження діяльності фахівців з корекційно-розвиваючої роботи.  
Зараз в багатьох школах, дошкільних установах, будинках дитини і 

інтернатах працюють такі фахівці як психолог, логопед, соціальний педагог, 
валеолог. Виникає необхідність ефективно розподілити і узгоджувати їх дії 
щодо дитини. На нашу думку, ця функція має бути покладена на психолога, 
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оскільки він найбільшою мірою є проголошувачем інтересів і прав дитини. 
Необхідність об'єднати зусилля всіх фахівців вимагає від психолога 
особливих психотерапевтичних навиків, уміння створити ділову атмосферу в 
роботі консиліуму. Ця сторона діяльності психолога в міждисциплінарній 
команді ще недостатньо розроблена і вимагає додаткових досліджень. Таким 
чином, однією з найважливіших функцій психолога залишається координація 
діяльності фахівців в ситуації спільного супроводу дитини.  

 
3.7. Реалізація рекомендацій консиліуму. 

На цьому етапі відбувається реалізація вирішень консиліуму. 
Складається план корекційно-розвиваючих заходів. Вони можуть бути як 
позаурочними, так і включеними в процес навчання. Корекційно-розвиваюча 
робота проходить в індивідуальному або груповому режимі. Відповідно до 
особливостей розвитку дитини і специфіки освітньої установи визначаються 
інтенсивність і тривалість циклів занять. Найбільш важливим завданням 
психолога на цьому етапі є розробка (або підбір) програм для дитини або 
групи дітей. Дітей потрібно розділити на достатньо «гомогенні» групи, 
визначити оптимальну кількість учасників для кожної групи. Крім того, 
визначаються показники наповнюваності таких груп і тривалість циклу занять 
і окремих занять. Всі ці характеристики мають бути обґрунтовані в програмі 
колекційної роботи. На кожну дитину заводяться відповідні документи, в 
яких відбивається хід колекційної роботи. На завершення цього етапу роботи 
проводиться динамічне обстеження дитини (оцінка його стану після 
закінчення циклу корекційно-розвиваючої роботи), або підсумкове 
обстеження. За результатами проміжного обстеження консиліум проводиться 
тільки в наступних випадках: 

— якщо наголошується явно недостатня або негативна динаміка 
розвитку;  

— якщо були отримані значні зміни стану дитини; 
— якщо сталися якісь незаплановані події, що змінили як стан, так і 

умови існування дитини.  
В цьому випадку консиліум буде позаплановим. 
 

3.8. Оцінка ефективності корекційно-розвиваючої роботи,  робоча 
документація консиліуму. 

На цьому етапі оцінюється зміна стану дитини і необхідність подальшої 
роботи з нею. Якщо робота продовжується, то вона проходить знову ж таки за 
цією схемою. 

На наш погляд, шкільний психолог при веденні документації повинен 
керуватися розпорядчими листами, методичними рекомендаціями 
Міністерства освіти і науки України (лист від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про 
планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок 
психологічної служби системи освіти України») не створюючи зайвої 
«паперової» роботи, власне, психолог у закладі, перш за все, для дитини, 
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проте,  поступальні дані розвитку дитини мають бути обов’язково зафіксовані 
для відстеження динаміки та визначення результативності проведеної роботи:  

— робочий журнал щоденного обліку (реєстрації) роботи; 
— індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування; 
— журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної 

роботи де фіксується психологічний висновок динамічного (проміжного) 
обстеження, підсумковий психологічний висновок.   

 
4. Взаємодія фахівців школи у процесі проведення психолого-

педагогічного консиліуму|  
 

За матеріалами Марини БІТЯНОВОЇ, Тетяни БЕГЛОВОЇ 
Бітянова М. Р. Організація психологічної роботи в школі. – М., 2002 

 
Вся діяльність антропологічно (гуманістично) орієнтованої школи 

розгортається довкола завдань розвитку учнів. Ці завдання формуються на 
основі еталонного портрета випускника школи – уявлення про освічену 
людину, – з урахуванням вікових варіантів цих завдань на різних ступенях 
навчання. Сформульовані на основі концепції завдання піддаються 
уточненню і корекції в процесі аналізу даних педагогічного і психологічного 
моніторингу. У своєму підсумковому варіанті вони сформульовані на мові 
тих якостей, здібностей, умінь, які педагогічний колектив вважає за 
потрібний «вирощувати», розвивати, укріплювати в учнях певного віку, 
певної учбової групи. У самих своїх формулюваннях вони містять описи 
характеристик поведінки, діяльності, спілкування, які свідчитимуть про 
рішення поставленої задачі, про поступальний розвиток людини в процесі 
освіти.  

Сформульовані таким чином завдання стають основою для побудови 
професійної діяльності всіх фахівців школи – педагогів-предметників, 
класних керівників, психологів, управлінців і так далі  

У попередніх лекціях ми показали, як саме може будуватися професійна 
діяльність різних фахівців на основі завдань розвитку. У цій лекції ми 
зупинимося на не менш важливому питанні: як, в яких формах повинні 
взаємодіяти ці фахівці для спільного, координованого вирішення поставлених 
завдань.  

Однією з найбільш важливих форм професійної співпраці фахівців 
школи був і залишається психолого-педагогічний консиліум. Ми познайомимо 
читачів з моделлю психолого-педагогічного консиліуму, розробленого 
спеціально для шкіл, що освоюють ідеї антропологічного підходу, а також з 
найбільш поширеними в практиці приватними моделями консиліумів, 
ефективних для окремих випадків і ситуацій в роботі.  

Психолого-педагогічний консиліум грає в системі роботи школи, 
орієнтованої на розвиток, особливу, дуже важливу роль. Він є організаційною 
формою, в рамках якої відбуваються розробка і планування єдиної психолого-
педагогічної стратегії супроводу кожної дитини в процесі її навчання а також 
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певних учнівських груп і паралелей. Консиліум дозволяє об'єднати 
інформацію про окремі складові шкільного статусу дитини, якими володіють 
педагоги, класний керівник, шкільний медик і психолог, і на основі цілісного 
бачення учня – з урахуванням його актуального стану і динаміки 
попереднього розвитку – розробити і реалізувати спільну лінію його 
подальшого навчання і розвитку. Завдяки консиліуму психолог отримує 
можливість передати знання, що є у нього, про дитину або клас 
безпосередньо тим дорослим, які володіють значно більшими можливостями 
впливу і взаємодії з ним.  

В цілому завдання консиліуму в системі роботи антропологічно 
орієнтованої школи можуть бути представлені таким чином. 

 
 



 

 42

Схема 1  
Завдання психолого-педагогічного  консиліуму 

 

 
До числа учасників консиліуму можуть входити різні суб'єкти 

освітнього процесу, однак в більшості випадків ми керуємося у визначенні 
учасників наступною схемою:  

Схема 2  
Учасники психолого-педагогічного консиліуму 

 

 
 
Традиційне уявлення про консиліум полягає в тому, що це за своєю 

суттю спільне обговорення. Учасники консиліуму, готуючись до 
обговорення, акумулюють необхідну інформацію, і потім, в процесі 
обговорення, відбувається вироблення єдиного бачення, постановка завдань, 
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визначення стратегії і розподіл обов'язків і відповідальності по відношенню 
до поставлених завдань. Треба сказати, що в такому варіанті консиліуми 
завжди тривалі, утомливі і часто закінчуються задовго до постановки 
конкретних завдань перед учасниками. У подібних випадках підсумок 
консиліуму може бути сформульований так: «Поговорили.». Інколи це само 
по собі непогано, проте така розмова не призводить до вироблення єдиної 
програми роботи, а значить, вирішення поставлених завдань.  

Ми пропонуємо розглядувати консиліум як складнішу, багатоетапну 
дію, що не зводиться до одного лише безпосередньому спільному 
обговоренню. У діяльності консиліуму виділяється три важливих етапи: етап 
підготовки, етап спільного обговорення і етап реалізації рішень. Позначені на 
схемі 1 завдання можуть і повинні вирішуватися на різних етапах консиліуму.  

У етап підготовки включені всі учасники консиліуму, але в різній 
якості. Педагоги-предметники готують необхідну педагогічну інформацію 
про клас і окремих учнів, користуючись запропонованими ним схемами. Цю 
інформацію збирає і аналізує завуч, відповідальний за проведення 
консиліуму. Класний керівник і психолог на цьому етапі здійснюють 
складнішу роботу. По-перше, вони збирають свою інформацію про те, як іде 
розвиток учнів даного класу. По-друге, разом із завучем вони узагальнюють 
педагогічну, психологічну і медичну інформацію про хід розвитку що вчаться 
і ставлять на цій основі завдання розвитку класу і окремих учнів. Ці завдання 
розвитку стають предметом обговорення на другому етапі роботи консиліуму.  

У етап обговорення включені педагоги-предметники, класний керівник, 
шкільна адміністрація. Учасники знайомляться із завданнями розвитку, 
ставлять уточнюючі питання, вносять свої пропозиції. Підсумком цього етапу 
обговорення стають уточнені і прийняті завдання розвитку учнів. Далі – і це 
основне завдання обговорення – предметом професійної розмови будуть 
педагогічні завдання роботи з учнями, які витікають із завдань їх розвитку. 
Формулювання спільних психолого-педагогічних завдань – найважливіший 
результат етапу обговорення. На третьому етапі кожен учасник консиліуму 
перетворює поставлені педагогічні завдання на форми і методи своєї 
професійної діяльності. Якщо поставлено завдання розвитку учбової 
ініціативи, то як це знайде своє віддзеркалення в уроках фізики, біології, 
заняттях по психології? Знайти потрібні форми – це завдання, яке виникає 
перед фахівцем як підсумок обговорень на консиліумі. В результаті 
народжується спільний план роботи різних фахівців над поставленими 
завданнями, який збирає в єдине ціле і відстежує завуч – організатор 
консиліуму.  

У узагальненому вигляді робота консиліуму може бути представлена у 
вигляді наступної схеми: Схема 3  
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Ми змалювали схему «базового» планового консиліуму, що 

найбільшою мірою відповідає завданням антропологічно зорієнтованої 
школи. Разом з тим різноманітність ситуацій, з якими стикаються педагоги і 
психологи в школі, передбачає різноманітність форм співпраці, у тому числі 
консиліуму. Нижче ми розгледимо можливі види психолого-педагогічного 
консиліуму в школі, почерпнуті вже не з теоретичної моделі, а з практики 
діяльності в школі (власною і наших колег).  

 
4.1. Консиліум – «Класика» 

 
Ці консиліуми «класичні» з двох точок зору. По-перше, вони зберегли 

деякі традиційні риси своїх медичних попередників. По-друге, з них почала 
формуватися традиція застосування консиліумів в психологічній практиці. І 
до цього дня такого типу консиліуми понад усе поширені в шкільних 
психологічних службах.  

Класичний психолого-педагогічний консиліум в школі є самодостатнім, 
добре структурованим «дійством». Його скликанню передує певна проблема 
(що раптово виникла або заздалегідь прогнозована), а його основним 
завданням є знаходження шляхів вирішення проблеми. На консиліум 
збираються люди, що мають відношення до даної проблеми, зацікавлені і 
компетентні в її рішенні. Обмін думками між учасниками дозволяє проблему 
ясно і однозначно сформулювати, а потім знайти шляхи рішення. Класичні 
консиліуми готуються серйозно і достатньо довго: кожен учасник проводить 
необхідну діагностику і збирає матеріали, які можуть допомогти чіткіше і 
об'єктивно сформулювати проблему і витікаючі з неї завдання роботи.  

Класичні консиліуми різноманітні і також піддаються класифікації. 
Скажімо, консиліум може збиратися для вирішення проблем окремих дітей 
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(наприклад, що мають явні труднощі в навчанні, спілкуванні, психічному 
розвитку), а може бути присвячений актуальним психолого-педагогічним 
проблемам класу, паралелі і навіть цілої шкільної ланки (початкового, 
середнього, старшого).  

У першому варіанті шкільний консиліум стає дуже схожий на своїх 
клінічних родичів: по черзі розглядується деяка кількість окремих випадків, 
по кожному формулюється рішення. Такого роду консиліуми останнім часом 
почали активно використовуватися в психологічних центрах. У школі ж вони не 
знаходять широкого застосування. І це зрозуміло. При всій своїй ефективності з 
погляду вирішення проблеми конкретної дитини, як частка системи роботи 
школи, він непродуктивний: багато часу і сил витрачається на вирішення 
одиничної проблеми, а що робити зі всіма іншими?  

Консиліум по окремому випадку в школі – це виняткова ситуація. Витрати 
часу на його проведення мають бути переконливо обґрунтовані. Консиліум по 
класу або учбовій паралелі має абсолютно іншу структуру. Обговорення 
кожного учня неможливе. Тому більша увага приділяється характеристиці класу 
в цілому, його сильних і слабких сторін. Усередині класу виділяються групи, 
скажімо – діти, чий розвиток знаходиться в рамках шкільної норми, діти з 
проблемами в навчанні, спілкуванні і так далі По відношенню до кожної групи 
розробляється стратегія психолого-педагогічного  супроводу. І, нарешті, 
виділяються діти, що потребують індивідуальної допомоги і підтримки. З цього 
приводу може бути зібраний окремий консиліум або в рамках основного 
виділений значний час на персональне обговорення.  

Інформативною є і інша класифікація класичних консиліумів: для великих 
шкіл і шкіл, де навчається невелика кількість дітей (приблизно – до п'ятисот 
учнів). Головна відзнака – у складі учасників консиліуму. У школі, учбова 
паралель якої складається з 4 і більш за класи, недоцільна участь в роботі 
консиліуму всіх педагогів - предметників. Недоцільно з погляду процедури: при 
великій кількості людей, емоційно зацікавлених в обговоренні тих або інших 
проблем, консиліуми розтягуються на неймовірний час. Інформацію, зібрану 
педагогами-предметниками, на такому консиліумі представляє завуч. У його 
(завуча) обов'язок входить також подальша робота з педагогами: необхідно 
ознайомити їх з рішенням, за мотивувати на їх реалізацію, відстежити 
виконання.  

Якщо мова йде про невелику школу, можна дозволити собі збиратися на 
консиліум всім колективом даного класу або паралелі. Така робота є значно 
кориснішою, оскільки вона не лише дозволяє вирішити виявлені психолого-
педагогічні проблеми, але і згуртувати вчительський колектив, перетворити 
його на команду професіоналів-однодумців. Само по собі і швидко це не 
відбувається, але консиліум як форма роботи володіє таким потенціалом.  

 
4.2. Консиліум – «Модерн» 

  
Так можна охарактеризувати психолого-педагогічні консиліуми, що 

проводяться не в класичній формі, а у вигляді ділової гри, в інтерактивній 
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формі. Принципова відмінність – в позиції, яку займають учасники консиліуму. 
Робота «в стилі модерну» передбачає активне включення кожного учасника в 
обговорення і ухвалення рішень, а як наслідок – готовність до готовності взяти 
на себе відповідальності за їх реалізацію.  

Такий консиліум займає трохи більше часу на проведення і передбачає 
абсолютно іншу структуру роботи. Змістовній роботі обов'язково передує етап 
занурення, настроювання на колективну роботу (на нашому професійному 
жаргоні цей етап отримав назву «розминка»). Обговорення ведеться із 
застосуванням таких форм, як мозковий штурм, робота творчих груп, групова 
дискусія.  

Ось, наприклад, можлива схема проведення такого консиліуму:  
1. Розминка. На етапі розминки учасникам пропонується продовжити 

фразу «Коли я йду на урок у клас….». Розминка дозволяє актуалізувати 
відчуття, пов'язані з тією або іншою групою дітей, виявити найбільш типові 
проблеми, питання, стани. Часто для посилення ефекту ми передаємо по колу 
якийсь предмет (іграшку), яка символізує дитину певного віку.  

2. Постановка цілей і завдань роботи. Учасникам повідомляється, що в 
процесі роботи їм належить відповісти на три питання: Які це діти? (Складання 
портрета класу.) Які завдання ми ставимо в роботі з ними (з урахуванням 
виявлених особливостей)? Якими шляхами ми вирішуватимемо поставлені 
завдання? 

3. Складання портрета класу. Використовується метод мозкового 
штурму: учасники консиліуму називають характеристики, ведучий записує ці 
характеристики. Після того, як портрет складений, ведучий пропонує виділити 
різним кольором характеристики різного типа: 1) вікові і індивідуальні 
особливості учнів даного класу, які необхідно враховувати («з цим потрібно 
рахуватися»); 2) проблеми навчання, поведінки і спілкування, які можуть 
розглядатися як потенційні педагогічні завдання роботи («з ними можна і 
потрібно працювати»). Результати фіксуються на дошці (листах). Наприклад, до 
характеристики першого типу при обговоренні психолого-педагогічної  ситуації 
в 7 класі можуть бути віднесені наступні: «Висока імпульсивна, 
непередбачуваність, мінливість настрою», «Складнощі у встановленні стосунків 
між хлопчиками і дівчатками в класі» тощо. До характеристик другого типу: 
«Низька учбова мотивація», «Недовіра до дорослих», «Невміння ставити перед 
собою конкретні учбові завдання і послідовно їх вирішувати» тощо.  

4. Постановка психолого-педагогічних завдань в роботі з даним 
класом з урахуванням виявлених сильних і слабких сторін. Сильні сторони 
класу – це той ресурс, на який можна опертися в роботі з класом: засвоєні 
учнями форми роботи, цікавий для них зміст тощо. Слабкі сторони – основне 
джерело постановки педагогічних завдань. Постановка завдань здійснюється 
всім колективом в процесі групового обговорення. Завдання фіксуються на 
окремих листах.  

5. Пошук шляхів вирішення поставлених завдань. Учасники 
консиліуму діляться на групи по числу поставлених завдань (або по числу 
найбільш значущих і актуальних завдань із спільного списку). Робота 
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проводиться в творчих групах. Завдання творчої групи – продумати програму 
роботи за рішенням поставленого завдання з позначенням основних заходів, 
термінів і відповідальних. Кожна група після закінчення певного часу 
представляє результати своєї роботи.  

6. Підведення підсумків, призначення відповідальних і термінів 
реалізації поставлених завдань. Визначення дати наступної зустрічі. 

Робота «в стилі модерну» ефективна не лише з погляду основного 
результату. Всі навчальні, розвиваючі можливості даного виду роботи 
виявляються тут дуже яскраво. Головне, що відзначають педагоги, що мають 
досвід участі і в класичних консиліумах, і в діловій грі: у другому випадку 
значно легше здійснюється перехід від обговорення проблеми (це чудово 
виходить і в звичайних консиліумах) до ухвалення рішень і відповідальності за 
їх реалізацію.  
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4.3. Консиліум – «Система» 
 
«Система» – це процес і результат еволюційного розвитку консиліуму в 

школі, де психолого-педагогічна співпраця у вирішенні виникаючих проблем 
стала традицією. Принципова відзнака від описаних вище форм полягає в 
наступній: постановка цілей і завдань роботи консиліуму здійснюється 
заздалегідь і всім складом учасників – таким чином, кожен спочатку добре 
розуміє призначення зустрічі в цілому для школи і для себе як фахівця зокрема.  

Як це реально відбувається?  
Візьмемо конкретну проблему: адаптація випускників початкової школи в 

середній ланці. Напередодні початку навчального року збирається психолого-
педагогічний колектив паралелі п'ятих класів. Мета – сформулювати спільні 
завдання своєї роботи по адаптації на першу чверть. Для постановки завдань 
використовується та інформація про дітей, яка вже є у педагогів і психологів, а 
також спільні знання про процес соціально-психологічної адаптації. Вони є у 
кожного педагога, що має досвід роботи з п'ятикласниками. Якщо його 
недостатньо, можна використати спеціальну літературу. За підсумками зустрічі 
складається спеціальний документ – «Рекомендації по соціально - психологічній 
адаптації учнів п'ятого класу». Він надається всім учасникам і розглядується 
ними як основа роботи.  

Мета зустрічі, яка проводиться за підсумками першої чверті, очевидна: 
проаналізувати підсумки спільної роботи і поставити перед собою наступні 
завдання на другу чверть. У зимові канікули належить підводити підсумки 
адаптаційного періоду. У зв'язку з цим учасники обговорюють зміст 
діагностики, яку кожен проводитиме напередодні консиліуму. Чи потрібна 
логопедична діагностика? Яку психологічну інформацію хотіли б отримати 
педагоги? У якій інформації класних керівників вони зацікавлені і навпаки? Так 
вимальовувався зміст консиліуму, виясняються взаємні очікування.  

Січневий консиліум присвячений обговоренню результатів діагностики і 
відповіді на головне питання: чи завершений процес адаптації п'ятикласників і 
які його підсумки? Якщо відповідь позитивна і підсумки адаптації 
задовольняють педагогів і психологів, на цьому можна поставити крапку в 
спільній роботі. Якщо немає – плануються наступні кроки. І так далі.  

 
4.4. Консиліум – «Форс-мажор» 

 
У основі таких консиліумів лежить деяка критична, кризова ситуація в 

школі, несподівані обставини. Їх особливість – мінімальна підготовка. Цей факт, 
а також необхідність ухвалення екстрених рішень визначають роботу 
консиліуму. Діагностика ситуації проводиться на самому консиліумі, внаслідок 
чого формулюється суть виниклої проблеми. Далі слідує обговорення можливих 
дій і обов'язкове ухвалення рішення. «Класичний консиліум» може дозволити 
собі завершитися констатацією проблеми: «Ми зрозуміли, що відбувається, і 
тепер необхідно трохи «пожити» з цим розумінням». Це теж підсумок роботи, 
інколи – дуже важливий. Але це непридатно до консиліуму типа «форс-мажор». 



 

 49

Він обов'язково повинен закінчуватися рішенням, хай небезперечним, і рішення 
це підлягає реалізації.  

Таким чином, психолого-педагогічний консиліум у всій різноманітності 
форм – надзвичайно важливий механізм, який запускає та утримує процеси 
співпраці різних фахівців школи в постановці і вирішенні завдань розвитку 
учнів. Дуже важливо побудувати роботу в школі так, щоб консиліуми стали 
природною, традиційною, звично-плановою формою обговорення проблем і 
постановки завдань роботи з учнями.  

В цьому випадку напрацьовується спільна мова, стиль обговорення, 
виробляються прийоми ефективної і оперативної професійної розмови; 
консиліум з енергетично витратної, «екзотичної» форми перетворюється на 
нормальний спосіб професійної взаємодії, а поставлені в ході його роботи 
завдання природним чином розглядаються як обов'язкові до реалізації. Для 
досягнення такого ефекту потрібний час (як правило, декілька років) і 
послідовна управлінська воля керівництва, без якої мало що відбувається до 
школи.  

Завдання для самоперевірки  
• Проаналізуйте систему роботи школи в даний час. Чи є в ній місце 

консиліумам як традиційній формі роботи? Обґрунтуйте свою відповідь.  
• Консиліуми якого типу сьогодні найбільш затребувані в школі?  
• Що має бути змінене, «переформатоване» в системі роботи школи, 

що склалася, для того, щоб консиліуми могли стати її невід'ємною часткою? 
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Додатки 
1. Розвиток навичок спілкування. Розвивальна програма  

(Малиця М.Ю., Ялинська В.В., м. Комсомольськ) 
 

Передмова 
Входження людини в соціум передбачає усвідомлення себе в ньому, 

засвоєння, розвиток взаємин, породжених довкіллям. Пізнання соціального 
життя відбувається в певній групі. Саме в ній індивід прилучається до 
цінностей і норм суспільства, опановує форми взаємодії й співпраці, засвоює 
соціальний досвід, формується як особистість. 

Ранній підлітковий період – вік перших щоденників, вік усвідомлених 
глибоких особистісних питань, пов'язаних із взаєминами з батьками, 
спілкуванням з однолітками й пошуком дружби. Це вік гормональної 
перебудови організму, що супроводжується деякою нерівністю поведінкових 
проявів дітей, які провокують неадекватну реакцію батьків. 

Дана розвивальна програма націлена на розширення, поглиблення 
простору дітей, що залежить від розвитку адекватної "Я"-концепції і 
самоповаги, чуйного ставлення до людей, навичок соціальної взаємодії, що 
передбачає ставлення до індивідуальності, аналізу думок, почуттів, учинків 
людей на основі розпізнавання причин виникнення настроїв та емоцій і їхніх 
проявів. 

Пояснювальна записка 
Розвивальна програма розрахована на розвиток комунікативних вмінь 

та навичок учнів 5-х класів під час адаптації, на самопізнання  підлітком 
самого себе, своїх стосунків в соціумі. Важливим в програмі є розвиток та 
формування навичок спілкування, так як вони є психологічним 
новоутворенням підліткового віку, і тому своєчасне закладання цих навичок 
сприяє гармонічному розвитку особистості. За І.В. Дубровіною – це важливе 
досягнення, яке дитина повинна здобути протягом певного вікового періоду, 
для того, щоб конструктивно будувати свої стосунки в майбутньому.  

Мета: сформувати навички спілкування один з одним. 
Завдання:  
1. Розвиток вміння розуміти емоційний стан інших людей. 
2. Підвищення групової згуртованості. 
3. Розвиток навичок спілкування один з одним. 
Учасники: учні 5-х класів. 
Перелік методів та форм роботи, які будуть  використовуватися під 

час занять: 
Групові вправи, проективна методика, арт-терапевтична вправа, рольові 

ігри, мозковий штурм, опитування по колу і тощо. 
 
 

Організація занять: 
Програма розрахована на 6 занять по 1 год.-1 год. 20 хв.. Заняття 

проводити 1 раз на тиждень. Кількість дітей у групі 15-20 осіб. 
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Прогнозований результат: 
Після проходження-розвивальної програми учні отримають інформацію 

про особливості спілкування, міжособистісних стосунків, конфлікти в 
спілкуванні; розвинуть свої комунікативні здібності та навички спілкування 
один з одним. 

 
Тематичний план 

№ 
з/п 

Тема 
заняття Тренінгові дії Час 

 Вступне слово тренера 3 хв. 

 Знайомство 5 хв. 

 Прийняття правил групи 10 хв. 

 Вправа "Сусід зліва, сусід справа" 5 хв. 

 Мозковий штурм "Навіщо я спілкуюся?" 10 хв. 

 Інформаційне повідомлення "Спілкування" 5 хв. 

 Вправа "Найди пару" 10 хв. 

 Вправа "Бінго" 20 хв. 

 Притча "Про рай і пекло" 10 хв. 

1 

С
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 Рефлексія групи 10 хв. 

 Вступне слово тренера  3 хв. 

 Вправа "Чарівна рука" 5 хв. 

 Вправа "Правила" 10 хв. 

 Вправа "Відчуй свої границі" 10 хв. 

 Проективна методика "Я в групі" 15 хв. 

 Арт – терапевтична вправа "Плетення павутини" 20 хв. 

 Вправа "Веселий фотограф" 5 хв. 

2 

Я
 т
а 
ін
ш
і 

 Рефлексія групи 10 хв. 

 Вступне слово тренера 3 хв. 

 Вправа "Асоціація імені" 5 хв. 

3 
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ід
чу
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 Вправа "Правила" 10 хв. 
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№ 
з/п 

Тема 
заняття Тренінгові дії Час 

 Опитування по колу "Які риси повинні бути у людини, 
щоб відчувати іншого" 10 хв. 

 Вправа "Вдягни мене"  15 хв. 

  Вправа "Лабіринт"  15 хв. 

 Вправа "Спільний малюнок"  25 хв. 

 Вправа "Воскова свічка"  25 хв. 

 Вправа "Бажаю іншим, як собі" 10 хв. 

 Рефлексія групи 10 хв. 

 Вступне слово тренера 3 хв. 

 Вправа "Зустріч" 5 хв. 

 Вправа "Правила" 10 хв. 

 Групова вправа "Острів" 15 хв. 

 Мозковий штурм "Що таке конфлікт" 10 хв. 

 Інформаційне повідомлення "Поняття конфлікту, стилі 
поведінки в конфлікті" 10 хв. 

 Рольова гра " Конфліктні ситуації" 20 хв. 

 Вправа "Посмішка по колу" 5 хв. 

4 

К
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 Рефлексія групи 10 хв. 

 Вступне слово тренера 3 хв. 

 Вправа "Струм" 10 хв. 

 Вправа "Правила" 10 хв. 

 Мозковий штурм "Як створити дружні стосунки в класі?" 5 хв. 

5 
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 Вправа "Комплімент" 10 хв. 



 

 53

№ 
з/п 

Тема 
заняття Тренінгові дії Час 

 Вправа "Вузький міст" 15 хв. 

 Вправа "Морський банан" 15 хв. 

 Гра "Зустріч клоунів" 20 хв. 

 Рефлексія групи 10 хв. 

 Вступне слово тренера 3 хв. 

 Вправа "Побажання" 5 хв. 

 Вправа "Правила" 10 хв. 

 Вправа "Історія з продовженням" 10 хв. 

 Вправа "Розмова через скло" 10 хв. 

 Вправа "Похвальна грамота" 15 хв. 

 Вправа "Ситуація" 15 хв. 

 Гра "Пункт Прокату ідей" 20 хв. 

 Вправа "Повітряна кулька" 5 хв. 

6 
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 Рефлексія групи 10 хв. 
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Конспекти занять 
Заняття І  

Тема "Спілкування в житті людини" 
Мета заняття. Познайомити учасників, надати можливість учасникам 

усвідомити навіщо ми спілкуємось, мету та зміст спілкування. 
Обладнання: ватман, стікери, маркери, фломастери, лист А-4 для 

вправи "Бінго", м'ячик. 
Хід заняття 

І. Вступне слово тренера (3 хв.) 
Дорогі учасники сьогодні ми з вами спробуємо визначити навіщо ми 

спілкуємось і які ми в спілкуванні. Сподіваюсь, що це буде для кожного з вас 
цікавим відкриттям. 

ІІ. Знайомство (5 хв.) 
Мета. Познайомити учасників, визначити особливості кожного. 

Створити доброзичливу атмосферу. 
Кожен учасник групи обирає собі ім'я, яким його будуть називати під 

час занять, та розказує про себе: "Мене звуть…., я добре вмію……….". 
ІІІ. Прийняття правил групи (10 хв.) 
Мета. Визначення основних правил групи, сприяння організації 

ефективного простору для особистісного розвитку учнів. 
Робота на цьому етапі спрямована на обговорення та прийняття правил 

усіма учасниками групи. 
Тренер. У кожній групі є свої правила. Давайте створимо правила 

нашої групи. Для цього вам треба відповісти на запитання: " Що треба 
робити і яким бути під час наших зустрічей для того, щоб робота і 
спілкування в групі були доброзичливими, комфортними та творчими. 

Всі пропозиції обговорюються та записуються. Орієнтовними 
правилами можуть бути:  

 бути активними; 
 говорити від свого імені; 
 один говорить – усі слухають; 
 поважати думку іншого; 
 правило "стоп"; 
 приходити вчасно.  

ІV. Вправа "Сусід зліва, сусід справа" (5 хв.) 
Мета. Створення позитивної атмосфери. 
Учасник, в руках якого знаходиться м'яч, називає імена своїх 

сусідів зліва і справа, та їх відмітні якості, які ті називали під час 
знайомства. Після цього він кидає м'яч будь-кому із членів групи, 
називаючи його ім'я. Той хто одержав м'яч, знову повинен назвати 
імена своїх сусідів справа і зліва, їх видатну якість та передати м'яч 
іншому, називаючи його ім'я і так далі. 

V. Мозковий штурм "Навіщо я спілкуюся?"(10 хв.) 
Мета. Визначити, що таке спілкування. 
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Ведучий запитує у учасників "Навіщо ми спілкуємось?". Усі відповіді 
записуються на фліп-чарті. Слід підвести учасників до розуміння того, що 
спілкування – це багатогранний процес і ми маємо змогу на цих заняттях 
оволодіти цим мистецтвом. 

VІ. Інформаційне повідомлення "Спілкування"(5 хв.) 
Важливим елементом людського життя є психічні контакти та 

спілкування. Спілкування це один із важливих процесів в житті людини. 
Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує 
психологічний зв’язок з іншими людьми через масові засоби комунікації й 
безпосередні контакти на вулиці, у школі, на роботі і т.д.. Це процес розвитку 
контактів між людьми. Саме в спілкуванні ми можемо здобути необхідні 
знання та дізнатися про досвід інших людей. Тільки спілкуючись ми маємо 
можливість реалізувати свої мрії. Тобто тільки в процесі спілкування людина 
стає саме людиною, особистістю. Дефіцит спілкування, дружніх відносин 
викликає ускладнення і навіть напруженість, конфлікти між людьми, а то й 
захворювання. У спілкуванні дуже важливим є необхідність зрозуміти, що 
кожна людина – найбільша цінність суспільства. А тому слід поважати 
кожного, з ким спілкуєшся.  

VIІ. Вправа "Найди пару" (10 хв.) 
Мета. Розвивати навички невербального спілкування. 
Учасники сидять в колі. По сигналу їм треба помінятися місцями. Для 

цього треба без слів та жестів встановити контакт очима.  
Ведучий зазначає, що знання того, що відбувається з іншими важливо 

для вміння відчувати іншу людину та будувати з нею комфортне спілкування. 
VIIІ. Вправа "Бінго" (20 хв.) 
Мета. Активізувати роботу групи та спілкування між учасниками. 

Кожному учаснику дається аркуш 
паперу формату А4. Необхідно скласти 
аркуш вертикально навпіл, а потім без 
ножиць або будь-яких інших ріжучих 
предметів тільки руками "вирізати" 
фігурку "Бінго" – силует людини. На 
виконання – 3 хвилини. Після цього кожен 
учасник пише на "Бінго" свою мрію – 
голова, улюблену музику – права рука, 
улюблене місце відпочинку – ліва рука, 
захоплення – ліва нога, улюблена страва – 
права нога. На наступному етапі учасники 
встають зі своїх місць і, підходячи один до 
одного, мають знайти та записати на 
відповідних частинах "Бінго" імена тих, з 

ким у них збіглася одна або кілька позицій. 
Після цього учасники повертаються у коло. Тренер ставить питання: 
− Чи є такі учасники, в яких співпали всі позиції? 
− У кого співпала одна позиція? 
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− У кого співпало декілька позицій? 
− Чи є учасники, в яких співпала жодна позиція? 
− Які ваші враження від вправи? 
− Що допомагає людям пізнавати один одного? (Спілкування).  
IХ. Притча "Про рай і пекло" (10 хв.) 
Тренер. Якось один мудрець звернувся до Господа з проханням 

показати йому рай та пекло. Господь погодився і відвів мудреця до великої 
кімнати, посеред якої стояв величезний казан з їжею, а навколо нього ходили 
і плакали голодні та нещасні люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, 
хоча в руках у них були ложки. Але ручки цих ложок були дуже довгі – довші 
за руки.  

– "Так, це справді пекло", – сказав мудрець. 
Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати. Там стояв такий же 

казан з їжею, а в руках люди, що були в кімнаті, тримали точнісінько такі ж 
ложки. Але люди ці були ситі, вони були щасливі й веселі. 

– "Так це ж рай!", – вигукнув мудрець. 
Ведучий проводить обговорення по запитанням: 
1. Що допомогло людям в другій кімнаті бути щасливими? 
2. Що змогли зробити щасливі люди і не змогли нещасні? 
Х. Рефлексія групи (10 хв.) 
Питання: 
1. Що було найбільш важливим і цікавим під час заняття? 
2. Що нового ви дізнались про себе? 
3. Який у вас настрій після заняття? 

Заняття ІІ 
Тема "Я та інші" 

Мета заняття. Сприяти розвитку дружніх стосунків між учасниками 
групи, дослідження індивідуальних особливостей власних границь. 

Обладнання: папір формату А4, міцні клубки в'язальних ниток, 
кольорові олівці, фломастери, маркери, тощо. 

Хід заняття 
І. Вступне слово тренера (3 хв.) 
Добрий день дорогі учасники. Ми продовжуємо наше знайомство, 

спілкування і сьогодні тема нашого заняття "Я та інші". Гадаю що для вас це 
буде цікаво і пізнавально. 

ІІ. Вправа "Чарівна рука" (5 хв.) 
Мета. Активізувати учасників, налаштувати на 

позитивний робочий ритм.  
Кожен учасник групи на аркуші паперу пише 

своє ім'я, потім обводить свою долоню олівцем. На 
кожному пальці пишеться певна особиста якість, пальці 
можна розфарбувати різними кольорами. Потім 
"долоньки" пускають по колу, де інші учасники можуть 
написати ті якості, які вони вважають притаманними 

автору. 
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Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Що нового ти дізнався про себе? 
- Яким чином тебе сприймають інші? 
- Чи подобається тобі такий образ? 
ІІІ. Вправа "Правила" (10 хв.) 
Мета. Повторення правил групи, створення доброзичливої атмосфери. 
1. Ведучий звертається до учасників із запитанням: "Хто бажає зачитати 

наші правила роботи?" 
2. По ходу зачитування кожного правила ведучий з'ясовує в учасників 

його значення. 
3. Після розгляду всього переліку ведучий може запитати: "Чи є 

необхідність дописати якесь нове правило?". 
ІV. Вправа "Відчуй свої границі" (10 хв.) 
Мета. Активізувати відчуття власних границь спілкування. 
Група об'єднується у дві команди. Учасники шикуються у дві шеренги, 

один навпроти  одного. За командою тренерів вони починають рухатися 
назустріч. Важливо відчути, наскільки близько можна підійти до свого 
партнера(Наскільки він дозволяє мені наблизитися? Наскільки мені приємно 
наблизитися до нього?). Потім учасники повертаються на попередні позиції, 
роблять крок вліво і повторюють вправу з іншим учасником. Коли всі 
учасники побувають один з одним у парі, вправа закінчується. 

V. Проективна методика "Я в групі" (15 хв.) 
Мета. Визначити емоційний та психологічний стан учасників. 
Учасники малюють себе в тому образі, який імпонує їм в групі. Це 

може бути абстрактна чи реальна картина (явище, реальний об'єкт, 
автопортрет, тощо). По завершенню автор презентує свою роботу (зміст та 
почуття). Малюнки зберігаються до завершення програми. 

VІ. Арт-терапевтична вправа "Плетіння павутини" (25 хв.) 
Мета. Покращити настрій, позитивно вплинути на групову динаміку. 
На першому етапі із заготовлених клубків в'язальних ниток ведучий, 

який знаходиться в центрі кола, починає (як павук) плести павутиння, 
з'єднуючи всіх учасників. В результаті у кожного учасника в руках повинен 
бути один із багатьох "промінчиків" нитки. 2 етап: ведучий, який надалі 
перебуває в центрі, починає плести (закріплюючи) нитки по колу. По 
завершенні роботи можна виконати певні групові рухи (наприклад: походити 
по колу з павутиною, інше). 3 етап: учасники прикріплюють на павутиння 
свої малюнки "Я в групі". 

VІІ. Вправа "Веселий фотограф" (5 хв.) 
Мета. Зняти напруження. 
Ведучий запрошує одного бажаючого стати "фотографом". Всі 

інші учасники збираються в певному місці і створюють "похмуру 
команду", яка має сфотографуватися. 

Завдання "фотографа": "Під час зйомки розсмішити "похмуру 
команду"". 

Завдання "похмурої команди": "Не піддаватися на заохочення 
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"фотографа" (звуки, слова, жести, міміка тощо) і залишатися похмурими". 
Той з команди, хто не витримає і хоча б посміхнеться переходить на бік 

"фотографа" й допомагає йому розсмішити інших.  
VІІІ. Рефлексія групи (10 хв.) 
1. Чи цікаво вам було спілкуватися? 
2. Чи отримали ви якусь нову, корисну інформацію? 
3. Який у вас настрій після заняття? 

Заняття ІІІ  
Тема "Відчуй іншого" 

Мета заняття. Розвиток уміння відчувати іншу людину. 
Обладнання: стікери, маркери, фломастери, 2 кофти або сорочки 

великого розміру, стільці для вправи "Лабіринт", свічка для вправи "Воскова 
свічка", іграшка. 

Хід заняття 
І. Вступне слово тренера (3 хв.) 
Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати себе в 

спілкуванні, і тому тема нашої зустрічі – "Відчуй іншого". Сподіваюсь, що 
для вас вона буде цікавою. 

 ІІ. Вправа "Асоціація імені" (5 хв.) 
Мета. Встановлення емоційного контакту.  
Кожен учасник групи називаючи своє ім'я, на першу літеру імені 

називає якусь свою характерну рису, що також починається з цієї літери. 
Наступний учасник повторює імена і характеристики попередніх учасників і 
додає своє. Наприклад: Віра - відповідальна, Женя - життєрадісний. 

ІІІ. Вправа "Правила" (10 хв.) 
Мета. Повторення правил групи, створення доброзичливої атмосфери. 
Ведучий звертає увагу учасників на плакат "Правила групи" і пропонує 

всім пригадати і розповісти, що означає кожне правило, яке було прийнято на 
минулому занятті. 

Ведучий ставить питання: "Для чого ми пригадали правила роботи 
нашої групи?" 

ІV. Опитування по колу "Які риси повинні бути у людини, щоб 
відчувати іншого?" (10 хв.) 

Мета. Розвиток саморефлексії та емпатії. 
Кожний з учасників записує на стікерах риси, які повинні бути у людини, 

щоб відчувати іншого, а потім зачитують по колу. 
Ведучий ставить питання: 
- Чи завжди ми проявляємо ці риси для відчуття іншого? 
V. Вправа "Вдягни мене" (15 хв) 
Мета. Створення радісного настрою, почуття вільності. 
Для гри потрібна кофта чи сорочка великого розміру (одна на кожну 

команду). Хтось з групи одягає  річ, інший учасник бере його за руки (рук 
рознімати не можна), всі члени команди допомагають зняти сорочку з одного 
учасника й одягнути її на іншого. Виграє та команда в якій швидче побувають в 
сорочці всі учасники. 
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VІ. Вправа "Лабіринт" (15 хв) 
Мета. Розвиток довіри та емпатії учасників. 
Діти розбиваються на пари. Одному з учасників зав'язують очі. Інший 

повинен провести його через лабіринт із меблів (стільців). Потім міняються 
ролями.  

Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Що відчував, коли вів іншу людину? 
- Що відчував, коли вели тебе? 
- Що було легше - вести чи йти самому? 
VІІ. Вправа "Спільний малюнок" (25 хв.) 
Мета. Розвиток комунікативних умінь, формування вміння співпрацювати 

з іншими. 
Кожній підгрупі дається завдання намалювати спільний малюнок на 

задану тему. Приклади: "Ми під час занять", "Ми на природі", "Ми на літньому 
відпочинку". Після отримання завдання діти обговорюють тему і виконують 
малюнок. 

Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Чи сподобалось працювати разом? 
- Що відчували працюючи? 

VІІІ. Вправа "Воскова свічка" (25 хв.) 
Мета. Розвиток толерантного ставлення до інших, довіри, 

відвертості. 
Учасники стають в тісне коло. Бажаючий стає в центр кола, 

закриває очі й дозволяє групі похитати себе, тримаючи за плечі й 
верхню частину тулуба. Це може бути рух за годинниковою стрілкою 

або навпаки, чи хитання з одного боку в інший. Стопи ніг того, хто стоїть в 
центрі, не повинні відриватися від підлоги. Цю процедуру проробляють всі. 

Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Як ти почувався, коли був в центрі кола? 
- Про що думав, коли був членом групи і гойдав інших? 
- Чи є відмінності в поведінці групи залежно від того, хто стоїть в центрі 

кола? 
Коментар ведучого: 
- Щоб у тебе розвивалися добрі стосунки важливо бути відвертим. Ти 

маєш вірити: відповідь іншої особи не ображає тебе, вона не нехтує тобою і не 
використовує твої слабкі сторони. Теж саме можна сказати і про іншу 
людину, яка довіряється тобі, довіра зростатиме якщо ти не 
використовуватимеш її слабкі сторони,  не будеш висміювати та 
відштовхувати її. Якщо ти хочеш відчувати іншого, пам'ятай, що щирий вираз 
обличчя, приязна усмішка, доброзичливість у голосі, дружня поведінка 
допоможуть тобі здобути довіру інших. 

IХ. Вправа "Бажаю іншим, як собі"(10 хв.) 
Мета. Розвиток комунікативних навичок, емпатії до членів групи. 
Передаючи по колу м'яку іграшку побажати щось приємне учасникам 

групи. 
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Х. Рефлексія групи (10 хв.) 
1. Що сьогодні для вас було самим 

важливим? 
2. Що нового ви дізналися про себе та 

учасників? 
3. Чи змінився ваш настрій? 

Заняття ІV  
Тема "Конфлікти в спілкуванні" 

Мета заняття. Розкрити поняття конфлікти в 
спілкуванні та виділити основні типи поведінки в 
конфлікті. 

Обладнання: стікери, фломастери, маркери, 
ватман для "Мозкового штурму", плакат з картою 
острова для вправи "Острів", папір для вправи 
"Конфліктні ситуації". 

Хід заняття 
І. Вступне слово тренера (3 хв.) 
Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про конфлікти у нашому 

спілкуванні. Сподіваюсь, що для вас це буде цікаво та пізнавальна. 
ІІ. Вправа "Зустріч"(5 хв.) 
Мета. Розвиток невербальних засобів виразності. 
Учні стають у два кола: зовнішнє і внутрішнє, обличчям один до одного і, 

використовуючи невербальні засоби спілкування, по черзі вітаються з кожним 
учасником протилежного кола так, начебто вони зустріли: друга; приятеля; учня 
із свого класу; учня із паралельного класу; сусіда; ворога; хлопчика або 
дівчинку, який(яка) подобається; вчителя; незнайомця; батьків свого 
однокласника; маленьку дитину тощо. Тренер періодично змінює завдання. 

Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
– Які відчуття, емоції були в тебе, коли доводилося вітатися з однолітком, 

старшою за тебе людиною, молодшим, незнайомцем? Як змінювалися твої 
жести, рухи, емоційний стан? Які, можливо, були труднощі? Як це пов'язано із 
твоєю поведінкою в житті? 

Під час обговорення дається можливість висловитись кожному 
бажаючому. Звертається увага учнів на те, що у різних життєвих ситуаціях, у 
спілкуванні з різними людьми ми діємо по-різному. 

ІІІ. Вправа "Правила" (10 хв.) 
Мета. Повторити правила групи, налаштувати групу на плідну роботу, 

співпрацю. 
Ведучий звертається до учасників із запитанням: "Хто бажає зачитати 

наші правила роботи?". По ходу зачитування кожного правила ведучий з'ясовує 
в учасників його значення. Після розгляду всього переліку ведучий може 
запитати: "Чи є необхідність дописати якесь нове правило?". 

ІV. Групова вправа "Острів"(15 хв.) 
Мета. Оцінка поведінки в конфліктній ситуації, розвивати почуття 

взаємодопомоги і солідарності, поваги і довіри. 
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Ведучий завчасно готує карту острова, де на його різних частинах 
знаходяться: діючий вулкан, плем'я канібалів, трясовина, крокодили, берег з 
акулами, пляжі, хащі, річка, тощо.  

Інструкція:  
1 частина: "Уявіть, що ви всією групою потрапили на невідомий 

острів…Ось карта цього острова (вона розташована у центрі кола). За моїм 
сигналом, вам потрібно знайти місце для життя та якимось чином позначити 
його на карті". 

Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Яку частину землі відділили? Хто ваші сусіди? Чи виникали сутички? 
2 частина: "Половину острова залила вулканічна лава (ведучий закреслює 

її на карті). Тепер тим, чиї ділянки знищено необхідно знайти вихід".  
Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Як ви вчинили? Як порозумілися із новими сусідами? Чи легко було 

домовитись? Які почуття виникали? 
V. Мозковий штурм "Що таке конфлікт?" (10 хв.) 
Мета. Визначити, що таке конфлікт. 
Учасникам пропонується назвати асоціації, які виникають з 

поняттям "конфлікт". Усі відповіді записуються на фліп-чарті.  
VІ. Інформаційне повідомлення "Поняття конфлікту, стилі поведінки 

в конфлікті"(10 хв.) 
Конфлікти є неодмінними супутниками нашого життя. Конфлікт (від лат. 

conflictus – зіткнення) – зіткнення несумісних ( інколи протилежних) поглядів, 
думок, позицій, інтересів двох або декількох осіб, відсутність згоди між ними. З 
конфліктами, які нерідко носять негативний характер, але при цьому 
виявляються неминучим явищем, не треба боротися. Ними слід керувати. 
Правильно організована конфліктна взаємодія – це вірний, хоча й не легкий 
шлях до згоди між конфліктуючими сторонами. 

В більшості випадків конфлікт завжди викликає негативні емоції. Це 
властиво всім учасникам конфліктної ситуації і у відповідності з цим людина 
формує свій стиль поведінки. Виділяють п'ять основних способів реагування в 

конфлікті. 
1. Черепаха (втеча, уникнення) – відсторонення від участі 

в конфлікті. Такому стилю властива поведінка, коли учасник 
прагне вийти з конфлікту, не бажаючи відстоювати будь чиї 
інтереси, в тому числі й власні. 

2. Акула (примус, суперництво) – активне відстоювання 
власної позиції. Стиль поведінки, спрямований на досягнення 

власних інтересів без урахування інтересів іншої людини, 
заснований на прагненні перемогти за будь-яких умов. Даний 
стиль націлений на перемогу за повної поразки іншої сторони. 

3. Плюшевий ведмедик (згладжування, пристосування) – 
спроба знайти рішення, яке задовольнить обидві сторони. Даний 
стиль орієнтований на інтереси супротивника, виражає прагнення 
зняти конфлікт, поступаючись своїми інтересами заради 
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примирення. 
4. Лисиця (компроміс) – пошук рішення, в основі якого взаємні поступки. 

Цей стиль поведінки, орієнтований на урегулювання конфлікту шляхом 
часткового задоволення своїх інтересів. 

5. Сова (співпраця) – стиль поведінки, орієнтований на 
спільний пошук учасниками конструктивного взаємовигідного 
рішення. Такий стиль націлений на досягнення власних цілей 
учасниками конфлікту. 

VІІ.  Рольова гра "Конфліктні ситуації" (20 хв.) 
Мета. Розширити уявлення про шляхи вирішення 

конфліктів, якісне закріплення учасниками викладеного 
матеріалу. 

1. Учасники записують реальні життєві ситуації, які можна було б назвати 
конфліктними + окремо виділяють героїв. Потім складають вчетверо та дають 
ведучому для "лотереї"; 

2. Учасники об'єднуються в групи. Кожна група "витягує" аркуш з 
ситуацією, на протязі 5 хвилин обговорює її зміст та пропонує вирішення: 
презентація результату у вигляді рольової гри. 

 VІІІ. Вправа "Посмішка по колу"(5 хв.) 
Мета. Стимулювання позитивних емоцій, вміння передавати і приймати 

позитивні емоції. 
Учасники сидять у колі, беруться за руки. Перший учасник повертається 

до свого сусіда праворуч або ліворуч і посміхається йому. При цьому можна 
"взяти" посмішку в долоні і обережно передати її іншому. 

ІХ. Рефлексія групи (10 хв.) 
- Що було найбільш важливим сьогодні на занятті? 
- Що ви дізналися нового? 
- Який у вас настрій? 

Заняття V  
Тема "Ти мій друг і я твій друг" 

Мета заняття. Розвиток навичок дружнього спілкування, підвищення 
групової згуртованості. 

Обладнання: стікери, фломастери, маркери, крейда для вправи "Вузький 
міст", ватман для "Мозкового штурму", фішки для вправи "Комплемент", 
носики для клоунів для гри "Зустріч клоунів". 

Хід заняття 
І. Вступне слово тренера (3 хв.) 
Ми з вами продовжуємо спілкуватися один з одним, "відчувати" один 

одного та говорити про дружні стосунки, які важливі для кожного з нас. 
ІІ. Вправа "Струм" (10 хв.) 
Мета. Отримати досвід відчуття єдності групи. 
Учасники заняття сідають у коло, беруться за руки, заплющують очі. 

Ведучий посилає сигнал - "струм" - потискуючи руку свого сусіда праворуч. Той 
отримує сигнал у ліву руку й передає його правою, й так далі по колу. Потрібно 
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намагатися передавати "струм" якомога швидше, щоб його потік не 
переривався, й кожен учасник одночасно і приймав сигнал і передавав його. 

Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Що було для тебе найбільш важливим під час гри? 
ІІІ. Вправа "Правила" (10 хв ) 
Мета. Повторити правила, створити доброзичливу атмосферу. 
- Давайте повторимо наші правила. 
Тренер пропонує учасникам пригадати правила, що існують у групі. Якщо 

учасники правильно називають правило, тренер знімає відповідну смужку 
паперу й відкриває його на плакаті. Учасники мають пригадати всі правила 
групи. 

ІV. Мозковий штурм  "Як створити дружні стосунки в 
класі?"(5 хв ) 

Мета. Визначити, що таке дружні стосунки. 
Всі відповіді учасників записуються на фліп-чарті. Після цього 

ведучий зачитує всі визначення і підсумовує їх, та наголошує на тому, 
що дружні стосунки роблять спілкування в класі приємним та радісним. Кожний 
із нас відчуває себе потрібним, поважним, необхідним і унікальним, коли  його 
цінять за те, що він є своєрідною особистістю. 

V. Вправа "Комплімент" (10 хв.) 
Мета. Розвиток рефлексії, емпатії. 
Ведучий пояснює дітям, що таке комплімент і пропонує спробувати 

зробити один одному комплімент. Починає гру з себе роблячи комплімент 
комусь із дітей. Гра триває доти, поки компліменти не отримають всі гравці. 

Ведучий обов'язково наголошує на тому, що компліменти роблять наше 
спілкування приємним. Можна видавати фішки за оригінальність висловленого 
компліменту. 

VI. Вправа "Вузький міст" (15 хв.) 
Мета. Розвиток навичок спілкування та дружніх стосунків. 
На підлозі ведучий малює крейдою дві лінії на невеличкій відстані одна 

від одної. Це буде міст. З групи вибирається пара учнів, які повинні пройти міст 
з протилежних сторін. Їх завдання: дійти до кінця моста. 

Ведучий звертає увагу на дружність, ввічливість, вміння уступати. 
VІІ. Вправа "Морський банан" (15 хв.) 
Мета. Розвивати комунікативні навички спілкування, дружні почуття 

один до одного, формувати взаємодію між дітьми. 
Ведучий розповідає дітям про морську розвагу "Морський банан". Діти 

сідають на лавку, один за одним, тримаючи за лікті того, що сидить по переду. 
Тренер говорить, що вітерець дме легкий, тому море хитає "банан" повільно 
(діти повільно хитаються). Тепер вітер посилюється і "банан" розгойдується 
сильніше. Але існує правило: необхідно міцно тримати друзів за лікті, щоб ніхто 
не впав у воду. 

Ведучий наголошує на тому, що важливо підтримувати і допомагати один 
одному. 
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VІІІ. Гра "Зустріч клоунів" (20 хв.) 
Мета. Розвивати комунікативні навички спілкування. 
Жили собі на світі два клоуни. Одного звали Бім, другого – Бом. Бім 

працював в Одеському цирку, а Бом –- в Київському. Вони ніколи не 
зустрічалися, хоча й чули один про одного. Якось навесні діти із міста 
Бердянська запросили їх на дитяче свято "Бердянські кнопочки". Приїхавши до 
міста клоуни нарешті зустрілися, познайомилися, зраділи один одному… 

Учням пропонується вигадати й показати, як відбувається ця зустріч, що 
робили й казали клоуни. 

Зворотній зв'язок. Проводимо обговорення: 
- Що допомагало вам, а що заважало працювати при виконанні 

завдання? 
- Чому вас навчила ця вправа?  
ІХ. Рефлексія групи (10 хв.) 
- Що було найбільш важливим сьогодні на занятті? 
- Що ви дізналися нового? 
- Який у вас настрій? 
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Заняття VІ  
Тема "Розвиток комунікативних навичок" 

Мета заняття. Розвиток комунікативних навичок, диференціація 
негативних та позитивних рис свого характеру. 

Обладнання: стікери, фломастери, маркери, м'яч, папір, завдання до 
вправи "Розмова скрізь стекло", картки до вправи "Похвальна грамота". 

Хід заняття 
І. Вступне слово тренера (3 хв.) 
Любі друзі! Сьогодні ми знову зібралися у коло, щоб поділитися своїми 

думками, послухати і почути кожного.  
ІІ. Вправа "Побажання" (5 хв.) 
Мета. Створити доброзичливу атмосферу. 
Учасники по кругу бажають сусіду зліва щось приємне від всієї душі, так 

щоб людина повірила щирість побажання. 
ІІІ. Вправа "Правила" (10 хв.) 
Мета. Повторити правила, створити доброзичливу атмосферу. 
1. Для виконання цього завдання ведучий розподіляє правила між усіма 

учасниками. Для цього можуть бути утворені і пари, і "трійки", в залежності від 
кількості правил групи. 

2. Ведучий пропонує учасникам протягом 2 хв. пригадати улюблену 
мелодію і за її допомогою проспівати отримані правила. 

3. Кожен виступ слід супроводжувати оплесками учасників-глядачів. 
ІV. Вправа "Історія з продовженням"(10 хв.) 
Мета. Активізувати учасників групи, налаштувати на співпрацю. 
Ведучий говорить коротке речення. Учасники по колу доповнюють його 

одним-двома словами, щоб було закінчене речення. Наприклад: ведучий каже: 
"Я ходжу", наступний учасник додає "в школу", третій учасник: "Я ходжу в 
школу пішки", четвертий учасник: "Я ходжу в школу пішки кожен день" і т. д.. 

V. Вправа "Розмова через скло" (10 хв.) 
Мета. розвиток комунікативних навичок спілкування, розуміння один 

одного. 
Двоє бажаючих за допомогою тільки жестів намагаються про щось 

домовитись. Тема повідомляється  одному з них, а він повинен передати цю 
інформацію своєму партнеру ніби стоячи перед склом. 

Приклади тем:  
• "Ти звеш друга на рибалку"; 
• "Завтра в школі контрольна робота по математиці, другу треба 

підготуватися"; 
• Ти дуже голодний і просиш друга принести тобі поїсти"; 
• "Узнай котрий зараз час" і т.д.. 
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VI. Вправа "Похвальна грамота" (15 хв.) 
Мета. диференціація позитивних і негативних 

якостей характеру. 
Діти дістають картки за кількістю учасників 

занять. На кожній записано два незакінчених речення: 
"Я ціню в тобі…", "Мені подобається, як ти…". 
Учасники на свій розсуд закінчують речення і 
віддають адресату. У результаті ведучий разом з 
дітьми робить висновок, що кожна людина має 
позитивні риси, однак говорити про них значно важче, 
ніж критикувати і насміхатися. Ведучий висловлює 
надію, що учасники все-таки відшукають позитивні 
риси у своїх друзів і скажуть їм про це. 

VІІ. Вправа "Ситуації" (15 хв.) 
Мета. Розвивати комунікативні навички спілкування, дружні почуття 

один до одного, формувати взаємодію між дітьми. 
Учасникам групи діляться на групи та програють наступні ситуації: 
• Ти бажаєш подружитися з хлопчиком (дівчинкою); 
• Тобі доручили пограти з першокласниками (роль першокласників грає 

вся група); 
• Треба вмовити свого друга записатися на кружок танців; і т.д.. 
VІІІ. Гра "Пункт прокату ідей" (20 хв.) 
Мета. Розвивати комунікативні навички спілкування, формування 

особистої проблеми. 
Учасники сидять у колі. Ведучий пропонує згадати ситуацію, коли вони 

поводилися агресивно, але й досі не уявляють собі, як можна було поводитися 
інакше. Зараз у них з'явилася можливість позичити в когось ідею розв'язання 
цього питання. Особа, яка хоче позичити ідею, розповідає про цей випадок, 
потім сідає перед обраним товаришем і говорить йому: "Не знаю, як можна було 
б зробити інакше в цій ситуації. Можна я позичу в тебе ідею?" З таким 
проханням він звертається до інших товаришів, поки не вирішить запозичити 
ідею. Ця гра подобається дітям найбільше. 

ІХ. Вправа "Повітряна кулька" (5 хв.) 
Мета. досягти швидкого розслаблення і відчуття легкості в тілі. 
Тренер:  - Сядьте зручно, розслабтесь. Заплющить очі, зосередьте свою 

увагу на диханні. Уявіть, що під час вдиху ваше тіло, як повітряна кулька, 
піднімається догори, під час видиху - опускається вниз. Вдих - видих, вдих - 
видих… Вдих - видих, вдих - видих… 

Х. Рефлексія групи (10 хв.) 
1. Що сьогодні для вас було самим важливим? 
2. Що нового ви дізналися про себе та учасників? 
3. Чи змінився ваш настрій? 
Методичні рекомендації 
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Заняття проводяться з групою дітей (до 20 осіб) 1 раз на тиждень, 
тривалістю  год.-1 год. 20 хв.. Тривалість заняття залежить від якості уваги та 
поведінки дітей. 

Кожне заняття має свою тему, мету. Заняття проводяться: 
- за добровільної участі дітей; 
- без оцінювання відповідей, тому що в цьому випадку не існує єдиної 

правильної відповіді на запитання і кожна дитина може мати власну думку; 
- в доброзичливих та позитивних обставинах, наявність яких забезпечує 

дорослий. 
Слід надавати дітям можливість розкривати свої почуття, виявляти себе, 

доносити своє бажання світові, знищивши межі, встановлені дорослими. 
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2. Формування толерантних взаємин у колективі п’ятикласників. 

Корекційно-розвивальна програма (Н. В. Мирошниченко, смт. Машівка) 
 

Пояснювальна записка 
Програма корекційно-розвивальних занять «Формування толерантних 

взаємин  в колективі 5-класників» розроблена для використання практичними 
психологами, соціальними педагогами, класними керівниками на класних 
годинах та під час літньої навчальної практики у 5 (6) класі та у новоутворених 
колективах серед молодших підлітків. 

Основні завдання програми 
Мета програми: формування толерантного ставлення між учнями в 

класному колективі 
Програма ставить перед собою ряд завдань: 
1. Краще знайомство учнів один з одним 
2. Формування в кожного учасника уявлення про своє «Я» 
3. Формування позитивного ставлення до іншого на основі пізнання 

його особистості 



 

 68

4. Організація групової взаємодії на основі спільності інтересів 
5. Зближення та усвідомлення особистісної ролі у діючому колективі. 
Учасники: учні п’ятого (шостого) класу (15-20 осіб) 
Час: 7 годин 20 хвилин 
Обладнання: 20 бейджиків, 5 наборів маркерів, 140 аркушів А4 білого 

кольору, 20 аркушів А4 кольорових, 15 аркушів А2. 
 

Прогнозований результат 
 Програма має сприяти: 
• Засвоєнню учнями інформації з теорії спілкування (поняття 

спілкування, ефективне, толерантне спілкування, я-повідомлення); 
• Пізнанню індивідуальних психологічних особливостей та 

психологічних особливостей однокласників; 
• Формуванню толерантної моделі спілкування; 
• Згуртуванню класного колективу. 

 

Навчально-тематичний план 
 

Завдання 
 

Тренінгові дії 
Час 

виконання, 
(хв) 

 
Критерій 

ефективності 
1. Самопрезентація  5 
2. Вправа «Я хочу про себе 
повідомити…» 

10 

3. Вправа «Правила роботи 
групи» 

5 

1. Знайомство 

4.Гра-розминка «Пересадки» 10 
Загальний час 30 хв. 

Учасники групи 
отримали нову 
інформацію один 
про одного, 
сформувалося 
позитивне ставлення 
до заняття 

1. Вправа «Я-образ» 20 
2. Керований діалог «Пізнай 
себе» 

20 

3. Вправа «Якби я був…» 15 
4. Вправа «Самооцінка» 25  
5. Гра-розминка 
«Австалійський дощ» 

5 

6. Вправа «Дерево мого життя» 20 

2. Формування 
уявлення про себе 

7. Вправа «Оголошення» 15 
 8. Підсумок 5 
Загальний час 2 год. 5 хв. 

 
В учасників 
актуалізувалося 
уявлення про себе як 
індивідуальну, 
неповторну 
особистість 

1. Гра розминка «Один до 
одного» 

5 

2. Знайомство «Репортаж про 
відому людину»  

15 

3. Вправа «Бінго» 20 
4. Притча «Про рай і пекло» 5 
5. Інформаційне повідомлення 
«Спілкування» 

5 

6. Мозковий штурм «Що я 
ціную в другові» 

10 

3. Формування 
позитивного 
ставлення до 
однокласників на 
основі пізнання їх 
індивідуальних 
особливостей 

7. Гра розминка «Імпульс по 5 

Учасники групи 
усвідомлюють, що 
хоча кожен з них 
багатогранна 
індивідуальність, 
проте є певні 
правила і норми 
спілкування, які 
допомагають 
порозумітися та 
ефективно 
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колу» 
8. Інформаційне повідомлення 
«Толерантне спілкування» 

5 

9. Вправа «Асоціативний ряд 
до слова «Толерантність» 

5 

10. Дискусія в малих групах 
«Як поводитися толерантно» 

20 

11. Вправа «Снігова куля: моє 
хобі» 

5 

12. Колективний малюнок 
«Острів мрій» 

30 

 13. Підсумок 5 
Загальний час 2 год. 

 15 хв. 

взаємодіяти, не 
зважаючи на 
розбіжності 

1. Гра-розминка «Відчуй 
дружню підтримку» 

5 

2. Знайомство «Я схожий з 
тобою» (робота у двох колах) 

10 

3. Вправа «Історія по колу: 
одного разу ми потрапили на 
острів…» 

15 

4. Вправа «Кораблі й острови» 10 
5. Гра «Феномен веселки» 25 
6. Інформаційне повідомлення 
«Я-висловлювання» 

5 

7. Ситуативні вправи 20 
8. Гра-розминка «Перебудови» 10 
9. Вправа «Колесо: я після 
тренінгу» 

20 

Притча «Все залежить від 
тебе» 

5 

Вправа «Меморандум» 15 

 
4. Зближення 
учасників групи та 
усвідомлення ними 
власної значущої 
ролі в діючому 
колективі 

11. Вправа «Підсумки роботи» 15 
 12. Завершення 5 
Загальний час 2 год. 

 40 хв. 

Навіть різні 
однокласники 
можуть 
безконфліктно 
спілкуватися, 
виконуючи спільні 
завдання та 
поважаючи один 
одного 

Загальний час на виконання програми 7 год. 25 хв.            
 
І заняття 
 
1.1. Презентація програми та самопрезентація тренера (5 хв) 
 
Мета: зацікавити учнів програмою, дати уявлення про регламент 

роботи, мету занять та представити себе. 
 
Доброго дня, друзі! 
Мене звуть ___________________, я працюю ______________________. 
Мені сказали, що ваш клас – один з найактивніших у школі. І тому я 

хочу запропонувати вам цікаві заняття, які допоможуть краще пізнати один 
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одного, дізнатися про секрети ефективного спілкування та налагоджування 
дружніх стосунків, отримати багато позитивних емоцій, а потім, по 
можливості, ознайомити з цією інформацією й інших учнів школи. 

Ми будемо зустрічатися з вами протягом трьох днів на трьох останніх 
уроках. Це будуть трохи незвичні, але все ж заняття. Якщо бажаєте, можемо 
назвати їх уроками самовдосконалення. 

 
1.2. Знайомство «Я хочу повідомити про себе…» (10 хв) 
Мета: розвивати вміння короткої самопрезентації 
Оснащення: бейджики, маркери 
 
То ж давайте познайомимося. Спершу усі причепіть бейджики, на яких 

має бути написане ваше ім’я в тому варіанті, який вам подобається. 
А тепер давайте по черзі назвемо кожен своє ім’я та продовжимо фразу 

«Я хочу повідомити про себе ….». Наприклад: «Мене звуть Олексій, я хочу 
повідомити, що я люблю спорт і є кращим воротарем у футбольній команді 
школи». 

 
1.3. Вправа «Правила роботи групи» (5) 
Мета: узгодити правила роботи групи, які будуть діяти протягом всіх 

занять 
Оснащення: плакат з правилами роботи групи 
 
- Чи знаєте ви, що означає слово «правила»? 
- Для чого вони існують у нашому житті? (діти дають відповіді) 
Отож, правила – це певні норми поведінки і в житті потрібні для того, 

щоб можна було порозумітися, спільно виконувати роботу і досягати мети. 
- Як ви думаєте, чи потрібні правила для роботи в нашій групі? 
- Навіщо? 
Я пропоную вам затвердити для нашої роботи такі правила: 
• Звертатися один до одного по імені; 
• Висловлюватися коректно, не вживати нецензурних слів; 
• Правило «Допоможи!»; 
• Правило «Стоп». 
(пояснити значення кожного правила) 
 
1.4. Гра-розминка «Пересадки» (10) 
Мета: активізувати учасників, підготувати їх до подальшої роботи 
 
Зараз ми пограємо в гру: я називатиму певну якість, якщо вона у вас є 

ви маєте піднятися та помінятись місцями з одним із учасників, які теж 
піднімуться. Отож, почали: 

Встаньте та поміняйтеся місцями всі, 
• Хто в брюках: 
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• Хто має коси; 
• На кому є щось червоне; 
• Хто отримав сьогодні 10 балів; 
• Кому 11 років; 
• Хто пише вірші; 
• У кого гарний настрій; 
 
Обговорення: 
• Чи сподобалася вам гра? 
 
2.1. Вправа «Я-образ» (20) 
Мета: визначити особливості особистості кожного учасника 
Оснащення: аркуші паперу А4 за кількістю учасників 
 
Кожному учаснику на аркуші паперу пише своє ім’я (як на бейджику), а 

потім зображує образ своєї особистості у вигляді метафори (художнього 
перенесення змісту, характеру, властивостей з одного об’єкта на інший). Це 
може бути русалка, що плаває в оточенні морських істот, а може бути 
одинокий подорожній у пустелі чи меч самурая на фоні блакитного неба... 

Індивідуальна робота – 5 хв. 
Тепер по черзі давайте познайомимося ще ближче один з одним. Отож, 

будь ласка, представтеся і поясніть, чому саме такий образ ви обрали. 
Бажано десь на дошці створити своєрідну галерею портретів 

учасників групи. 
 
2.2. Керований діалог «Пізнай себе» (20) 
Мета: побачити переваги і менш розвинені сторони особистості 

кожного учасника 
Оснащення: картки з парними забраженнями на кожного учасника та 

сигнальні картки «+/ – » удвічі меншою кількістю, ніж число учасників групи 
 
Кожен з вас зараз отримає аркуш паперу із певним зображенням. Ви 

маєте швидко, рухаючись тут у колі, знайти свою пару (учасника з таким 
самим зображенням). Пари, що знайшли один одного сідають поряд. 

Тепер ті, у кого на аркуші ззаду є літера В, будуть ведучими, інші 
учасники пари – розповідатимуть про себе. При чому робити це слід так: коли 
ведучий показує катрочку «+», розповідати про те, що ви любите, добре 
вмієте робити, чому віддаєте перевагу, а коли « – » - про все, що вам не 
подобається, з чим ви не справляєтеся і т.п. 

Бажано спробувати з якоюсь парою для прикладу, щоб усі учасники 
зрозуміли суть гри. 

Усім зрозуміло? Тож, почнемо, але говоріть не дуже гучно. 
Перший учасник говорить про себе протягом 2 хв. 
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Тепер поміняйтеся ролями: інший учасник показує картки, а другий – 
розповідає про себе (2 хв.). 

 
Обговорення: 
• Які почуття у вас викликало це завдання? 
• Як ви почувалися у ролі ведучого, дерижера? 
• Чи сподобалося вам розповідати про себе саме те, що хотів 

почути партнер по спілкуванню? 
• Чи легко вам було говорити про себе? 
• Чи вистачило вам часу, щоб сказати все, що хотілося? 
 
2.3. Вправа «Якби я був...» (15) 
Мета: визначити особливості самовираження учасників за допомогою 

метафоричних засобів 
 
Наше знайомство продовжується і зараз ми пограємо ще в таку гру: я 

говоритиму початок речення, а кожен з вас (по черзі, один за одним) має його 
продовжити. 

• Якби я був книжкою, то я був би... (словником, детективом, 
віршами тощо...); 

• Якби я був явищем природи, то я був би... (вітром, сонцем, бурею, 
дощем тощо...); 

• Якби я був музикою, то я був би... (романсом, класикою, джазом, 
роком тощо...); 

• Якби я був дорослим, то я був би...  
Якщо хтось з учасників не може одразу назвати свій варіант асоціації, 

то він може пропустити хід, але в кінці слід обов’язково надати йому 
можливість висловитися. 

 
2.4. Вправа «Самооцінка» (25) 
Мета: кожен учасник може побачити рівень розвитку своєї  

особистості ніби у розрізі та проаналізувати,  які сфери потребують 
вдосконалення 

Оснащення: аркуші паперу А4 за кількістю учасників, кольорові олівці, 
фломастери. 

 
Одним із найважливіших винаходів людства було колесо. Саме 

побудова колеса дала людині безліч можливостей для подальшого розвитку і 
прогресу. 

Ми з вами зараз також спобуємо зробити крок до самовдосконалення з 
допомогою побудови того ж таки колеса. Ми будуватимемо так зване «колесо 
життя» (Дод. 1). 

Для цього кожен на аркуші паперу намалюйте велике коло і позначте 
його центр. А тепер проведіть через центр кола 4 прямих. 
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Таким чином ми отримали 8 променів, що виходять із центру кола. 
Уявимо, що кожен з цих променів ілюструє рівень розвитку одієї з якостей 
вашої особистості: 

1. Доброти, готовності прийти на допомогу іншим людям; 
2. Успіхів у навчання; 
3. Стосунків і з однокласниками; 
4. Фізичного та психічного здоров’я; 
5. Стосунків з батьками та рідними; 
6. Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення; 
7. Товариськості (співвідношення кількості друзів і ворогів); 
8. Особистісної та соціальної активності. 
Ваше завдання: підписати кожен промінь за межами кола та позначити 

на ньому ваш особистий рівень розвитку даної якості, уявляючи, що цетр 
кола відповідає 0 (нулю), а точка променя, що перетинається з  колом 10 
(максимуму). 

Тепер з’єднайте усі позначені вами точки одну за одною плавною 
лінією. Це ваше колесо життя. Чи можна на ньому їхати? Чи достатньо воно 
кругле? Якщо ні, то проаналізуйте, які саме сфери вашого особистісного та 
суспільного життя потребують вдосконалення. Як можна покращити 
ситуацію? 

Хто бажає поділитися з усіма своїми висновками та міркуваннями з 
цього приводу? 

Важливо зробити висновок, що особистісний розвиток кожної людини 
індивідуальний, як і оцінка самою людиною цього рівня. І саме від адекватної, 
правильної самооцінки великою мірою залежить теперішнє і майбутнє 
благополуччя людини. 

Будь ласка, не викидайте ці малюнки, вони нам ще знадобляться на 
останньому занятті. Складіть і покладіть їх у свій блокнот. 

 
2.5. Гра-розминка «Австралійський дощ» (10) 
Мета: забезпечити психологічне розвантаження учасників 
 
Станьмо в коло. 
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. Стежте уважно! 
• В Австралії піднявся вітер (тру долоні) 
• Починає накрапати дощ (клацаю пальцями) 
• Дощ посилюється (почергово плескаю долонями по грудях) 
• Починається справжня злива (плескаю по стегнах) 
• А ось і град – справжня буря (тупіт ногами) 
• Але що це? Буря стихає (плескання по стегнах) 
• Дощ стихає (плескання долонями по грудях) 
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• Рідкі краплі падають на землю (клацання пальцями) 
• Тихий шелест вітру (потирання долонь) 
• Сонце! (руки догори). 
 
2.6. Вправа «Дерево мого життя» (20) 
Мета: співвіднести плани на майбутнє учасників з їх можливостями 

та актуалізувати розвиток необхідних якостей 
Оснащення: аркуші паперу А4 за кількістю учасників, кольорові олівці, 

фломастери. 
 
Кожна людина має якесь певне уявлення про своє майбутнє, будує 

щодо нього плани. Напевне, ви також уявляєте яким хотіли б бачити себе, 
скажімо, через 10-15 років. Подумайте. 

Тепер давайте намалюємо стовбур дерева (Дод. 2). Його кроною, 
гілками цього древа будуть ваші уявлення-плани про себе в майбутньому. 
Напишіть їх. 

Без сумніву, жодне дерево не може рости без коріння. І, так само, 
неможливо здійснити плани, якщо не спиратися при цьому на свої конкретні 
можливості, вміння, досягнення. Отож, кореневу систему нашого дерева 
складатимуть ваші якості, властивості характеру, здібності, які допоможуть 
колись здійснити ваші наміри щодо майбутнього. Напишіть і їх також. 

Кожен отримав дерево свого життя, в якому узгоджуються ваші 
бажання і можливості. Поділіться своїми напрацюваннями. 

Обговорення: 
• Чи спододалася вам ця вправа? 
• Які висновки для себе ви зробили під час її виконання? 
2.7. Вправа «Оголошення» (15) 
Мета: формувати вміння короткої самопрезентації на основі 

усвідомлення основних рис своєї особистості 
Оснащення: блокноти, ручки у кожного учасника 
Вам, мабуть, доводилося читати в газетах, журналах, інтернеті або 

слухати по радіо, як люди, бажаючи познайомитися з кимось, спершу 
описують себе. 

Ми з вами також зараз будемо складати оголошення «Шукаю друга», в 
якому необхідно точно і лаконічно розповісти про себе, основні риси 
характеру (важливі для дружби), що притаманні вам. 

Індивідуальна робота – 7 хв. 
Презентація напрацювань в колі. 
Обговорення: 
• Чи доводилося вам і раніше писати оголошення? 
• Чи легко писалося це оголошення? Чому? 
• На що ви орієнтувалися, коли складали свій опис? 
• Які думки у вас виникали, коли ви слухали оголошення 

однокласників? 
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2.8. Підсумки (5) 
На цьому сьогоднішнє заняття закінчене. Зустрінемося завтра! 
На прощання давайте виконаємо таку вправу: станьте в колі на ліву 

ногу, візьміться за руки і, підстрибуючи на місці, тричі повторіть фразу «Хай 
нам з вами пощастить!». 

ІІ день 
3.1. Гра-розминка «Один до одного» (5) 
Мета: активізувати та підготувати учасників до подальшої роботи 
 
Будьте уважними і намагайтеся швидко і чітко виконувати усі мої 

інструкції. Усе потрібно робити дуже швидко. Зараз у вас є рівно п’ять 
секунд, щоб вибрати собі партнера і швидко потиснути йому руку... тепер я 
буду говорити вам, якими частинами тіла вам потрібно буде швидко 
«вітатися» один з одним:: 

• Права рука до правої руки! 
• Носом до носа! 
• Спиною до спини! 
Так, це ви робили дуже швидко. А тепер кожен раз, коли я голосно скажу: 

«Один до одного!», вам потрібно буде дуже швидко знайти нового партнера і 
потиснути йому руку. А після цього я знову буду називати частини тіла, якими 
ви будете торкатися один до одного. Отже, «Один до одного!»: 

• Вухо до вуха! 
• П’ята до п’яти! 
• Лобом до лоба! 
• Мізинцем до мізинця 
 
• Один до одного! 
• Плече до плеча! 
• Коліном до коліна! 
• Ліва долоня до лівої долоні! 
• Затилок до затилка! 
 
Спасибі за гру! Залишайтеся у цих же парах і сідайте в коло! 
3.2. Вправа «Репортаж про відому людину» (15) 
Мета: продовжити знайомство та взаємопізнання учасників 
 
Зараз ви будете працювати у цих же парах. Кожен побуде у двох різних 

ролях: журналіста-репортера та відомої людини – зірки. Визначнеся, хто спершу 
буде репортером, а хто зіркою. 

Репортери, спілкуючись протягом 5 хвилин із зіркою мають довідатися 
про неї якомога більше цікавої інформації. Цю інформацію слід запам’ятати і 
потім представити усім нам цю мегазірку. Працюйте! 

Тепер поміняйтеся ролями. Знову спілкуйтеся 5 хвилин. 
Презентація: ніхто не говорить сам про себе, вас представить репортер. 
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3.3. Вправа «Бінго» (20) 
Мета: продовжити знайомство учасників, сприяти формуванню 

позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної 
людини,  активізувати роботу групи та спілкування між учасниками 

Оснащення: аркуші білого паперу по числу учасників 
 
Кожен отримав аркуш паперу. Складіть його вертикально навпіл, а тепер 

без ножиць чи інших ріжучих предметів, тільки руками, «виріжте» фігурку 
«Бінго» - силует людини (Дод. 3). 

Після цього напишіть: 
• на голові Бінго свою мрію; 
• на лівій руці улюблене місце відпочинку; 
• на правій – улюблений музичний стиль; 
• на лівій нозі захоплення; 
• на правій – улюблену страву. 
А зараз, вільно рухаючися в колі протягом 7 хв. та підходячи один до 

одного, знайдіть і запишіть на відповідних частинах Бінго імена тих, з ким ви 
маєте однакові вподобання.  

Поверніться у коло. 
 
Обговорення: 
• Чи є такі учасники, в яких однаковими є всі позиції? 
• У кого збіглася одна позиція? 
• У кого збіглося декілька позицій? 
• Чи є учасники, в яких усі позиції різні? 
• Про що ми можемо сказати , аналізуючи цю вправу? 
• Що допомагає людям пізнавати одне одного? 
 
3.4. Притча «Про рай і пекло» (20) 
Мета: активізація уваги учасників 
 
Якось один іудейський мудрець звернувся до Господа з проханням 

показати йому рай і пекло. 
Господь погодився і відвів мудреця до великої кімнати, посеред якої стояв 

величезний казан з іжею, а навколо нього ходили і плакали голодні та нещасні 
люди. Вони страждали, бо не могли поісти, хоча в руках у них були ложки. Але 
ручнки цих ложок були дуже довгі – довші за руки. 

«Так, справді, це пекло», - сказав мудрець.  
Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати, що була точнісінько така, 

як перша. Посеред цієї кімнати стояв такий самий казан з їжею, а люди, що були 
в кімнаті, тримали точнісінько такі самі ложки. Але люди ці були ситі, щасливі й 
веселі. 

«Так це ж рай!», - вигукнув мудрець. 
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Обговорення: 
• Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, що були в іншій? 
• Що зробили щасливі люди і були в змозі зробити нещасні? 
• Що допомагало людям у раю бути щасливими? 
 
3.5. Інформаційне повідомлення «Спілкування» (5) 
Мета: надати інформацію про спілкування, додаток 4. 
 
Спілкування – це один з найважливіших процесів у житті (Дод. 4). 

Спілкування – це процес розвитку контактів між людьми. Саме  в спілкуванні 
(спілкуючись безпосередньо або за допомогою книг, телебачення, Інтернету, 
інших засобів) ми можемо здобути необхідні знання і дізнатися про досвід 
інших людей. Тільки спілкуючись, ми маємо можливість реалізувати свої мрії і 
досягти мети. Тобто тільки в процесі спілкування людина стає саме людиною, 
особистістю. 

Конструктивне тобто ефективне спілкування передбачає, по-перше, 
врахування не тільки своїх інтересів, але і тих, з ким спілкуєшся, і , по-друге – 
зважання на можливі наслідки тих чи інших дій в процесі спілкування. 

Не завжди спілкування – це задоволення, іноді – це кропітка праця і 
пошук виходу. Конфлікти – невід’ємна частина взаємодії між людьми, тому що 
всі ми різні, і кожен прагне свого. 

Але конструктивне вирішення конфлікту – це теж частина спілкування, і 
найважливіша. Саме таке ефективне спілкування – шлях до успіху і реалізації 
задуманого у житті. І тому навичками саме такого спілкування варто оволодіти. 

Давайте подумаємо, якою ми уявляємо собі людину, яка вміє добре, 
ефективно спілкуватися, з якою легко підтримувати стосунки, дружити? 

 
3.6. Мозковий штурм «Що я ціную в другові?» (20) 
Мета: з’ясувати уявлення учасників про важливі якості та вміння 

особистості, необхідні в дружбі та ефективному спілкуванні 
Оснащення: плакат «Що я ціную в другові?» 
 
Попрацюйте в своїх блокнотах: складіть та запишіть список якостей та 

вмінь, які, як ви вважаєте, необхідні людині для дружби та ефективного 
спілкування. На виконання – 5 хвилин. 

Тепер давайте складемо загальний список якостей та вмінь, важливих для 
дружби. Кожен учасник назве свої якості і ми запишемо їх на плакаті, якщо уся 
група з цим погодиться. Кожен може висловити свою думку з аргументами та 
прикладами. 

 
Обговорення: 
• Чи відрізняються списки, складені вами індивідуально від 

загального? Як саме? 
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• Проаналізуйте, чи маєте ви особисто названі нами якості та вміння, 
важливі для налагоджування дружніх стосунків? 

 
Висновок: 
Заповнюючи загальний плакат, ми з вами теж спілкувалися ефективно. У 

кожного з нас були свої думки щодо такого списку. Те, що ми визначили такий 
спільний список якостей та вмінь, показує нам, що вони є важливими для всіх 
нас, і це допомагає нам знаходити спільну мову. 

 
3.7. Гра-розминка «Імпульс по колу» (5) 
Мета: активізувати та підготувати учасників до подальшої роботи 
 
Станьмо в коло та візьмімось за руки. Зараз я буду передавати вам певний 

імпульс (потиск руки), ви маєте передати його іншому учасникові, він – також 
своєму сусідові, і так, аж поки імпульс не повернеться до мене знову. Потім я 
передам його ще. Давайте спробуємо передавати із прискоренням, все швидше і 
швидше. 

 
3.8. Інформаційне повідомлення «Толерантне спілкування» (5) 
Оснащення: плакати з визначенням поняття «толерантність» (Дод.5)  

та ознаками толерантної людини (Дод. 6), пам’ятки для кожного учасника 
«Ознаки толерантної людини»  

 
Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 столітті. Колись відомий 

французький філософ  Вольтер написав: «Безумством є переконання, що всі 
люди мають однаково думати про певні предмети». 

Розуміння толерантності не однакове в різних культурах і залежить від 
історичного досвіду народів. У англійців толерантність розуміється як 
готовність і здатність без протесту сприймати особистість, у французів – як 
певна свобода іншого, його думок, поведінки, політичних та релігійних 
поглядів. У китайській мові бути толерантним означає дозволяти 
великодушність по відношенню до інших. В арабському світі толерантність – 
прощення, терпимість, співчуття до іншого, а в персидському – ще й готовність 
до примирення. 

Зараз толерантність розуміється як повага і визнання рівності, відмова від 
домінування та насильства, визнання прав інших на свої думки та погляди. 
Отже, толерантність, перш за все, має на меті прийняття інших такими, якими 
вони є і взаємодію з ними на основі згоди. 

Поділ людей на толерантних і нетолерантних є досить умовним. Кожна 
людина в своєму житті здійснює як толерантні, так і не толерантні вчинки. Але 
здатність поводитися толерантно може стати особистісною рисою, а відтак – 
забезпечити успіх у спілкуванні.  

Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони 
критично ставляться до себе і не прагнуть в усіх бідах звинуватити інших. Вони 
не перекладають відповідальність на інших. Толерантна людина не ділить світ 
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на кольори – чорний і білий. Вона не акцентує на розбіжностях між «своїми « та 
«чужими», а тому готова вислухати та зрозуміти інші точки зору. 

Почуття гумору і здатність посміятися над своїми слабкими сторонами – 
особлива риса толерантної людини. У того, хто здатний до цього, нема потреби 
ставитися зверхньо до інших. 

Отже, толерантна особистість знає і правильно оцінює себе. Її добре 
ставлення до себе співіснує з позитивним та доброзичливим ставленням до 
інших. 

Висновок: Невміння зрозуміти іншого, впевненість, що ваща думка єдино 
правильна, небажання побачити ситуацію очима іншого – найкоротший шлях до 
непорозуміння, а часто й до виникнення конфлікту. 

Отже, якщо ви прагнете ефективно спілкуватися, необхідно поводитися 
так, аби не ображати партнера, поважати точку зору іншого та його особистість, 
незалежно від соціального положення, національності, індивідуальних 
особливостей, уподобань тощо. Таке спілкування називається толерантним. 

 
Бажано роздати кожному пам’ятку: 

Ознаки толерантної людини 
• Добре співпрацює з іншими на засадах партнерства 
• Готова миритися з думками інших 
• Поважає людську гідність 
• Поважає права інших 
• Сприймає іншого таким, яким він є 
• Здатна поставити себе на місце іншого 
• Поважає право бути іншим 
• Визнає різноманітність 
• Визнає рівність інших 
• Терпима до чужих думок, вірувань, поведінки 
• Відмовляється від домінування й насильства 
 
3.9. Вправа «Асоціативний ряд на слово толернтність» (5) 
Мета: засвоїти поняття «толерантність», розширити його змістове 

поле 
Оснащення: плакат «толерантність» (Дод. 7) 
 
Назвіть характеристики людини, що асоціюються у вас зі словом 

«толерантність» і починаються з букви вертикального ряду. 
Т – терплячий, тактовний, турботливий 
О – обережний 
Л – люб’язний, лояльний 
Е – емпатійний (той, хто вміє співчувати іншим) 
Р – розумний, розважливий 
А – адекватний, акуратний (в стосунках з іншими) 
Н – ненав’язливий 
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І – інтелігентний 
С – стриманий 
Т – товариський 
Ь – символ толерантності – м’якість 
 
Обговорення: 
• Що нового ви дізналися в ході цієї роботи? 
 
3.10. Дискусія в малих групах «Як поводитися толерантно» (20) 
Мета: застосувати на практиці отримані знання про толерантність та 

толерантне спілкування 
Оснащення: 4 аркуші із завданнями для груп та 4 аркуші А2 для роботи 

груп 
 
Об’єднаймося у 4 групи за назвами частин світу (схід, захід, північ, 

південь). Кожна з груп отримає завдання. Працюючи разом протягом 7 хвилин, 
ви маєте написати якомога більше варіантів відповіді на запитання, як 
поводитися толерантно у вашій ситуації. У роботі можете скористатися 
пам’ятками, які ви отримали. 

Завдання для груп: 
1. Як поводитися толерантно, намагаючись вирішити непорозуміння з 

однокласником 
2. Як поводитися толерантно, спілкуючись по телефону з подругою 
3. Як поводитися толерантно, доводячи свою думку 
4. Як поводитися толерантно, оцінюючи зовнішність та розумові 

здібності відсутньої зараз подружки 
 
Презентація напрацювань. 
 
Обговорення: 
• Чи саме таким є ваше повсякдення спілкування? 
• Чи бути толерантним важче? Чому? 
• Чи є прийнятним для вас використання толерантних висловлювань? 
 
3.11. Вправа «Снігова куля: моє хобі» (5) 
Мета: сприяти зацікавленості, уважності до висловлювань товариша, 

один до одного. 
 
Кожен з вас, напевне, має якесь захоплення, хобі. Згадайте їх зараз і 

виберіть кожен для себе лише одне, якому ви найбільше присячуєте себе.  
Ми пограємо у таку гру: вліво по колу кожен з вас буде називати своє ім’я 

та показувати невербально (не користуючись словами, а лише за допомогою 
міміки та притаманних даному хобі жестів) своє захоплення, а також імена та 
захоплення усіх попередніх учасників. 
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Обговорення: 
• Які ваші враження та думки щодо виконання цього завдання? 
 
3.12. Колективний малюнок «Острів мрій» (30) 
Мета: дати можливість кожному відчутии позитивні емоції від 

колективної роботи та від свого внеску в цю роботу 
Оснащення: 3 аркуші А2 для роботи груп, по 1 набору маркерів та 

фломастерів на кожну групу. 
 
Об’єднаймося у 3 малі групи за назвами літніх місяців (червень, липень, 

серпень). Кожна група має таке завдання: протягом 15 хвилин ви маєте 
намалювати острів ваших мрій. Для цього спочатку раджу вам швидко 
обговорити, що саме має бути на цьому острові (враховуйте, що  там має бути 
мрія кожного учасника вашої групи) та хто, що і на якій частині аркуша буде 
зображувати. І лише потім  приступайте власне до процесу малювання. Коли ви 
закінчите, оберіть у групі спікера, який представить ваші напрацювання. 

 
Обговорення: 
• Хто хоче поділитися своїми враженнями від виконання цієї вправи? 
• Чого вам вдалося досягти, виконуючи її? 
 
3.13. Підсумки (5) 
На цьому сьогоднішнє заняття закінчене. Зустрінемося завтра! 
На прощання давайте станемо в колі на ліву ногу, візьмемося за руки і, 

підстрибуючи на місці, тричі повторимо фразу «Хай нам з вами пощастить!». 
 
ІІІ день 
4.1. Гра-розминка «Відчуй дружню підтримку» (5) 
Мета: активізувати та підготувати учасників до подальшої роботи 
 
Станьте всі в коло, дуже близько один до одного. Покладіть руки один 

одному на плечі, ніби сплітаючись у вінок. Тепер розслабтеся і похиліться трохи 
вперед, не сходячи ногами з місця, відчуйте підтримку один одного. Спробуйте 
відхилитися трохи назад, знову ж таки, не сходячи зі своїх місць. Відчуйте 
дружню підтримку! 

 
Обговорення: 
• Які почуття та емоції викликало у вас виконання цієї вправи? 
 
4.2. Знайомство «Я схожий з тобою» (10) 
Мета: налаштувати учасників на пошук спільних рис, на єднання з 

іншими своїми однокласниками 
 
Розрахуйтеся на «повітря/вода». Всі, кому випало «повітря», станьте і 

утворіть коло. Тепер розверніться обличчям назовні, а спинами всередину кола. 
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Зімкніться пощільніше, щоб ваше коло було не надто великим. Всі, кому 
впипало «вода», утворіть коло навкруг першого кола так, щоб ви стояли 
обличчям до однокласників із кола «повітря» (один навпроти одного). В процесі 
гри внутрішнє коло стоятиме на місці, а зовнішнє – буде рухатися вправо. 

Наше знайомство буде таким: ви маєте познайомитися із учасником, який 
стоїть навпроти вас, кожен продовживши фразу «Я схожий з тобою...». 
постарайтеся робити це швидко і, дивлячись в очі партнера по спілкуванню. 
Коли я плесну в долоні, зовнішнє коло зсувається вправо на одного учасника і 
знайомство продовжується. І таким чином аж поки ви знову не опинитеся 
напроти учасника, з якого знайомство починалося. 

 
Обговорення: 
• Поділіться своїми емоціями від виконання вправи 
• Чи складною вона була для вас? Чому? 
• Опишіть реакцію партнерів по спілкуванню після того, як ви 

промовляли фразу знайомства. 
 
4.3. Вправа «Історія по колу: одного разу ми потрапили на острів...» 

(15) 
Мета: сприяти колективній роботі, позитивним емоціям 
 
Зараз сидячи в колі ми з вами спробуємо розповісти цікаву історію про те, 

як ми потрапили на острів. При цьому кожен учасник буде говорити лише одну 
фразу (одне речення), яку він вважає доцільною по змісту. Говорити бедемо по 
черзі. Почну я: «Одного разу ми усі потрапили на острів.». Продовжуємо вліво. 

 
Обговорення: 
• Чи гарна у нас вийшла історія? 
• Що найбільше сподобалося під час виконання цієї вправи? 
 
4.4. Вправа «Кораблі та острови» (10) 
Мета: сприяти взаємодії учасників, підтримці ними один одного 
 
Для наступної вправи  треба об’єднатися у 3 групи: корабель, берег, скеля. 
Тренер розставляє береги (в одну лінію за 3-4 метри навпроти себе). Від 

себе до берега ставить де-не-де скелі. 
Суть гри у тому, що наші кораблі мають благополучно допливти до 

берега, не зіткнувшись зі скелями. Кораблі пливтимуть із заплющеними очима у 
напрямку берега. Скелі, бачачи, що на них пливе корабель можуть сказати йому 
«вліво» чи «вправо» їх варто обпливати. А береги увесь час будуть повторювати 
слово «берег», ніби прикликаючи до себе кораблі. 

Якщо є зайвий час, то непогано було б помінятися ролями. 
 
4.5. Вправа «Феномен веселки» (25) 
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Мета: сприяти взаємодії учасників, згуртуванню, вживанню я-
висловлювань 

Оснащення: 30-40 різнокольорових камінців. 
 
Для наступної гри мені треба 6-7 добровольців.  
Візьміть стільці і сядьте у коло всередині нашого великого кола. Усі інші 

учасники групи можуть лише мовчки спостерігати за тим, що відбувається, 
робити якісь свої висновки, але не говорити їх вслух. 

До добровольців: Ви космічні дослідники, що потрапили на невідому 
раніше планету, оповиту райдужною оболонкою. Ця облонка (Веселка) наділена 
інтелектом і вона керує всіма процесами, що відбуваються на планеті. 
Потрапити на цю планету вам було неважко, а от вибратися звідси можна лише 
за якихось невідомих умов. До цього часу мало кому це вдавалося. У кожного з 
вас є невеликий запас повітря (дати кожному учасникові в кожну долоню по 1 
барвистому камінцю), проте ви маєте знати, що Веселка може у вас його 
забрати і може дати знову, залежно від вашої поведінки та висловлювань. 
Людина без повітря може прожити на цій планеті лише 30 секунд. 

Ви зможете вибратися звідси, лише розгадавши феномен Веселки. 
 
Заохочуються (надається ще один камінець власнику висловлювання) усі 

я-висловлювання, ввічливі, толерантні прохання і караються (забирається 1 
камінець) ми-висловлювання, інтолерантна поведінка.  

Лише в тому разі, коли група здогадується, що феномен Веселки саме в 
цьому і полягає, то повідомляємо, що всі вони можуть піднятися на космічний 
корабель і відлетіти. 

 
4.6. Інформаційне повідомлення « Я-повідомлення» (5) 
Мета: надати інформацію про я-висловлювання 
Оснащення: плакати «Я-повідомлення» (Дод. 8) та «Орієнтовна схема я-

висловлювання» (Дод.9) 
 
Як ви вже зрозуміли, важливо вміти виявляти толерантність у спілкуванні. 

Це передбачає не лише прийняття іншого, а й уміння підтримати і допомогти 
йому. У конфліктній чи стеровій ситуації, коли людина переживає сильні 
негативні емоції (як от і в попередній грі), з’являються проблеми з їх 
вираженням. Одним з ефективних способів вирішення цієї проблеми є 
усвідомлення своїх почуттів і проговорювання їх партнеру. Саме цей спосіб 
самовираження і називається Я-повідомленням або Я-висловлюванням. 

Я-повідомлення – це усвідомлення та промовляння вголос свого стану у 
зв’язку з ситуацією, що склалася. Використання під час спілкування Я-
повідомлень допомагає висловити свої почуття, не принижуючи іншу людину 
(порівняйте: «Я дуже хвилююся, коли тебе немає вдома об 11-ій вечора» та «Ти 
знову прийшов додому об 11-ій вечора?!» 

Я-висловлювання – це промовляння вголос почуттів, які ви переживаєте у 
неприємній для вас ситуації, визнання та формулювання власної проблеми з 
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цього приводу («Вибач, але я відчуваю роздратування, коли ти говориш це..., 
«Коли я чую твої слова, я навіть не знаю, що і сказати, настільки я розгублена»). 
Формулюючи таким чином висловлювання, ми усвідомлюємо власну  
проблему: це – моя проблема, що я роздратований (роздратована), це – мої 
відчуття, і ніхто, крім мене, не може зрозуміти, чому саме ці відчуття виникли у 
мене в цій ситуації. Важливо зрозуміти, що Я-висловлювання конструктивно 
змінює не тільки наше особисте ставлення до конфліктної ситуації, а й 
ставлення нашого партнера до неї. Людина завжди відчуває, коли її 
звинувачують чи хочуть перекласти відповідальність. Наше щире 
висловлювання своїх почуттів з позиції усвідомлення власної відповідальності 
за те, що з нами відбувається, не може нікого образити чи викликати агресію, а 
навпаки, спонукає нашого співрозмовника замислитися над правильністю його 
власного вчинку. 

Я-повідомлення включає в себе не лише  проговорювання свого 
емоційного стану, а й визначення умов та причин, що викликали цю ситуацію. 

Розгляньмо дану схему: 
Орієнтовна схема Я-висловлювання: 

а) назвати, що саме сталося (тобто ситуацію, яка викликала напругу) 
(«Коли я бачу, що ти...», «Коли це відбувається...», «Коли я стикаюся з такою 
ситуацією...»); 

б) визначити і назвати почуття, яке у тебе при цьому виникло («Я 
відчуваю...», «Я не знаю, що і сказати...», «У мене виникла проблема...»); 

в) висловити, як би ти бажав, щоб ситуація змінилася («Я просив би 
тебе...», «Я буду вдячний тобі, якщо...»). 

 
4.7. Ситуативні вправи (20) 
Мета: навчити учасників висловлювати свої почуття без оцінок, 

невдоволення та образ 
Оснащення: плакат «Орієнтовна схема я-висловлювання», 4 аркуші із 

ситуаціями для роботи в групах 
 
Давайте об’єднаємося у 4 підгрупи за назвами пір року (зима, весна, літо, 

осінь). Кожна група отримує аркуш із описом ситуації. Ви маєте протягом 5-7 
хвилин (використовуючи я-висловлювання, можна дивитися на схему) 
обговорити та розіграти ці ситуації. 

Ситуації: 
1. Твій друг (подруга) попросив у тебе одяг і порвав (порвала) його 
2. Ви з товаришем домовилися про похід у кіно. Ти чекав (чекала), але 

він так і не прийшов 
3. Батьки сварять доньку за пізній прихід додому. 
 
Обговорення: 
• Які висловлювання ми переважно використовуємо у повсякденному 

житті? 
• Чи важко вам було оперувати я-повідомленнями? 
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• У чому була складність цієї роботи? 
• Що ви відчували, коли до вас зверталися з я-повідомленням? 
 
4.8. Вправа «Перебудови» (10) 
Мета: показати учасникам, що на основі схожості та відмінності 

можна бути і першим, і середнім, і останнім. 
 
Встаньте з місць. Зараз я називатиму певну ознаку і ви маєте, працюючи 

усі разом, швидко вишикуватися у ширенгу. 
Вишикуйтеся за: 
• Зростом; 
• Датою народження (від січня до грудня); 
• Кольором волосся (від найсвітлішого до найтемнішого) 
• Розміром взуття (від найменшого до найбільшого) 
• Довжиною волосся (від найкоротшого до найдовшого) 
 
4.9. Вправа «Колесо: я по закінченню тренінгу» (10) 
Мета: порівняти рівень розвитку своєї  особистості до і після тренінгу, 

побачити чи сталися якісь зміни; для тренера – отримати один з аспектів 
оцінки  результативності роботи 

Оснащення: аркуші паперу А4 за кількістю учасників, кольорові олівці, 
фломастери. 

 
Давайте іще раз намалюємо колесо свого життя, як ми робили це на 

першому занятті (Дод. 1). 
Для цього кожен на аркуші паперу намалюйте велике коло і позначте його 

центр. А тепер проведіть через центр кола 4 прямих. 
Таким чином ми отримали 8 променів, що виходять із центру кола. 

Уявимо, що кожен з цих променів ілюструє рівень розвитку одієї з якостей 
вашої особистості: 

1. Доброти, готовності прийти на допомогу іншим людям; 
2. Успіхів у навчання; 
3. Стосунків і з однокласниками; 
4. Фізичного та психічного здоров’я; 
5. Стосунків з батьками та рідними; 
6. Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення; 
7. Товариськості (співвідношення кількості друзів і ворогів); 
8. Особистісної та соціальної активності. 
Ваше завдання: підписати кожен промінь за межами кола та позначити на 

ньому ваш особистий рівень розвитку даної якості, уявляючи, що центр кола 
відповідає 0 (нулю), а точка променя, що перетинається з  колом 10 
(максимуму). 

Тепер з’єднайте усі позначені вами точки одну за одною плавною лінією. 
Це ваше колесо життя. Чи можна на ньому їхати? Чи достатньо воно кругле? 
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Якщо ні, то проаналізуйте, які саме сфери вашого особистісного та суспільного 
життя потребують вдосконалення. Як можна покращити ситуацію? 

А зараз порівняйте два кола, які ви маєте 
Хто бажає поділитися з усіма своїми висновками та міркуваннями з цього 

приводу? 
4.10. Вправа «Меморандум» (15) 
Мета: щоб кожен учасник зробив для себе висновок та сформулював 

правила поведінки для повсякденного життя 
Оснащення: плакат з визначенням поняття «меморандум» (Дод. 10), 

плакат А2 для запису пунктів меморандуму тренінгу 
 
Наша з вами робота закінчується. Ми плідно попрацювали і багато нового 

дізналися, як один про одного, так і про те, як спілкуватися ефективно, 
толерантно, поважаючи свого співрозмовника. Я пропоную зараз вам, 
пригадуючи усе про що ми говорили під час тренінгу, сформулювати кожен для 
себе 10 правил поведінки, дотримуючись яких можна буде легко порозумітися з 
іншою людиною, познайомитися і подружитися з новою людиною, 
підтримувати добрі, дружні стосунки з усіма знайомими. Виконайте цю роботу 
за 5-7 хвилин. 

Тепер давайте сформулюємо загальний список правил, який залишимо 
висіти у вашому класі, як нагадування про нашу з вами роботу. Для цього 
зачитайте по черзі свої меморандуми, а я  складу загальний список, не 
враховуючи повторення. 

 
МЕМОРА'НДУМ, [латин. memorandum — "те, що треба пам’ятати"] 

(офіц.). 
1. Дипломатична нота з викладом поглядів уряду з якогось питання. 2. В 

торгівлі — лист, що нагадує про щось. 3. В різних закладах — пояснююча 
письмова довідка.  

 
Коли список готовий, бажано зачитати його ще раз і зазначити, що 

наприкінці великих з’їздів, конференцій, фестивалів, зльотів часто 
формулюють звернення до всіх людей, що брали участь і, які не були учасниками 
цього зібрання, у вигляді меморандуму. Це ж саме зробили і ми. То ж давайте 
спробуємо надалі і самі дотримуватися вимог нашого меморандуму, і 
пропагувати його серед інших. 

 
4.11. Вправа «Підсумки роботи» (15) 
Мета: підвести підсумок роботи, узагальнити думки та враження 

учасників 
Оснащення: плакат «Підсумки» 
 
І наостанок подумайте та запишіть на цих аркушиках-квіточках, які я вам 

роздам свої думки та враження від проведеного тренінгу, все, що вам хочеться 
написати. Можливо, у когось залишились якісь запитання, то ви можете їх зараз 
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мені задати (дати відповідь, якщо запитання будуть). Отож, на виконання 
цього завдання – 3 хвилини. 

Тепер кожен по черзі зачитає свої записи. Коли усі прочитають свої думки 
та враження, ви підійдете до плакату «Підсумки» та прикріпите свої квіточки у 
вигляді святкового віночка. Таким чином ми отримаємо «вінок наших 
результатів». 

 
4.12. Завершення (5) 
На цьому наша робота закінчена.  
То ж давайте, як завжди, станемо в колі на ліву ногу, візьмемося за руки і, 

підстрибуючи на місці, тричі повторимо фразу «Хай нам з вами пощастить!». 
Пропоную завершити нашу роботу оплесками. 
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Додаток 1 
(до вправ 2.4. та 4.9.) 

 
Колесо мого життя 
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Додаток 2 
(до вправи 2.5.) 

 
Дерево мого життя 

(Схематичне зображення дерева) 
Додаток 3 

(до вправи 3.3.) 
Бінго  

Схематичний малюнок чоловічка 
Голова: Мрія 

Руки: Музичний стиль, Місце відпочинку 
Ноги: Захоплення, Улюблена страва 

Додаток 4 
(до вправи 3.5.) 

Спілкування – це один з найважливіших процесів у житті людини, 
процес розвитку контактів між людьми. Саме  в спілкуванні  ми можемо 
здобути необхідні знання і дізнатися про досвід інших людей, маємо 
можливість реалізувати свої мрії і досягти мети. Тобто тільки в процесі 
спілкування людина стає саме людиною, особистістю. 

 Конструктивне тобто ефективне спілкування передбачає, по-
перше, врахування не тільки своїх інтересів, але і тих, з ким спілкуєшся, і , 
по-друге – зважання на можливі наслідки тих чи інших дій в процесі 
спілкування. 

Додаток 5 
(до вправи 3.8.) 

Толерантність – повага  і визнання рівності, відмова від домінування 
та насильства, визнання прав інших на свої думки та погляди. Толерантність, 
перш за все, має на меті прийняття інших такими, якими вони є і взаємодію з 
ними на основі згоди. 

Додаток 6 
(до вправи 3.8.) 

Ознаки толерантної людини 
• Добре співпрацює з іншими на засадах партнерства 
• Готова миритися з думками інших 
• Поважає людську гідність 
• Поважає права інших 
• Сприймає іншого таким, яким він є 
• Здатна поставити себе на місце іншого 
• Поважає право бути іншим 
• Визнає різноманітність 
• Визнає рівність інших 
• Терпима до чужих думок, вірувань, поведінки 
• Відмовляється від домінування й насильства 
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Додаток 7 
(до вправи 3.9.) 

 
Т – 
О – 
Л – 
Е – 
Р – 
А – 
Н – 
Т – 
Н – 
І – 
С – 
Т – 
Ь – 

Додаток 8 
(до вправи 4.6.) 

 
Я-повідомлення – це усвідомлення та промовляння вголос свого стану 

у зв’язку з ситуацією, що склалася. 
Додаток 8 

(до вправи 4.6.) 
Орієнтовна схема Я-висловлювання: 

а) назвати, що саме сталося (тобто ситуацію, яка викликала напругу) 
(«Коли я бачу, що ти...», «Коли це відбувається...», «Коли я стикаюся з такою 
ситуацією...»); 

б) визначити і назвати почуття, яке у тебе при цьому виникло («Я 
відчуваю...», «Я не знаю, що і сказати...», «У мене виникла проблема...»); 

в) висловити, як би ти бажав, щоб ситуація змінилася («Я просив би 
тебе...», «Я буду вдячний тобі, якщо...»). 

Додаток 8 
(до вправи 4.10.) 

МЕМОРА'НДУМ, [латин. memorandum — "те, що треба пам’ятати"] 
(офіц.). 

1. Дипломатична нота з викладом поглядів уряду з якогось питання.  
2. В торгівлі — лист, що нагадує про щось.  
3. В різних закладах — пояснююча письмова довідка.  

 
3. Проект Положення про психолого-педагогічний консиліум 

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ Головного управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про шкільний психолого-педагогічний консиліум  у навчальних 
закладах 

 
I. Загальні положення 

 
1.1. Шкільний психолого-педагогічний консиліум запроваджується на 

підставі Положення про психологічну службу системи освіти (наказ від 
03.05.1999 р. № 127, із змінами та доповненнями наказ Міністерства освіти і 
науки України від 07.06.2001 р. № 439), Концепції розвитку психологічної 
служби системи освіти України на період до 2012 року та Плану дій щодо 
реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України 
на період до 2012 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 
19.06.2008 р. № 554). 

1.2. Шкільний психолого-педагогічний консиліум - організаційна 
форма, в рамках якої відбувається розробка і планування психолого-
педагогічного супроводу учня, окремих учнівських класів, груп і паралелей в 
процесі навчання і виховання.  

1.3. Консиліум дозволяє: 
- об'єднати зусилля педагогів, психологів і всіх інших суб'єктів 

навчально-виховного процесу, зацікавлених в успішному навчанні і 
повноцінному розвитку дітей і підлітків; 

-  створити цілісну програму індивідуального супроводу і адекватно 
розподілити обов'язки і відповідальність за її реалізацію;  

- психологу передати знання, що є у нього про дитину або про клас тим 
суб'єктам навчально-виховного процесу, які володіють великими 
можливостями впливу і взаємодії з ними; 

- вчителям стати більш спостережливими та об’єктивними  в оцінці 
різних сторін навчання і поведінки дітей; 

- розподілити обов'язки і відповідальність суб'єктів навчально-
виховного процесу; 

- координувати дії суб'єктів учбово-виховного процесу у виробленні 
сумісної стратегії.  

1.4. Порядок проведення шкільного психолого-педагогічного 
консиліуму, організація, умови, матеріальне забезпечення, контроль  

за роботою визначається наказом директора школи. 
1.5. Методичне забезпечення здійснює Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, районні 
(міські) центри практичної психології і соціальної роботи. 

1.6. Шкільний ППК у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про 
права дитини, Декларацією про права Дитини, Законом України про освіту. 

1.7. ППК для забезпечення свої діяльності може залучати не бюджетні 
кошти в установленому  законодавством порядку. 

  II. Основна мета та завдання шкільного ППК 
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2.1. Метою організації та проведення шкільного ППК є створення 
цілісної системи, яка забезпечує оптимальні педагогічні умови для дітей з 
труднощами у розвитку відповідно до їх вікових індивідуальних 
особливостей, рівня актуального розвитку, станом соматичного і психічного 
здоров’я. 

2.2. Завдання Консиліуму: 
2.2.1. Своєчасне виявлення та комплексне обстеження дітей, які мають 

відхилення у фізичному, інтелектуальному, емоційному розвитку,  труднощі у 
навчанні та шкільній адаптації, з метою організації їх розвитку та навчання у 
відповідності до їх індивідуальних особливостей. 

2.2.2. Діагностична та корекційна робота з учнями. 
2.2.3 Виявлення рівня та особливостей розвитку пізнавальної діяльності 

(мовлення, пам’яті, уваги, працездатності та інших психічних функцій), 
вивчення емоційно-вольового та особистісного розвитку. 

2.2.4. Виявлення резервних можливостей дітей та підлітків, розробка 
рекомендацій учителю для забезпечення обґрунтованих диференційованих 
підходів у процесі корекційного навчання та виховання. 

2.2.5. Вибір оптимальної для розвитку дитини навчальної програми. За 
відсутності позитивної динаміки у навчанні протягом року вирішення 
питання вибору відповідного навчального закладу або типу навчання. 

2.2.6. При позитивній динаміці та компенсації недоліків визначення 
шляхів інтеграції дітей у відповідні класи, які працюють за основними 
навчальними програмами. 

2.2.7. Профілактика фізичних, емоційних, інтелектуальних 
навантажень, організація лікувально-оздоровчих заходів.  

2.2.8. Підготовка та ведення документації, яка відображає актуальний 
розвиток дитини, динаміку її стану, опанування шкільним компонентом.  

2.2.9. Організація взаємодії між педагогічним колективом школи та 
учасниками діяльності Консиліуму. 

 
III. Структура та організація діяльності шкільного психолого-

педагогічного консиліуму 
 
3.1. Шкільний психолого-педагогічний консиліум запроваджується у 

навчальному закладі наказом директора. До його складу входять заступник 
директора з навчальної роботи, класні керівники (у початковій школі - 
основні вчителі), шкільний медичний працівник. У разі відсутності у 
навчальному закладі такої посади, фахівці можуть залучатися до роботи у 
консиліумі на договірній основі.  

3.2. Консиліуми проводяться планово та позапланово. Плановий 
консиліум вирішує такі завдання: 

-  Прийом дітей та підлітків на Консиліумі визначається як за 
ініціативою батьків (законних представників), так і вчителів (у цьому випадку 
має бути письмовий дозвіл батьків) на обстеження дитини. У разі незгоди 
батьків (законних представників) з ними може проводитися психологічна 
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робота з метою формування адекватного розуміння проблеми. У всіх 
зазначених випадках згода батьків (законних представників) на обстеження, 
корекційну роботу та освітній маршрут, а також його зміни, має бути 
письмовий дозвіл  який заноситься до карти розвитку дитини. 

3.3. Робота спеціалістів Консиліуму по обстеженню дітей здійснюється 
у присутності батьків (законних представників). Прийом підлітків, старших 
12 років, які звернулися із власної ініціативи, допускається без супроводу 
батьків.   

3.4. При обстеженні на консиліумі учасники надають таку інформацію: 
Практичний психолог надає результати своєї діагностичної діяльності 

- спостережень, експертних опитувань педагогів і батьків, обстеження самих 
школярів. При цьому обговоренню на консиліумі підлягають не самі первинні 
дані, а певні аналітичні узагальнені матеріали. 

- Опис психологічних особливостей навчання, поведінки і самопочуття 
школяра в період збору інформації. Опис дається у вільній формі, але з 
опорою на зміст психолого-педагогічного статусу школяра. Точніше, тих його 
компонентів, які були досліджені психологом. 

- Названі ті сфери психічного життя дитини або підлітка, в якому 
виявлені певні порушення або відхилення від вікової, психічної або 
соціальної норми і описані конкретні прояви цих порушень. Йдеться про такі 
явища, як розумове зниження по відношенню до вікової норми, психічні 
порушення, що виявляються і особовій акцентуації або відхиленнях в 
поведінці, асоціальних проявах тощо. По можливості указуються причини 
існуючих порушень. 

- Названі сфери психічного життя школяра, розвиток яких 
характеризується вираженими індивідуальними особливостями і описані їх 
реальні прояви. 

- Перераховані адекватні з погляду психолога форми супроводу. 
Представляючи на консиліумі конкретну дитину, психолог може 

спиратися і на первинні дані протоколу, проте іншим учасникам консиліуму 
для ознайомлення і роботи надаються тільки тексти додатків. 

Класний керівник, спираючись на результати своїх власних 
спостережень і бесід з вчителями-предметниками, дає педагогічну 
характеристику навчальній діяльності і поведінки конкретних школярів або 
класів в цілому. Інформація, що надається, повинна торкатися: 

по-перше, труднощів, які випробовує учень в різних педагогічних 
ситуаціях; 

по-друге, особливостей, індивідуальних рис його навчання, спілкування 
і самопочуття. Характеристика школяра складається з наступних показників:  

Якісні характеристики учбової діяльності 
- труднощі і особливості, що виявляються при підготовці домашніх 

завдань; 
- труднощі і особливості, що виявляються при усних і письмових 

відповідях на уроці, особливості відповідей біля  дошки; 
- труднощі і особливості, що виникають при виконанні творчих завдань 
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і рутинної трудомісткої роботи; 
- труднощі, що виникають в процесі засвоєння нового матеріалу або 

повторення пройденого; 
- види завдань або учбового матеріалу, що викликають найбільші 

труднощі; 
- передбачувані причини описаних труднощів і особливостей. 

Кількісні показники учбової діяльності 
- успішність по основних предметах; 
- передбачувані причини низької або не рівної успішності. 

Показники поведінки і спілкування в учбових ситуаціях 
- опис і оцінка поведінки з погляду учбової активності і зацікавленості; 
- опис і оцінка поведінки з погляду дотримання загальноприйнятих 

правил; 
- індивідуальні особливості і труднощі, що виникають в процесі 

спілкування з педагогами і однолітками. 
Показники емоційного стану в учбових ситуаціях 

- опис «типового» для школяра емоційного стану на уроці; 
- опис ситуацій, що викликають у учня різні емоційні труднощі (плач, 

роздратування, агресія, переляк тощо.). 
Даючи характеристику конкретному школяреві, класний керівник і 

педагог зупиняється тільки на тих показниках, які містять важливу для 
роботи консиліуму інформацію. 

Медичний працівник надає інформацію: 
Фізичний стан дитини на момент проведення консиліуму 

Відповідність віковій нормі, заняття по фізкультурі, працездатність, 
витривалість фізичних навантажень.  

Чинники ризику порушення розвитку 
Родові травми, перенесені хвороби, у тому числі у дитинстві. 

Характеристика захворюваності за останній рік 
Практично не хворів. 
3.5. За результатами Консиліуму заповнюється протокол - висновки 

консиліуму з чітко визначеними термінами та виконавцями (додаток 1). До 
протоколу можуть додаватися в окремих випадках первинні рівневі дані, 
надані практичним психологом у ході діагностики.  

3.6. Робота консиліуму з індивідуальним випадком завершується 
заповненням підсумкового документа – протокол консиліуму з чітко 
визначеними термінами та виконавцями (додаток 2). 

3.7. У діагностично складних ситуаціях, конфліктних моментах, 
утрудненнях учасниками Консиліуму прийняти однозначне рішення про 
навчання та виховання учня він направляється на обстеження до психолог-
медико-педагогічної консультації для поглибленої діагностики. 

3.8. На дитину, яка проходить обстеження на Консиліумі, заводиться 
Карта розвитку дитини, у якій знаходяться всі дані індивідуальних обстежень, 
висновки Консиліуму. До карти розвитку заносяться дані по корекційній 
роботі, яка проводиться учасниками консиліуму. Дані заносяться у кінці 
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кожної чверті з описом динаміки та перспективними планами колекційної 
роботи. 

3.9. Карта розвитку зберігається у голови Консиліуму та видається 
тільки спеціалістам, які є учасниками  Консиліуму. Голова Консиліуму та 
спеціалісти несуть відповідальність за конфіденційність інформації про дітей, 
матеріали яких розглядалися на засіданні Консиліуму.  

3.10.У шкільному консиліумі ведеться наступна документація: 
- журнал запису та обліку дітей, матеріали яких розглядалися на 

Консиліумі; 
- карти розвитку дітей з інформацією спеціалістів та висновками 

Консиліуму про здійснення психолого-педагогічного супроводу навчання та 
виховання; 

- списки дітей, які пройшли обстеження у психолого-медико-
педагогічній консультації; 

- списки детей-інвалідів школи; 
- списки спеціалістів шкільного психолог-педагогічного консиліуму; 
- план роботи консиліуму на рік; 
- протоколи засідання консиліуму; 
- архів Консиліуму, до якого входять карти розвитку дітей, які 

закінчили школу та продовжують навчання у інших навчальних закладах.  
3.11. Архів Консиліуму зберігається 10 років у спеціально відведеному 

місці та видається лише членам Консиліуму. У журналі реєстрації архіву 
робиться відповідний запис.  

3.12. Голова та члени консиліуму несуть персональну відповідальність 
за конфіденційність інформації про дітей, матеріали яких розглядались на 
Консиліумі.  

 
IV. Організація та порядок підготовки і проведення засідання 

Консиліуму  
 4.1. Консиліуми поділяються на планові і позапланові. 
 4.2. Планові Консиліуми проводяться один раз в півріччя для кожного 

учня класу  відповідно до графіка обстеження класів. 
 Діяльність планового Консиліуму орієнтована на вирішення наступних 

завдань: 
 визначення шляхів психолого-педагогічного супроводу дітей класів; 
 вироблення узгоджених рішень за визначенням освітнього 

корекеційно-розвиваючого маршруту дитини; 
 динамічна оцінка стану дитини і корекція раніше наміченої програми. 
 4.3. Позапланові Консиліуми збираються  за запитом фахівців 

(насамперед педагога класу), працюючим з даною дитиною. Приводом для 
позапланового Консиліуму є з'ясування або виникнення нових обставин, що 
впливають на навчання і розвиток дитини, негативна динаміка його навчання 
або розвитку. 

 Завданнями позапланового Консиліуму є: 
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 рішення питання про вживання яких-небудь необхідних екстрених 
заходів по виявлених обставинах; 

 зміна корекційно-розвиваючої програми, що раніше проводиться, в разі 
її неефективності. 

 4.4. Підготовка до проведення Консиліуму 
4.4.1. Підготовка консиліуму здійснюється кожним учасником окремо. 

Пси х о л о г  обробляє дані психологічного мінімуму і поглибленої 
діагностики, готує додатки по окремих учнях і інформацію по класу в цілому. 
У його завдання входить також визначити, яких учнів необхідно обговорити 
окремо, відвести цьому достатньо багато часу, а які діти, будучи 
психологічно благополучними, не стануть предметом окремого обговорення 
на консиліумі (або для розробки їх супроводу потрібне небагато часу). 
П е д а г о г  (класний керівник в середній і старшій паралелі) збирає і обробляє 
інформацію від педагогів-предметників, систематизує власні спостереження. 
Шк і л ь н и й  м е д и к  проглядає медичні карти ,  при необхідності 
одержує  додаткову інформацію від батьків або з поліклініки, також готує 
виписки для обговорення на консиліумі. Педагог і медик також кожен за 
своєю інформацією виділяє дітей, що потребують серйозного обговорення на 
консиліумі.  

Відразу відзначимо, що, вживаючи поняття «проблемна дитина або 
підліток», ми не обов'язково маємо з причини тих, хто погано вчиться 
або своєю поведінкою заважає вчителю. Ми вважаємо, що педагогам і 
психологам, що беруть участь в консиліумі, необхідно значно ширше 
підходити до цього питання. «Проблемна дитина» в шкільній практиці - це 
учень, що має проблеми в освоєнні нового або закріпленні старого матеріалу, 
привласненні певних знань або навиків, виконанні певних шкільних вимог, в 
побудові спілкування з однолітками або вчителями, підтримці стійкого 
позитивного емоційного стану в шкільних  

4.4.2. Обговорення дитини на Консиліумі планується не пізніше, ніж за 
10 днів до дати проведення Консиліуму.  

4.4.3. Ведучий спеціаліст дитини, матеріали якої обговорюються, 
укладає список спеціалістів, які беруть участь у консиліумі.  До списку 
спеціалістів-учасників Консиліуму входять спеціалісти, які безпосередньо 
працюють з дитиною.  

4.4.4. Спеціалісти, які запроваджують безпосередню корекційну 
діяльність з дитиною, зобов’язані не пізніше, ніж за три дні до дня 
проведення Консиліуму надати ведучому консиліуму характеристику 
динаміки розвитку дитини та динаміки колекційної роботи за встановленою 
формою за період, після останнього засідання Консиліуму. У заключенні має 
бути оцінка ефективності проведеної колекційної, розвиваючої роботи та 
надані рекомендації для подальшої організації психолого-педагогічного 
супроводу навчання та виховання.  

4.4.5. Ведучий спеціаліст готує свої висновки щодо дитини, з 
урахуванням наданої йому додаткової інформації до моменту проведення 
Консиліуму.         
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 4.5. Порядок проведення Консиліуму 
4.5.1. Консиліум проводиться під керівництвом головуючого, а за його 

відсутності – замісника голови.  
4.5.2. Голова Консиліуму має право за згодою з директором школи у 

одноразовому порядку школи призначити тимчасового голову  Консиліуму із 
числа кваліфікованих спеціалістів.  

4.5.3. Головуючий спеціаліст надає свій висновок щодо матеріалів 
дитини, оформляє протокол Консиліуму.  

4.5.4. Кожен спеціаліст, який бере участь у консиліумі, дає в усній 
формі заключення про дитину.  

4.5.5. Висновки всіх спеціалістів, які проводять корекційно-розвивальну 
роботу з дитиною  або працюють з нею, є рівносильними для Консиліуму. 

 4.5.6. Рекомендації за результатами проведеного Консиліуму щодо 
проведення корекційно-розвиваючої роботи є обов’язковими для всіх 
спеціалістів, які працюють з дитиною.  

4.5.7. Протокол Консиліуму оформляється не пізніше, ніж через 2 дні 
після його проведення та підписується головою, його заступником, 
учасниками консиліуму.  

 

 
 

V. Документація 
5.1. Списки дітей, матеріали яких розглядаються на психолого-

педагогічному консиліумі.  
5.2. Журнал реєстрації колегіальних висновків та рекомендацій 

спеціалістів психолого-педагогічного консиліуму. 
5.3. Карта (папка) розвитку учня. 
5.4. Договір між школою та батьками (законними представниками) учня 

про його психолого-педагогічне обстеження та супровід. 
5.5. План роботи психолого-педагогічного консиліуму. 
5.6. Графік запланованих психолого-педагогічних консиліумів. 
5.7. Протоколи засідань психолого-педагогічних консиліумів. 
 

Додаток 1 
Протокол за наслідками проведення консиліуму 

 
Психолого-медико-педагогічний статус на момент обстеження 

Ак т у а л ь н и й  стан   
Н а я в н і с т ь  в і д х и л е н ь  і о собливо с т ей  розвитку  
Зм і с т  супроводжуючо ї  д і яльност і  і  ї ї  переважн і  форми :  

розвиток  Зм і с т  супроводжуючо ї  д і яльност і  учасник і в  
консил іуму :  

Учасник 
консиліуму 

Зміст і форма роботи Терміни 
проведення 

Практичний 
психолог 
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Учитель   
Завуч   

 
Зміст консультативної діяльності учасників консиліуму: 

Учасник 
консиліуму 

Зміст і форма роботи Терміни 
проведення 

Практичний 
психолог 

Інформування педагогів про особливості і проблеми 
дитини на груповій консультації, допомога в розробці 
стратегій педагогічної допомоги і супроводу.  

 

Учитель Проведення індивідуальної консультації з сім'єю.  
Завуч Надання методичної допомоги педагогам-предметникам 

в організації роботи з дитиною 
 

Зміст соціально-диспетчерської діяльності учасників консиліуму: не 
передбачається. 

 
 
 
 

Додаток 2 
 

Форма заповнення підсумкового документа Консиліуму з індивідуальним 
випадком 

Ф. І. О. учня, вік і клас: 
___________________________________________________________________
__ 
Учасники консиліуму: 
___________________________________________________________________
__ 

Психолого-медико-педагогічний статус на момент обстеження: 
Актуальний стан: 

___________________________________________________________________
__ 

(опис) 
Наявність відхилень і особливостей розвитку: 

___________________________________________________________________
__ 

(опис) 
Зміст супроводжуючої діяльності і її рекомендовані форми: 

___________________________________________________________________
__ 

Зміст супроводжуючої діяльності учасників консиліуму: 
Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення 

   
 
Зміст консультативної діяльності учасників консиліуму: 

Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення 
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Зміст соціально-диспетчерської діяльності учасників консиліуму: 

Учасник консиліуму Зміст і форма роботи Терміни проведення 
   

Дата заповнення:   Підписи учасників: 
 

4. Рекомендована література для самоосвіти з напрямку психокорекційна, 
розвивальна робота  

(наявна у центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського) 
 
1. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. – 

М., 2002.  
2. Муліка К. Діяльність психологічної служби: методичні та етичні 

акценти. Методичний посібник / упорядник К.М. Муліка. – Полтава: ПОІППО, 
2007. — 156 с. 

3. Мілютіна К. Жити під час змін. К.: ПП «Клм».  — 2004. — 327 с.  
4. Общая психология : Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 2008. — 

583 с.: ил. — (Серия «Ученик для вузов»). 
5. Психология развития: Учебник для студ. высших психол. и пед. 

учебных заведений / Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко, К. Н. Поливанова и 
др. под ред. Т. Д. Марцинковской. — М. Издательский центр «Академия», 
2001. — 352 с. 

6.  Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / [упоряд.: 
К. Муліка]. — Полтава : ПОІППО, 2008. — 84  с. 

7. Психологія розвитку духовності: засобами психокорекції 
малюнком. — К. Главник, 2088. С. 144. (Серія «Бібліотечка соціального 
працівника») Бібліогр.: с. 142-143. 

8. Розвиток наочно-образного мислення у дітей 5-7 років. — 
Тернопіль: «Богдан», 1998. — 80 с. 

9. Технологія попередження конфліктів. — К. Главник, 2007.— 128 с. 
(серія «Бібліотечка соціального працівника»). 

10. Форими психокорекційного впливу. — К. : Главник, 2007. — С. 
144. (Серія «Психол. інструментарій».) Бібліогр.: с. 142-143. 

11.  Источник:som.fio.ru  
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Запровадження корекційних, розвивальних програм в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів : інформаційно-методичний збірник / 
[упорядкув. К. М. Муліка].  — Полтава : ПОІППО, 2009. – 100 с. 
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