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Лекція 3-4. 

Методи соціально-виховної роботи.  

Соціологічні та психологічні методи у діяльності соціального педагога 

План 

1. Загальна характеристика основних груп методів соціально-виховної роботи. 

2. Соціологічні методи у діяльності соціального педагога. 

3. Психологічні методи у діяльності соціального педагога. 

 

Основні поняття теми: соціологічні методи у діяльності соціального 

педагога, психологічні методи у діяльності соціального педагога, соціологічне 

спостереження, опитування, анкета, аналіз документів, метод інтерв’ю, 

соціометричний метод опитування, консультування, тестування, психодрама, 

соціодрама, ігрова терапія, арт-терапія. 

 

1. Загальна характеристика основних груп методів соціально-виховної 

роботи. 
 

У вітчизняній науковій і навчально-методичній літературі, у російських 

підручниках і посібниках із соціальної роботи класифікація методів 

здійснюється за традиційною парадигмою соціальної роботи, яка сформувалась 

у межах соціології, педагогіки, психології, менеджменту, економіки: 

соціологічні, педагогічні, психологічні, організаційні, економічні методи. 

До основних груп методів соціально-виховної роботи відносяться:  

 Соціологічні. Сфери застосування соціологічних методів (анкетування, 

інтерв’ю тощо) у соціально-педагогічній роботі. Соціологічні методи 

виокремлюються як соціологічні засади соціально-педагогічної роботи. 

 Психологічні. Особливості використання психологічних методів 

(спостереження, тести, опитувальники, проективні методи тощо) у професійній 

діяльності соціального педагога. Психологічні методи виокремлюються — як 

психологічне забезпечення соціальної роботи, зміст і методи психосоціальної 

практики. 

 Соціально-економічні. До таких методів відносяться: натуральна та 

грошова допомога, пільги, одноразові виплати, компенсації, патронаж та 

побутове обслуговування, моральне заохочення, санкції.  

 Організаційно-розпорядчі. Організаційно-розпорядчі методи у діяльності 

соціального педагога (регламентування, нормування, інструктування, підбір та 
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розстановка кадрів праці. Якості та знання менеджера соціального проекту; 

метод вимог, критика та самокритика, контроль, перевірка виконання).  

 Педагогічні. Методи формування свідомості особистості: бесіда, приклад, 

методи дискусійного характеру (дискусія, диспут, полеміка, софістика, 

евристика), лекція, переконання та навіювання. Методи організації діяльності 

та формування досвіду суспільної поведінки: привчання, тренування, 

прогнозування (перспективні лінії), громадська думка, вимога (пряма та 

непряма). Методи стимулювання діяльності: гра, змагання, заохочення, 

покарання. Методи самовиховання: самопізнання, само ставлення, 

саморегуляція. Педагогічні методи виокремлюються — як соціально-

педагогічна основа діяльності соціальних служб. 

 Соціально-педагогічні. (Метод «рівний-рівному». Метод соціальної 

вуличної роботи у діяльності соціального педагога. Аналіз соціуму як один із 

провідних методів у діяльності соціального педагога при роботі в громаді). 

2. Соціологічні методи у діяльності соціального педагога. 
 

Соціологічні методи у діяльності соціального педагога – способи, які 

застосовуються для збирання, обробки і аналізу соціологічних даних у межах 

соціально-педагогічної діяльності.  

Соціологічний метод включає в себе:  

 соціологічне спостереження, 

 опитування,  

 анкета,  

 аналіз документів,  

 метод інтерв’ю, 

 соціометричний метод опитування. 

 Соціологічне спостереження – метод збору наукової інформації, 

сутність якого полягає в безпосередній реєстрації фактів, явищ, процесів, що 

відбуваються в соціальній реальності. Для соціологічного спостереження 

характерним є систематичність, планомірність, цілеспрямованість. Метод 



 3 

спостереження ефективно застосовують у дослідженнях поведінки окремих 

індивідів, соціальних груп, спільнот у різноманітних сферах. 

Його значення та цінність зумовлена черпанням матеріалу безпосередньо з 

життя при спостереженні та діяльністю індивідів у взаємодії з іншими, яка 

виявляється в їхніх рухах, діях, вчинках, висловлюваннях, оцінках.  

Сутність його полягає в систематичному і цілеспрямованому сприйманні, 

фіксації психічних явищ з метою вивчення їх специфічних змін за певних умов, 

аналізу і використання у практичній діяльності. Цей метод широко 

використовується для вивчення процесів сприймання та взаємовпливів, аналізу 

соціально-психологічного середовища, соціокультурної програми поведінки 

партнерів по взаємодії тощо. 

Спостереження повинно відбуватися за дотримання таких правил і вимог: 

- будь-яке соціально-психологічне дослідження, що прагне до 

об’єктивності, полягає у визначенні кола досліджуваних фактів та їх 

спостереженні; 

- вибір способу спостереження; 

- складання плану і програми дослідження; 

- спрямованість спостереження на істотні явища, відокремлення істотного 

від неістотного, головного від другорядного; 

- об’єктивна і точна реєстрація фактів соціально-психологічної реальності, 

формулювання з них висновків; 

- ведення журналу спостережень і реєстрації подій, стенограм, протоколів 

тощо, в яких необхідно фіксувати не тільки факти що характеризують дії, 

вчинки, поведінку індивідів, а й умови, в яких вони відбувалися; 

- перевіряючи ґрунтовність і надійність одержаних результатів, слід 

вдатися до повторних аналогічних спостережень (на тому самому об’єкті і втих 

самих умовах); 

- спостереження необхідно за можливості повторювати в різний час, у 

різних умовах і ситуаціях. 

Перевага методу спостереження, порівняно з іншими, полягає в тому, що 

психіка виявляється в природних умовах, тобто спостереження дає інформацію 
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про дії індивідів незалежно від їх установок на «бажану», «схвалювану» 

поведінку. 

Спостереження поділяють на такі види: 

- включене спостереження (передбачає, що дослідник на певний час  стає 

учасником групи - об’єкта дослідження); 

- невключене спостереження (спостереження «збоку»: спостерігач не є 

учасником групи – об’єкта спостереження); 

Залежно від функціональних позицій спостерігача виокремлюють: 

- відкрите спостереження (досліджувані знають, що вони є об’єктом 

спостереження); 

- приховане спостереження (досліджувані н6е підозрюють про 

спостереження за їх поведінкою і діяльністю). 

За чинником регулярності спостереження поділяють на: 

- систематичне спостереження (дослідник відвідує досліджуваний об’єкт 

протягом певного часу); 

- епізодичне спостереження (дослідник відвідує досліджуваний об’єкт час 

від часу). 

Спостереження може бути: 

- суцільним (коли фіксуються усі прояви діяльності протягом певного 

часу); 

- вибірковим (коли реєструються тільки ті явища, які безпосередньо 

стосуються питання, що вивчається). 

Переваги методу спостереження: 

- збір даних про поведінку, а не про звіт про нього 

- реальність часу, а не ретроспектива 

- адаптивність 

Проблеми методу спостереження: 

- труднощі кодування та інтерпретації; 

- не співвідношення вибірки цілям діагностики; 

- пристрасність спостерігача та проблема надійності; 

- трудомісткість 
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 Опитування – метод збору соціальної інформації про досліджуваний 

об’єкт під час безпосереднього (інтерв’ю) чи опосередкованого (анкетування) 

соціально-психологічного спілкування соціологів, соціальних педагогів, 

соціальних працівників і респондента шляхом реєстрації відповідей 

респондентів на сформульовані запитання. 

Цей метод є надзвичайно поширеним і використовується для з’ясування, 

чи розуміють досліджувані конкретні завдання, життєві ситуації, а також з 

метою отримати інформацію про інтереси, погляди, почуття, мотиви діяльності 

та поведінки особистості.  

У різних дослідженнях послуговуються різними видами опитування, за 

основу кваліфікації яких беруть характер діалогу – особистий або 

знеособлений, очний або заочний, індивідуальний або груповий.  

У загальних рисах опитування поділяють на інтерв’ю та анкетування. За 

першого варіанту інтерв’юєр фіксує відповіді на запитання сам, у другому – 

респондент. Крім того, для класифікації різновидів опитування має значення ще 

й той фізіологічний канал комунікації, який використовується (зір, слух  та ін.) 

та форма поведінки респондента, в результаті якої фіксується його відповідь чи 

реакція на запитання. Кожний вид опитування різниться з-поміж інших своїми 

організаційно-економічними і пізнавальними характеристиками. Проте 

ефективність будь-якого з них визначається насамперед тим, наскільки 

адекватно він відображає дійсність.  

Даний метод, спрямований на збір даних про думки, усвідомлених 

переконаннях людей; у своїх високопрофесійних, специфічних формах 

дозволяє виявляти і особливості мотивації, соціальних установок респондентів. 

Це дає можливість отримувати первинну інформацію про те, що думає людина 

по тому чи іншому приводу, як оцінити дану ситуацію. 

Опитування – це сукупність запитань, тверджень, які можуть бути 

запропоновані респонденту як в усній формі (такий вид опитування називається 

інтерв’ю), так і в письмовій (даний вид називається інтерв’ю, а запропонований 

набір запитань і варіантів відповідей - анкетою).  
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Як об’єкт, для вивчення якого застосовується опитування, традиційно 

виступає соціальна спільність, група, колектив, опис яких доцільно робити 

одночасно з визначенням як загальних умов їх існування, так і конкретної 

ситуації їх дослідження.  

Предметом опитування є події, факти життя людей та навколишнього 

середовища, які респондентами суб’єктивно оцінюються через їхні думки, 

мотиви, почуття, ціннісні орієнтації й тому подібні феномени. 

Існують часові ознаки організації опитування (частота, тривалість), 

відповідно до яких проводять короткотривалі зондажні (бліц-опитування, 

голосування), довготривалі багаторазові (панельні) з вивченням одного об’єкта 

чи повторні опитування з приводу вивчення тотожного предмета.  

Опитування бувають: 

- анкетне 

- поштове  

- пресове 

- телефонне 

Опитування, при його зовнішній простоті, є дуже складним методом, так як 

якість отриманих даних залежить і від форми одержаного матеріалу, і від 

формулювання питань, і від їх порядку, і від багатьох інших факторів. 

 Анкета – тиражований документ, який містить певну сукупність 

запитань, сформульованих і пов’язаних між собою за встановленими 

правилами. 

Анкетування соціальні педагоги проводять для з’ясування біографічних 

даних, поглядів, ціннісних орієнтацій, соціальних настанов особистісних рис 

опитуваних. 

Типи анкетного опитування за кількістю охоплення опитуваних: 

- повне (охоплюються великі групи людей) і вибіркове (опитування певної 

групи учасників); 

- за характером спілкування: особисте (безпосереднє опитування) та 

заочне (поштою, телефоном, Інтернет); 

- за формою здійснення: групове та індивідуальне; 
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- за формою проведення: усне (за типом інтерв’ю) та письмове (робота з 

бланковими анкетами); 

- за способом вручення анкет: поштове та роздавальне. 

Анкета є набором запитань, кожне з яких логічно пов’язане з головним 

завданням дослідження. Важливими характеристиками анкети є її композиція 

(послідовність запитань), мова та стиль формулювання запитань, оформлення, 

рекомендації щодо заповнення анкети. 

Структура анкети складається з трьох частин: 

- вступна. В ній зазначається, хто та з якою метою проводить опитування, 

вміщують інструкції щодо її заповнення, вказують на спосіб повернення 

заповненої анкети. Вступ повинен налаштовувати учасників анкетування на 

довіру та співробітництво.  

- основна. Основна частина формується із запитань, які дають інформацію 

про певні факти, події, мотиви, думки, оціночні судження респондентів у галузі 

досліджуваної проблеми.  

- демографічна. Демографічна частина містить паспортні характеристики 

опитуваних: вік, ступінь освіти, кваліфікація тощо.  

За формою анкети бувають: 

- відкриті – анкети, в яких інструкція не пропонує варіантів відповіді на 

запитання (напишіть назву професії, яку б ви обрали; напишіть назву країни, де 

б ви хотіли жити); 

- закриті – анкети, що мають варіанти відповідей, із яких потрібно обрати 

один (чи згодні Ви з твердженням, що фах вчителя є одним з найкращих? а) 

безумовно згоден; б) згоден; в) непевен; д) незгоден); 

- напіввідкриті – передбачають можливість не тільки скористатися одним з 

наведених варіантів відповідей, але й запропонувати свій; 

- полярні – анкети, що виявляють стандартизований набір особистісних 

рис, ступінь виразності яких може бути оцінений за 4-5 бальною шкалою 

(уважно проаналізуйте досвід роботи вчителя і оцініть рівень розвитку його 

дослідницьких вмінь: «5» - риса притаманна вчителю вищою мірою; «4» - 
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помітно виражена; «3» - мало виражена; «2» - не виражена; «0» - не вдалося її 

виявити) 

За змістом запитань анкети поділяють: 

- непрямі, коли об’єкт інтересу дослідника не вказується прямо в змісті 

запитань (кого зі своїх товаришів ти запросив би до себе на День народження?); 

- прямі, коли об’єкт інтересу дослідника наявний у змісті самих запитань 

(чому Ви обрали педагогічну професію?). 

Під час запитань потрібно дотримуватися таких вимог: 

- запитання мають так характеризувати явище, щоб очікувані відповіді на 

них могли бути вірогідними; 

- запитання можуть бути як прямі, так і непрямі, як з варіантами 

відповідей, так і без них; 

- формулювання запитання не повинне схиляти до певної відповіді; 

- варіанти відповідей повинні мати однозначне розуміння; 

- кількість варіантів відповідей повинна забезпечувати максимально 

можливу їх вірогідність; 

- пропонувати контрольні комбінації запитань: прямі, опосередковані 

запитання; 

- особисті, безособові запитання. 

Вірогідність даних анкетного опитування перевіряють повторним 

анкетуванням за тією ж процедурою тих самих осіб (визначається постійність 

інформації), а також контролем даних анкетного опитування за допомогою 

інших методик. 

Перевага анкетування полягає в тому, що воно є порівняно економічним 

методом збору даних і дає можливість аналізувати й обробляти їх за допомогою 

математичної статистики; забезпечує індивідуальний підхід до кожного з 

опитуваних осіб, що створює атмосферу довіри; є джерелом отримання 

додаткової інформації. Разом з тим під час проведення анкетування складно 

проконтролювати вірогідність відповідей, важко порівнювати результати. Цей 

метод особливо ефективний під час масових опитувань. 

Використання анкет доцільно у тих випадках, коли: 
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- отримати будь-які фактичні дані; 

- з’ясування ставлення особи, за якою спостерігають, до певної проблеми, 

явища (наприклад, ставлення вчителя до застосування робочих зошитів із 

дисципліни). У цьому випадку не можна використовувати додаткові запитання; 

- отримати конкретні відповіді (учасник анкетування може дати відповідь 

лише «так», «ні»). Такі анкети дають можливість отримати точні, однозначні, 

конкретні дані, але під час такого анкетування не розкривається якісна сторона 

відповідей; 

- оцінити будь-які явища і назвати їх в порядку надання переваги (написати 

навчальні дисципліни, літературні твори, яким учасники анкетування надають 

перевагу). 

У випадку, коли соціальний педагог не може визначити необхідність того 

чи іншого запитання в анкеті, використовується первинний варіант анкети. 

Вибирається декілька учасників анкетування з того оточення, де 

відбуватиметься анкетування, і з’ясовується, які запитання незрозумілі для 

учасників анкетування, на які вони не бажають відповідати.  

Переваги методу анкетування: 

- легкість квантифікації та сумування відповідей; 

- простота використанні у великих вибірках; 

- відносна дешевизна; 

- можливість збору більшого об’єму даних. 

Проблеми методу анкетування: 

- вплив питань на відповіді; 

- пристрасність респондентів; 

- неемпатичність; 

- сверхінтерпретація даних. 

 Аналіз документів – один з основних методів одержання конкретного 

знання про соціальну реальність на основі інформації, зафіксованої в різних 

документах ,текстах масової комунікації. 

Традиційно документами вважають спеціально створені предмети, 

призначені для передавання та збереження інформації. Ними може бути будь-
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яка інформація, що містить дані про відносини в групі, вплив трудової 

діяльності на людину тощо.  

Документи поділяються на такі види: 

- за статусом: офіційні (урядові матеріали, постанови, статистичні звітні 

архіви, накази та ін.); неофіційні (анкети, скарги, мемуари, листи, фотографії); 

- за формою: письмові тексти (друковані, машинописні, рукописні); 

фонетичні (магнітні записи, платівки, лазерні диски); іконографічні (кіно-, 

відео-, фотодокументи, твори живопису); 

- за джерелом інформації: первинні (створені на основі прямого 

спостереження чи безпосереднього опитування); вторинні (оброблена й 

узагальнена первинна інформація); 

- за ступенем персоніфікації: особові (автобіографія, особові картки, 

характеристики, заяви, анкети, скарги); безособові (звіти, протоколи, архівні 

документи). 

Даний метод дозволяє здійснювати на основі документів реконструкцію 

тих чи інших соціальних явищ та їх змін, проводити порівняльний аналіз 

документальних джерел, виявляючи головну ідею документу.  

Особливий інтерес представляє контент-аналіз – приватний метод 

аналітичної роботи з документальними джерелами. Процедура контент-аналізу 

полягає в кодуванні та підрахунку тих чи інших формальних ознак, що 

трапляються в аналізованому документі чи масиві документів, найчастіше – у 

друкованих текстах.  

Робота з документами потребує від дослідника спеціальної підготовки. 

Особливо важливими є вміння визначити достовірність інформації, поданої в 

документах (з’ясувати, з якою метою складено документ, хто його автор та 

ініціатор; проаналізувати наміри осіб, які склали документ; виокремити опис 

подій та їх оцінку; встановити, чи був автор документа свідком зафіксованої 

події, чи переказав її зі слів інших або склав документ на підставі даних, 

одержаних від інших осіб, тощо). 

Переваги методу аналізу документів: 

- немає пристрасності відповідей; 



 11 

- висока ймовірність валідності; 

- легкість квантифікації інформації. 

Проблеми методу аналізу документів: 

- труднощі в оцінці та пошуку; 

- проблема валідності; 

- труднощі в кодуванні та інтерпретації. 

 Соціологічне інтерв’ю – метод збору соціальної інформації, що 

ґрунтується на вербальній соціально – психологічній взаємодії між 

інтерв’юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять 

дослідника. 

Це ретельно розроблений і технічно оснащений метод бесіди з чіткою 

метою,яка випливає з певних запитань дослідження.  

Інтерв’ю – це система заздалегідь підготовлених запитань, які соціальний 

педагог ставить опитуваному, утримуючись від власних коментарів, тим 

самим не впливає на думку свого співрозмовника. 

Цей метод використовується тільки тоді, коли соціальний педагог 

впевнений в тому, що відповіді респондента будуть об’єктивними. Це можна 

пояснити тим, що інтерв’ю не передбачає запитань-уточнень, які можна 

ставити під час бесіди. 

За кількістю учасників інтерв’ю виділяють: 

- індивідуальне (одна особа)  

- групове (кілька осіб). 

За формою: 

- стандартне (відбувається за суворо розробленим текстом) 

- творче (передбачає певну свободу запитань і відповідей на них) 

- глибоке (межує з особистісно-довірливою бесідою) 

Під час проведення інтерв’ю соціальному педагогу слід уникати типових 

помилок: 

- ситуативних (неправильний вибір місця та часу розмови; не 

попередження опитуваного); 
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- соціологічних (відсутність техніки опитування, припущення мовних 

огріхів); 

- психологічних (упереджене ставлення до опитуваного, оцінка результатів 

за стереотипом). 

Питання, що будуть використовуватися під час інтерв’ю, необхідно 

попередньо записувати у запитальнику, де необхідно залишити місце і для 

записів відповідей. 

Під час укладання питань необхідно враховувати такі вимоги: 

- опитування не повинно бути випадковим; 

- більш зрозумілі питання опитуваним необхідно поставити раніше, менш 

зрозумілі – пізніше; 

- питання мають бути лаконічними, конкретними, зрозумілими для всіх 

учасників інтерв’ю; 

- питання, що ставляться учасникам не повинні суперечити педагогічному 

такту і професійній етиці; 

- частину питань необхідно укласти таким чином, щоб можна було 

перевірити об’єктивність відповідей на наступні запитання. 

Під час опитування необхідно дот римуватися таких правил: 

- опитування проводити наодинці з опитуваним; 

- кожне питання прочитувати із запитальника дослівно, в незмінному 

вигляді; 

- опитуваний не повинен бачити запитальника або мати можливість 

прочитати питання; 

- інтерв’ю має бути короткочасним (з підлітками – не більше 15-20 хв.; зі 

старшими – не більше 30 хв.); 

- соціальний педагог не повинен впливати на особу, що відповідає, жодним 

способом; 

- якщо особа, що відповідає, не розуміє питання, його необхідно прочитати 

ще раз, і в жодному випадку не пояснювати питання чи поняття, що в ньому 

містяться. 

Відповіді аналізуються та інтерпретуються відповідно до їх характеру. 
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Переваги методу інтерв’ю: 

- адаптивність – метод використовується при зборі даних по різним 

питанням та проблемам; 

- джерело «багатих» даних» 

- емпатичність; 

- можливість установки зворотного зв’язку. 

Проблеми методу інтерв’ю: 

- трудомісткість; 

- пристрасність інтерв’юера; 

- трудність кодування та інтерпретації; 

- пристрасність респондента. 

 Соціометричний метод опитування – один із різновидів опитування, 

який використовують для вивчення внутрішньо колективних зв’язків 

з’ясуванням стосунків між членами колективу. 

Даний метод вивчає міжособистісні взаємини у малих групах кількісними 

методами, зосереджуючись на внутрішньо групових симпатіях та антипатіях. За 

допомогою спеціальної методики (соціометричного тесту) експериментально 

досліджується взаємне суб’єктивне ставлення членів групи один до одного, 

структура і динаміка цих взаємовідносин, становище індивідів у групі, питання 

лідерства. 

Сучасна соціометрія найчастіше використовує два методи – анкетування 

та опитування розроблених так, щоб навіть на підставі анонімних відповідей 

можна було скласти соціоматрицю, яка б відображала особливості 

взаємостосунків (симпатії, антипатії) у групі. 

Соціометричне опитування суттєво відрізняється від інших видів 

соціологічного опитування передусім тим, що об’єктом його вивчення є не 

характеристика респондента, а характеристика взаємин між респондентами.  

Цей метод застосовується для дослідження міжособистісних стосунків і 

між групових відносин з метою їх поліпшення. Він дає змогу вивчити 

особливості неформальних (неофіційних) стосунків, отримуючи соціологічну 

інформацію, яку іншим способом дістати майже неможливо. Грамотне його 
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використання є передумовою для ґрунтовних теоретичних висновків про 

функціонування та розвиток груп, досягнення очікуваних результатів у 

формуванні колективів, підвищення ефективності їх діяльності.  

Процедурно соціометрія є поєднанням методики опитування й алгоритмів 

для спеціальної математичної обробки первинних вимірювань.  

Взаємини між членами колективу з’ясовують на основі таких процедур:  

- вибір (бажання індивіда до співробітництва з іншим індивідом); 

- відхилення (небажання співпрацювати з іншими); 

- нехтування (залишення одним індивідом іншого поза власною увагою). 

Запитання соціометричної анкети містять так званий соціометричний 

критерій. Вербально його формулюють так: «Кого б ви обрали?», «Хто зумів би 

вас переконати?» та ін.  

Соціометричний критерій має: 

- налаштувати учасника дослідження на вибір або відхилення іншого 

учасника групи; 

- бути зрозумілим і цікавим для учасників дослідження; 

- містити в собі пропозиції щодо вибору або відхилення, які повинні 

формулювати в учасників групи позитивний емоційно-психологічний ефект; 

- не допускати обмежень щодо вибору одних і відхилення інших учасників 

групи. 

Соціометричні критерії поділяють на два основні класи: 

- комунікативні критерії (соціометричні тести) використовують для опису, 

виміру реальних або уявних взаємин у групі з’ясування ставлення кожного 

члена групи до його оточення («Кого б Ви запросили на День народження»); 

- гностичні критерії (тести соціальної перцепції) спрямовані на 

відображення уявлень людини про своє місце і роль у запропонованій грі та про 

те, хто саме може її обрати для вирішення конкретних завдань, а хто – 

відхилити («Хто з вашого класу, на вашу думку,хотів би запросити Вас на День 

народження»). 
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В двох випадках критерії сформульовані у позитивній формі, тобто 

орієнтовані на з’ясування вибору. Але є й заперечні критерії, які фіксують 

негативне ставлення однієї людини до іншої. 

У процесі соціометричного дослідження складають соціограму – графічне 

відтворення результатів математичної обробки даних, отриманих за 

допомогою соціометричного тесту. Соціограма науково відображає взаємні 

симпатії й антипатії, наявність соціометричних «зірок» (осіб, яких обирає 

більшість опитуваних), «відтиснутих» (осіб, від яких усі відвертаються) та 

поміж ланки між цими полюсами. Вона дає можливість побачити структуру 

взаємин у групі, робити припущення щодо стилів лідерства, ступенів 

організованості групи загалом. 

Соціометрію використовують разом з іншими методами, оскільки вона не 

розкриває сутність взаємин у групі, а лише відображає їх загальну 

характеристику. 

3. Психологічні методи у діяльності соціального педагога. 
 

Психологічні методи – методи соціально-педагогічної діяльності, які 

застосовуються з метою діагностування особливостей індивіда та організації 

на основі здобутих результатів різних видів психотерапевтичної та 

психокорекційної роботи.  

Психологічні методи:  

 консультування,  

 тестування,  

 психодрама,  

 соціодрама, 

 ігрова терапія,  

 арт-терапія. 

 Консультування – один з важливих психологічних методів. 

Консультування» – це сукупність процедур, спрямованих на допомогу людині у 

вирішенні проблем і прийнятті рішень відносно професійної кар’єри, шлюбу, 

сім’ї, удосконаленні особистості і міжособистісних відносин.  
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Основна мета консультування - це надання психологічної допомоги, тобто 

розмова із спеціалістом повинна допомогти людині у вирішенні її проблем і 

налагодженні міжособистісних стосунків з оточуючими. 

Ця мета передбачає виконання таких завдань: 

- По-перше, спеціаліст має уважно вислухати клієнта. Важливість цього 

аспекту діяльності консультанта підкреслюється в усіх відомих працях із 

психологічного консультування. Максимально терпляче, з використанням 

спеціальних прийомів вислуховування клієнта не лише близько знайомить 

психолога з ним та його проблемою, а й допомагає клієнтові краще усвідомити 

свою ситуацію, йому полегшення і, в результаті, великою мірою визначає 

ефективність консультативної роботи. 

- По-друге, в процесі консультування спеціаліст працює над розширенням 

уявлень клієнта про себе, свою конкретну життєву ситуацію, про навколишню 

дійсність. Саме таким шляхом здійснюється корекційний вплив спеціаліста на 

клієнта, внаслідок чого останній починає по-новому бачити й оцінювати свою 

ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній. 

- По-третє, спеціаліст проводить консультацію, і при цьому має на увазі, 

що його клієнт - здорова людина, яка відповідає за себе і свої стосунки з 

оточуючими людьми. Але досягти того, щоб сам клієнт узяв на себе 

відповідальність за те, що з ним відбувається, - нелегке завдання, оскільки 

клієнти психологічної консультації, як правило, звинувачують у своїх життєвих 

труднощах когось іншого. 

Процес консультування являє собою сумісну роботу консультанта і клієнта 

з метою вирішення певної проблеми, здійснення бажаних змін у житті клієнта.  

Цей процес складається з таких стадій:  

- підготовки. Підготовка передбачає: перші контакти; обговорення того, 

що клієнт бажав би змінити і, як консультант може йому у цьому допомогти, 

пояснення ролей консультанта та клієнта; розробка плану завдання, тому 

подібне. 
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- діагнозу. Дана стадія являє собою поглиблений діагноз проблем, що 

вирішуються, і засновані на детальному вивченні та аналізу фактів, пов'язаних 

із зазначеною проблемою. 

- планування дій. Стадія планування дій призначена для вирішення 

проблеми, включаючи стратегії та тактики здійснення змін. 

- впровадження. Упровадження як стадія консультування передбачає 

перевірку правильності та виконання пропозицій, підготовлених консультантом 

у співпраці з клієнтом. 

- завершення. При завершенні процесу консультування проводиться оцінка 

результативності, обговорюються і приймаються, якщо це необхідно, заключні 

звіти, планується можливе продовження співпраці. 

Важливу роль у процесі консультування відіграють стосунки між клієнтом 

та консультантом, які можуть по-різному ставитися до очікуваного результату 

й шляхи виконання завдань. Тому необхідно, по-перше, спільними зусиллями 

правильно визначити проблему; по-друге, клієнт та консультант повинні 

визначити, чого вони хочуть досягнути, як можна оцінити майбутні результати. 

Крім того, важливо визначити, на яких ролях клієнт і консультант будуть 

приймати участь у вирішенні проблеми. 

При консультуванні консультант впливає на клієнта. При цьому важливо 

активізувати клієнта і пробудити його ініціативу, але не маніпулювати ним. 

Існує декілька методів дії (впливу), що зустрічаються найчастіше: 

а) демонстрація теоретичних знань і досвіду консультанта; 

б) прояв професійної чесності у роботі; 

в) утвердження загального погляду; 

г) використання заохочення, почуття напруженості та тривоги. 

Консультування не є самоціллю, його зміст у зміні особистісних 

особливостей і поведінки клієнта. Прагматична модель змін у людині була 

розроблена К. Левіним. 

Згідно з цією моделлю існують три послідовні стадії у процесі змін: 
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І. "Розморожений". Спостерігається підвищений рівень напруженості, 

який спричинює відчуття потреби у змінах; припинення звичних контактів чи 

заведеного порядку; зниження рівня самоповаги. 

II. "Зміна" чи рух до змін. Людина починає практикувати нові стосунки або 

нові форми поведінки. 

III. "Повторне замороження". Воно відбувається тоді, коли особа, яка 

змінює свою поведінку, випробовує зміни на досвіді. При цьому необхідне 

сприятливе та підтримуюче середовище.  

Знаходячись у ситуації, де спостерігається значне протистояння до змін, 

психолог має врахувати наступні фактори: 

- характер допустимих змін (необхідно уникати пропозицій, які клієнт 

буде вважати культурно прийнятими і нездійсненними); 

- темп змін (необхідно вирішити, чи повинні заплановані зміни бути 

фундаментальними, разовими чи поступовими, тобто проводитись у декілька 

етапів); 

- "час прийняття" (необхідний клієнту, щоб переконатись у необхідності 

та банальності запропонованих змін); 

- готовність клієнта до змін; 

- рівень вольової саморегуляції. 

Перед консультуванням необхідно визначити попередній діагноз, який 

обмежується бесідою з клієнтом і накопиченням даних про нього. При цьому 

необхідно виявити основні проблеми клієнта. Часто на цьому етапі клієнт 

затрудняється сформулювати їх, приймаючи симптом за проблему та, маючи 

упереджену думку про причини її виникнення, односторонність погляду і тому 

подібне. 

 Тестування – метод психологічної діагностики, провідним 

організаційним моментом якого є застосування стандартизованих запитань і 

завдань, що мають певну шкалу значень. 

Тестування – це система психолого-педагогічних завдань, спрямованих на 

дослідження окремих рис і якостей людини. 



 19 

За допомогою тестування визначають актуальний рівень засвоєння знань, 

опанування навичок й умінь та розвитку в індивіда психічних властивостей і 

особистісних характеристик.  

Процес тестування охоплює такі етапи: 

- вибір потрібного тесту, який би відповідав меті дослідження, був 

надійним і валідним; 

- його практичне застосування, що визначається заданою інструкцією до 

тесту; 

- інтерпретація одержаних результатів. 

У психолого-педагогічних дослідженнях тестом здебільшого називають 

нормовані за часом виконання і складністю набори завдань, що 

використовуються для порівняльного вивчення групових та індивідуальних 

особливостей. Це методи діагностики із застосуванням стандартизованих 

запитань і завдань, що мають певну шкалу оцінок. 

Тест – стандартизована методика психологічних вимірювань; обмежене в 

часі психологічне випробування, призначене для діагностики і вимірювання 

індивідуально-психологічних відмінностей.  

Тести широко використовуються у практичній психології. Саме в цій галузі 

були розроблені методичні критерії їх побудови, використання, перевірки й 

обробки. Ці критерії з певними застереженнями можна визначити як 

обов’язкові й для тестів педагогічних. За їх допомогою порівнюються знання як 

окремих учнів, так і класів. Тест є вимірювальним засобом, тому він повинен 

відповідати чітким і зрозумілим методичним вимогам. Випадково дібрані 

набори завдань тестом назвати не можна. 

Розрізняють кілька класифікацій тестів: 

- за природою оцінювання якостей: тести успішності, тести здібностей, 

індивідуальні тести; 

- за формою подачі завдань: вербальні (побудовані на основі завдань, 

виражених у словесній формі), невербальні (у формі різноманітних наочних і 

слухових образів) та змішані; 

- за формою процедури обстеження: індивідуальні, групові; 
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- за спрямованістю: тести інтелекту і тести особистості; 

- за способом виконання: маніпулятивні, бланкові, апаратні, ситуативно-

поведінкові, комп’ютерні; 

- за метою призначення: оцінки певних психічних якостей особистості, 

професійного відбору, динаміки ставлення професійної придатності. 

За функціональною ознакою тести розрізняють: 

- тести інтелекту – методики психологічної діагностики, призначені для 

виявлення розумового потенціалу індивіду; 

- тести креативності – сукупність методик для вивчення та оцінювання 

творчих здібностей особистості (креативності); 

- тести досягнень – методики, за допомогою яких визначають ступені 

розвитку конкретних знань, умінь, навичок особистості; 

- тести особистісні – методики психодіагностики, за допомогою яких 

визначають різні риси особистості та її характеристики: уподобання, 

цінності,ставлення до людей; емоційні та мотиваційні ознаки; типові моделі 

поведінки; 

- проективні тести – методики, скеровані на виявлення певних психічних 

ознак людини. Вони передбачають застосування стимулів, реагуючи на які 

людина виявляє найхарактерніші свої риси. 

Ефективне використання тестів залежить від багатьох факторів: 

- теоретичної концепції, на якій ґрунтується тест; 

- особливостей застосування,  

- умов проведення, 

- надійності і валідності, 

- частоту створення. 

Переваги тесту: 

- він може дати соціальному педагогу багато важливої додаткової 

інформації, яку не можна отримати іншим способом; 

- всі пропоновані в ньому завдання попередньо глибоко продумані й 

експериментально перевірені, вони у своїй сукупності за короткі терміни та у 

стислій формі розкривають ті ознаки опитуваного, які його цікавлять; 
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- об’єктивність тесту. 

Вимоги до тестування: 

- обов’язковий для всіх комплекс випробувальних завдань; 

- чітка стандартизація зовнішніх умов, у яких проводиться тестування; 

- наявність стандартної системи оцінювання та інтерпретації результатів; 

- використання під час оцінювання середніх показників результатів 

оцінювання. 

Соціальний педагог, який у уперше використовує тести у своїй роботі, має 

насамперед вирішити такі найголовніші завдання, як: 

- розробка самого тесту; 

- досягнення його достатньої надійності; 

- отримання задовільної валідності тесту. 

Науково-обгрунтований тест – це метод, що відповідає встановленим 

стандартам надійності та валідності. 

Тест не може вважатися завершеним, якщо він не мав задовільної оцінки з 

надійності. Суть поняття надійності тесту полягає в тому, що тест має 

однорідним. Це означає, що певна його частина має давати такий самий 

результат вимірювань, що й інші частини тесту. 

 Психодрама – це метод групової психотерапії, де використовується 

рольова гра, під час якої створюються необхідні умови для спонтанного 

вираження індивідом почуттів, що пов’язані із з важливими для нього 

проблемами. 

Мета психодрами — допомогти людині вирішити актуальні для неї 

проблеми. Ролями може служити будь-що, починаючи від людей і тварин, і до 

абстрактних понять та почуттів. Та ці ролі є важливими для людини в 

реальному житті. В дечому психодрама подібна до аматорського театру, 

«акторам» психодрами необов'язково мати акторський талант.  

Психодрама - це інтегральний метод, що включає в себе як основу рольову 

гру, але нею не обмежується. Важливими елементами психодрами є велика 

група технік, серед яких в нашому контексті найважливішими є "дублювання", 

"обмін ролями", "дзеркало", в результаті використання яких можна подивитися 



 22 

на ситуацію з різних точок зору, сприйняти позицію іншого, зрозуміти 

неусвідомлені чинники поведінки тощо. Ще однією особливістю психодрами є 

те, що в психодраматичні рольовій грі повинний бути протагоніст (головний 

герой), який пропонує для постановки свою життєву ситуацію.  

Психодрама, як один з найпопулярніших методів дії, має ряд незаперечних 

переваг у порівнянні з іншими методами.  

- По-перше, вона працює з реальними ситуаціями з життя і діяльності 

людей, а це значить, що вона максимально наближена до дійсності.  

- По-друге, психодраматичний процес протікає не в розмірковуванні, а в 

дії, що дозволяє активно використовувати не лише інтелект, сприйняття і 

пам’ять, але й емоційно-почуттєві та тілесно-рухові складові поведінки 

людини. Це сприяє більшій ефективності практичних рішень і міцності 

засвоєння досвіду.  

- По-третє, на відміну від звичайного тренінгу навичок, такий спосіб 

роботи дозволяє торкатися більш глибоких особистісних можливостей. А це 

означає, що з’являється можливість, з одного боку, шукати і опрацьовувати 

внутріособистісні перешкоди ефективної діяльності (бар’єри, стереотипи, 

страхи). З іншого боку, така робота допомагає розкриттю внутріособистісних 

ресурсів, підвищенню спонтанності і творчого потенціалу людини.  

Психологічне підґрунття психодрами — це внутрішні хвилювання, що є у 

всіх людей. Не рідко ми навіть ведемо внутрішні діалоги і монологи, у нашій 

уяві розігруються сцени з минулого і ймовірні події, що могли трапитись або 

можуть трапитись у майбутньому.  

Психодрама використовується у груповій терапії, коли людина виконує 

різні ролі, зображуючи себе в стресових ситуаціях соціального характеру або 

грає ролі своїх антиподів.  

В залежності від того на що спрямована психодрама виділяють такі види 

цього методу — центрована на протагоністі чи центрована на групі.  

- Протагоніст так би мовити «головний герой» психодрами, йому не 

потрібно грати роль, варто бути лише самим собою, розповідати свою історію, 

яку відразу ж будуть грати. Цей метод психотерапії спрямований на одну 
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людину, на допомозі їй, в той час, як групова психодрама спрямована на 

вирішення міжособистісних групових конфліктів. Тому психодрама 

застосовується навіть в робочих колективах. 

- Директор — «ведучий» психодрами. Він безпосередньо не бере участі в 

ній, проте він дає важливі інструкції і коригує хід постановки вже походу її 

проведення. Може впливати безпосередньо на протагоніста, наприклад 

жартами та порадами. Якщо протагоніст бере на себе активну роль і починає 

сам вести психодраму, директор може виконувати пасивну роль або впливати 

на участників опосердковано. 

- Допоміжні (додаткові) «Я» — «актори» психодрами, люди, що 

виконують ролі із історії протагоніста. Як вже згадувалось раніше достовірність 

гри непотрібна, крім того, що ролі можуть бути різні, навіть символічні. Вони 

розігують в реальному житті все те, що відбувається у протагоніста в його 

внутрішньому світі. 

- Глядачі — учасники групи терапії, що не беруть активної участі в 

психодрамі, проте теж можуть впливати на протагоніста — критикою, 

підтримкою, бурними оваціями, адже чим пригніченішим той себе відчуває, 

тим більше він потребує чужої підтримки. Інколи глядачі можуть самі стати 

«пацієнтами» цього методу, чужі проблеми сприймаються ніби власні, 

аналогічні. 

- Сцена — теж досить важлива деталь у психодрамі — будь-яке обширне 

приміщення, в якому б допоміжні «Я» могли вільно переміщатись.  

Жанри і напрямки психодрами: 

Монодрама — використання психодрами в індивідуальному 

консультуванні і психотерапії. Замість інших людей, що мають допомагати 

грати додаткові «Я», в монодрамі використовуються пусті стільці чи символічні 

предмети (наприклад, іграшки). 

Соціодрама і соціометрія — робота з темами, загальними для групи. 

Соціодрама інколи вважається самостійним видом практики, а інколи 

різновидом психодрами. Соціодрама дуже зручна для допомоги врегулювання 
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конфліктних відносин (наприклад, міжетнічних чи релігійних). Соціометрія — 

це ефективний метод дослідження соціальних груп: їх структури, динаміки. 

Аксіодрама — вид соціодрами, заснований на роботі особистісними 

цінностями. 

Драматерапія — використання літературних сюжетів, що розігруються на 

сцені з психотерапевтичною метою. 

Бібліодрама — жанр психодрами, в основі якого лежить психодраматичне 

розігрування біблійних сюжетів, в яких закладені основні архетипічні 

конфлікти людини. 

Play-back-театр та інші види театральної психодрами — синтез театру і 

психодрами. Одним з такого роду синтезів можна вважати театр імпровізації. 

Play-back — це розігрування групою акторів з психодраматичною прідготовкою 

різних сцен із життя якого-небудь учасника із глядацького залу, як форма 

самопізнання і психотерапевтичної допомоги. 

Психодрама в освіті — синтез психодрами і педагогіки, використання 

імпровізаційних рольових ігор у навчальному процесі. Воно підходить для всіх 

вікових груп, починаючи з дитячого садка і закінчуючи післявузівським 

навчанням. 

 Соціодрама – спеціальний вид психодрами, спрямований на аналіз 

відносин між різними група людей. Це метод колективної, групової терапії. 

Сутність його полягає у тому, що проблема соціальних груп і конфліктні 

стосунки між групами виступають у стихійно організованих сценах. 

Соціодраму часто розглядають, як одну з форм психодрами, хоча інколи 

вважають самостійним методом дії. Вона дуже схожа на психодраму, 

відрізняючись тим, що в ній розглядається тема, яка є спільною для групи, і 

протагоністом в соціодрамі виступає вся група. Соціодрама є дуже корисною, 

якщо необхідно подолати негативні тенденції групової динаміки, міжгрупове 

чи внутрігрупове протистояння, ворожі стереотипи, упереджувальне ставлення 

до точки зору інших. Соціодрама може стати хорошим інтерактивним 

доповненням до методу групової дискусії. 
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Соціодрама є інструментом, за допомогою якого може бути встановлена 

соціальна правда, правда про соціальну структуру і конфлікти і, завдяки 

використанню драматичних методів, здійснено соціальне перетворення… Дії і 

рішення в соціодрамі ініціюються групою. Група, а не конкретний керівник, 

обирає соціальну проблему і вирішує, як з нею вчинити.  

Соціодрама – це театр спонтанності, театр імпровізації.  

Соціодрама в перекладі може звучати і як "загальнодія", що 

конкретизується, зокрема, в: істинному спілкуванні, яке дозволяє людям 

зрозуміти один одного і навчитися глибокому розумінню і баченню ситуації; 

дієвому спілкуванні, що допомагає не тільки пізнавати, але і змінювати 

соціальну реальність, минуле, майбутнє (розширювати теперішнє), взаємини 

людей, їх вибори, вирішувати конфлікти та ін.  

Завдання, що вирішуються соціодрамою в сучасних умовах, можуть бути 

найрізноманітнішими:  

- навчання, розвиток конкретних навичок, вивчення іноземної мови, 

літератури, історії; творчий розвиток особистості, діагностика і розвиток її 

талантів, гармонізація розвитку; розвиток навичок спілкування, підготовка 

людини до конкретної ситуації, пошуку власного "почерку" в діяльності; 

соціальний театр імпровізації, що працює з феноменами і явищами сучасності; 

театр історичної імпровізації та інше.   

 Ігрова терапія – метод корекції емоційних і поведінкових розладів у 

дітей шляхом залучення їх до різноманітних ігрових ситуацій.  

Перші спроби проведення психотерапії з дітьми зробив З. Фрейд в 1909 

році, допомагаючи вирішити внутрішні конфлікти і страхи маленького 

хлопчика Ганса.  Гра початку включатися в терапевтичний процес з 1919 р. 

Ганна Фрейд і Мелані Кляйн (дитячі психоаналітики) почали активно 

застосовувати ігрову терапію в роботі з дітьми.  

Гра дитини виступає в трьох основних функціях в психоаналітичної ігрової 

терапії. У першу чергу вона дозволяє аналітику встановити контакт з дитиною. 

По-друге, гра дозволяє психотерапевта спостерігати дитини і отримувати 

інформацію, на підставі якої можуть висуватися гіпотези про причини 
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виникнення проблем. І, нарешті, гра є посередником при взаємодії дитини і 

аналітика. Не тільки дитина може надавати терапевта інформацію, яку він не 

зміг би повідомити іншими способами, але і аналітик використовує гру та опис 

гри для передачі інформації дитині, тобто аналітик дає інтерпретацію, 

адресовану героям або об'єктів гри дитини, а не самій дитині. Тим самим, 

допомагаючи йому досягти розуміння своїх внутрішніх конфліктів, що б краще 

справлятися з ними в реальному житті.  

Ігрова терапія як форма психотерапії слугує полегшенню спілкування. 

Учасники користуються іграшками, щоб зобразити ситуації і конфлікти, які 

неможливо або складно вербалізувати. 

Ігрова терапія - метод психотерапевтичного впливу на дітей і дорослих з 

використанням гри. В основі різних методик, що описуються цим поняттям, 

лежить визнання того, що гра робить сильний вплив на розвиток особистості. У 

сучасній психокорекції дорослих гра використовується у груповій психотерапії 

і соціально-психологічному тренінгу у вигляді спеціальних вправ, завдань на 

невербальні комунікації, розігруванні різних ситуацій та ін Гра сприяє 

створенню близьких стосунків між учасниками групи, знімає напруженість, 

тривогу, страх перед оточуючими, підвищує самооцінку , дозволяє перевірити 

себе в різних ситуаціях спілкування, знімаючи небезпеку соціально значимих 

наслідків. 

Загальні показання до проведення ігротерапії: 

- соціальний інфантилізм, замкнутість, нетовариськість, фобічні реакції, 

порушення поведінки і шкідливі звички, неадекватна поло ролева ідентифікація 

у хлопчиків. 

Ігрова психотерапія – метод психотерапевтичного впливу на дітей і 

дорослих з використанням гри. Сьогодні гра, без перебільшення є 

найпопулярнішим видом психологічної роботи як з дітьми, так і з дорослими. 

Ігрова психотерапія застосовується при наявності даних проблем: 

- соціальний інфантилізм, замкнутість, фобічні реакції, 

- над-конформність і над-слухняність, 

- порушення поведінки і шкідливі звички, 



 27 

- при агресивності в поведінці, 

- як засіб покращення емоційного стану дітей після розлучення батьків, 

- для дітей, що потерпіли насилля і покинутих дітей, 

- для зниження страхів, 

- при корекції труднощів у навчанні, 

- відставанні у мовному розвитку, 

- покращенні "Я-концепції". 

Принципи здійснення ігротерапії: 

- Безумовне прийняття дитини. 

- Недирективність в управлінні корекційним процесом (мінімальність 

обмежень). 

- Встановлення фокусу корекційного процесу на почуттях і переживаннях 

дитини (необхідно добитися відкритого вербального вираження дитиною своїх 

почуттів, стати для дитини своєрідним дзеркалом, в якому вона може побачити 

себе). 

Ігротерапію одна з перших застосовувала Анна Фрейд в роботі з дітьми, які 

пережили бомбардування Лондону під час ІІ світової війни. Якщо дитина мала 

можливість виразити в грі свої переживання, то вона звільнялася від страху, і 

пережите не розвивалося в психологічну травму. 

Гра як діяльність і її психолого-педагогічні можливості. 

Особливості гри як діяльності. Психолого-педагогічні можливості 

гри 

Гра – це внутрішньо мотиваційна, 

само-цінна для людини діяльність 

В грі людина почуває себе природно, 

адекватно своїй людській природі, так 

як природній стан людини – це стан 

Діяча, ініціатора власного розвитку. 

Людина включається в гру цілковито: 

всім своїм інтелектуальним, 

особистісним, емоційним потенціалом, 

своїм життєвим досвідом і творчими 

ресурсами 

Гра надає широкі можливості для 

розвитку і саморозвитку так як людина 

знаходиться в стані "максимальної 

готовності" до цього. 

 

Гра задає учаснику правила поведінки, 

границі дозволеного, часові межі 

самореалізації в даному ігровому 

просторі. 

Гра надає значні можливості для 

формування саморегуляції, навичок 

планування, самоконтролю і 

самооцінки. 

Гра є "експериментальною Гра дозволяє осмислити і зрозуміти 
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площадкою" особистості, дозволяє 

почувати себе вільним від всіх 

обмежень (стереотипів, шаблонів 

мислення і звичних варіантів рішення 

проблеми)  

себе, побачити (відчути) перспективи 

зміни, побудувати нові моделі 

поведінки, навчитися по-іншому 

ставитися до світу і себе. 

Гра – це сумісна діяльність, що 

передбачає колективну 

взаємозалежність і збільшення 

особистих можливостей через 

залучення потенціалу інших учасників 

Гра розвиває важливі соціальні навички 

і вміння, здібність до емпатії, 

кооперації, вирішенню конфліктів 

шляхом співпраці, вчить людину бачити 

ситуацію очима іншого. 

Основні психологічні механізми корекційного впливу ігри 

1. Моделювання системи соціальних стосунків в наочно-дієвої формі в 

особливих ігрових умовах, проходження їм дитиною і орієнтування в цих 

відносинах.  

2. Зміна позиції дитини в напрямку подолання пізнавального і 

особистісного егоцентризму і послідовної децентрації, завдяки чому 

відбувається усвідомлення власного "Я" в грі і зростає міра соціальної 

компетентності і здібності до вирішення проблемних ситуацій.  

3. Формування (поряд з ігровими) реальних відносин як рівноправних 

партнерських відносин співпраці та кооперації між дитиною і однолітком, що 

забезпечують можливість позитивного особистісного розвитку.  

4. Організація поетапної відпрацювання в грі нових, більш адекватних 

способів орієнтування дитини в проблемних ситуаціях, їх интериоризация і 

засвоєння.  

5. Формування здібності дитини до довільної регуляції діяльності на основі 

підпорядкування поведінки системі правил, що регулюють виконання ролі і 

правил, а також поведінку в ігровій кімнаті. 

Основні функції спеціаліста ігрового заняття 

1. Створення атмосфери прийняття дитини.  

2. Емоційне співпереживання дитині.  

3. Відображення і вербалізація її почуттів і переживань в максимально 

точній і зрозумілій дитині формі.  

4. Забезпечення в процесі ігрових занять умови, концентруючи 

переживання дитиною почуття досягнення власної гідності і самоповаги. 
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 Арт-терапія – метод впливу на психоемоційний і фізичний стан людини 

за допомогою різних видів художнього та ужиткового мистецтва. 

Арт-терапія - це напрямок в психотерапії, психокорекції та реабілітації, 

засноване на заняттях клієнтів (пацієнтів) образотворчим творчістю. Арт-

терапія може розглядатися як одне з відгалужень психотерапії мистецтвом 

поряд з музичною терапією, драмтерапіей і танцедвігательной терапією. 

Арт-терапія інтегративна галузь науки, що синтезує наукові знання 

мистецтва, психології, медицини та обґрунтовує можливість застосування 

мистецтва та художньої діяльності в корекційній роботі з дітьми, що мають 

відхилення в розвитку, та в активізації потенційних можливостей, пізнавально-

інформаційних потреб дітей, молоді, дорослих. У лікувальній і 

психокорекційній роботі — сукупність методик, побудованих на застосуванні 

різних видів мистецтва, спрямованих на стимулювання креативних проявів 

людини (дитини), яка має проблеми, з метою корекції психосоматичних, 

психоемоційних процесів і відхилень в її особистісному розвитку. Цим 

терміном позначається також напрям психотерапевтичної та психокорекційної 

практики і метод терапевтичного впливу. 

Термін «арт-терапія» вперше став використовуватися в англомовних 

країнах приблизно в 40-ті роки ХХ століття. Їм позначалися різні за формою і 

теоретичному обгрунтуванню варіанти лікувальної та реабілітаційної практики. 

Одні були ініційовані художниками і реалізовувалися переважно в студіях, 

організованих у великих лікарнях. Інші допускали елементи психоаналітичної 

трактування образотворчої продукції пацієнтів та акцентували увагу на їх 

відносинах з аналітиком. У наш час арт-терапія представляє собою лікувальне 

застосування образотворчого творчості клієнта, що передбачає взаємодію між 

автором художньої роботи, самою роботою і фахівцем. Створення візуальних 

образів розглядається як важливий засіб міжособистісної комунікації і як форма 

пізнавальної діяльності клієнта, що дозволяє йому висловити ранні або 

актуальні «тут-і-тепер» переживання, які йому непросто висловити словами.  

З підлітками у віці від 11 до 13 років у процесі індивідуальної роботи 

використовується арт-терапія. Арт-терапія - це терапія мистецтвом. Вона 
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спрямована в цілому на більш ясне, тонке вираження своїх переживань, 

внутрішніх суперечностей, з одного боку, а також на творче самовираження 

дитини.  

 Умови для розвитку арт-терапії з'явилися вже в кінці 20 століття, разом з 

інтересом до дитячого мистецтва.  

 В якості особливого виду професійної діяльності арт-терапія почала 

розвиватися у Великобританії після Другої світової війни. У 1969 році була 

створена Американська арт-терапевтична асоціація, подібні асоціації виникли в 

наслідку в Англії, Голландії та Японії. Також до арт-терапії, як терапевтичному 

методу, з'являється великий інтерес в Росії і в нашій країні.  

Два основні підходи в арт-терапії: 

1. Мистецтво має цілющим дією саме по собі, художня творчість дає 

можливість висловитися і заново пережити внутрішні конфлікти, воно є 

засобом збагачення суб'єктивного досвіду, арт-терапія розглядається як засіб 

розвитку особистості та її творчого потенціалу, Основний механізм - сублімація 

і трансформація. Провідний стимулює членів групи довіряти своєму власному 

сприйняттю і досліджувати свої творіння як самостійно, так і за допомогою 

інших членів групи. 

2. На першому місці - терапевтичні цілі, творчі цілі вторинні, арт-терапія 

як додаток до інших терапевтичних методів, висловлюючи утримання власного 

внутрішнього світу у візуальній формі, людина поступово рухається до їх 

усвідомлення, основний механізм - трансфер. Керівником групи заохочуються 

вільні асоціації членів груп та їх спроби самостійно знайти значення власних 

робіт. Деякі вправи полягають у спільній групової роботи, наприклад створення 

групових фресок і створення загального групового способу. 

Основні цілі арт-терапії - самовираження, розширення особистого 

досвіду, самопізнання, внутрішня інтеграція особистості (різних її аспектів і 

компонентів) та інтеграція з зовнішньою реальністю (соціальної, етнічної, 

культурної).  

В арт-терапії спонтанне малювання і ліплення є різновидом діяльності 

уяви, а не проявом художнього таланту. Образотворче творчість є мостом між 
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світом фантазії і реальністю. Воно включає в себе елементи того й іншого, 

дозволяючи створити певний синтез, який ні дитина, ні дорослий не можуть 

створити без допомоги художніх засобів. Арт-терапія пропонує дитині 

висловити свої емоції, почуття за допомогою ліплення, малювання, 

конструювання з природних матеріалів. Переживаючи образи, людина 

знаходить свою цілісність, неповторність та індивідуальність. Можна також 

застосовувати інші форми мистецтва - тілесні імпровізації, театральні 

постановки, літературна творчість. Таким чином, досягається мета: 

- Вираз емоцій і почуттів, пов'язаних з переживаннями своїх проблем, 

самого себе; 

- Активний пошук нових форм взаємодії зі світом; 

- Підтвердження своєї індивідуальності, неповторності і значимості; 

- І, як наслідок трьох попередніх, - підвищення адаптивності в постійно 

мінливому світі (гнучкості). 

Ці цілі арт-терапевт переслідує, працюючи як з дорослими, так і з дітьми.  

Переваги методу арт-терапії в тому, що він: 

1) надає можливість для вираження агресивних почуттів у соціально - 

прийнятною манері. Малювання, живопис фарбами або ліплення є безпечними 

способами розрядки напруги; 

2) прискорює прогрес в терапії. Підсвідомі конфлікти і внутрішні 

переживання легше виражаються за допомогою зорових образів, ніж у розмові 

під час вербальної психотерапії. Невербальні форми комунікації можуть з 

більшою ймовірністю уникнути свідомої цензури; 

3) дає підстави для інтерпретацій і діагностичної роботи в процесі терапії. 

Творча продукція зважаючи на її реальності не може заперечуватися пацієнтом. 

Зміст і стиль художньої роботи надають терапевта величезну інформацію, крім 

того, сам автор може внести вклад в інтерпретацію своїх власних творінь; 

4) дозволяє працювати з думками і почуттями, які здаються непереборними 

(втрати, смерть, перенесені травми і насильство, страхи, внутрішні конфлікти, 

Спогади дитинства, сновидіння). Іноді невербальне засіб виявляється єдиним 

інструментом, що розкривають і прояснює інтенсивні почуття і переконання; 
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5) допомагає зміцнити терапевтичні взаємини. Елементи збіги в художній 

творчості членів групи можуть прискорити розвиток емпатії і позитивних 

почуттів; 

6) сприяє виникненню почуття внутрішнього контролю і порядку; 

7) розвиває і посилює увагу до почуттів; 

8) підсилює відчуття власної особистісної цінності, підвищує художню 

компетентність. Побічним продуктом терапії мистецтвом є задоволення, що 

виникає в результаті виявлення прихованих умінь та їх розвитку.  

Застосування всіх цих методів психотерапії направлено на розвиток 

самосвідомості дитини, розуміння власних переживань і внутрішніх процесів як 

руйнівного, так і творчого порядку, це спосіб подолати емоційне напруження та 

опанувати своїми страхами й тривогами, так само дитина опановує навичками 

поведінки в різних життєвих ситуаціях, способами вирішення конфліктів.  

Сучасна арт-терапія включає: 

- ізотерапію (лікувальний вплив засобів образотворчого мистецтва — 

ліплення, малювання, декоративно-прикладного мистецтва);  

- бібліотерапію (лікувальний вплив читання);  

- імаготерапію (через образ, театралізацію); 

- музикотерапію (через сприйняття музики);  

- вокалотерапію (лікування співами); 

- кінезітерапію (лікувальний вплив рухів — танцювально-рухова терапія, 

корекційна ритміка).  

Загальна мета арт-терапії — гармонізація внутрішнього стану клієнта, 

відновлення його здатності знаходити оптимальний стан рівноваги.  

Завдання арт-терапії:  

- акцентувати увагу клієнта на його відчуттях і почуттях;  

- створити оптимальні умови, що сприяють найбільш чіткій вербалізації та 

відпрацюванню тих думок та почуттів, які він звик пригнічувати; 

- допомогти клієнтові знайти соціально прийнятний вихід як позитивним, 

так і негативним почуттям. 

Основними функціями арт-терапії є:  
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- функція катарсису (очищення, звільнення від негативних станів);  

- регулятивна (зняття нервовопсихічного напруження, регуляція 

психосоматичних процесів, моделювання позитивного психоемоційного стану); 

- комунікативно-рефлексивна (забезпечує корекцію порушення 

спілкування, формування адекватної вмотивованої поведінки, самооцінки). 

Розрізняють три форми арт-терапії:  

- активну (клієнт сам створює продукти творчості (малюнки, скульптури, 

музичні твори, казки та ін.),  

- пасивну (клієнт використовує художні твори, створені іншими людьми: 

розглядає малюнки, читає книги, прослуховує музичні твори тощо),  

- змішану (клієнт використовує твори мистецтва для створення власних 

продуктів творчості). 
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