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ВСТУП

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ УЧНЯ

Киричук В. О.,
завідувач відділу проектування розвитку обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук 

Стан сучасної української школи ‒ це результат значних змін, що 
відбулися в системі вітчизняної освіти за останні роки. Зміна ролі 
освіти у суспільстві зумовила більшість інноваційних процесів. Із со-
ціально пасивного, що здійснюється в традиційних навчальних закла-
дах, освіта стає більш активним учасником соціальних змін. Актуалі-
зується освітній потенціал, як соціальних інститутів, навчальних 
закладів, так і особистісний.

Раніше безумовними орієнтирами освіти були формування знань, 
навичок, інформаційних та соціальних умінь (якостей), що забезпечу-
ють «готовність до життя», тобто здатність пристосування особистос-
ті до суспільних обставин.

Наразі освіта все більше орієнтується на створення таких іннова-
ційних технологій і способів впливу на особистість, в яких забезпечу-
ється баланс між соціальними та індивідуальними потребами, і, які, 
запускаючи механізм саморозвитку (самовдосконалення, самоосві-
ти), забезпечують готовність особистості до реалізації власної індиві-
дуальності та творчої активності.
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Застосування проектних технологій у педагогічній роботі дозволяє 
вирішити більшість завдань виховання і розвитку особистості.

Метод проектів, що вперше з’явився на початку ХХ ст., став харак-
терною особливістю сучасного суспільства. Проектний метод як спосіб 
системної організації діяльності, спрямований на досягнення певного 
результату, активно впроваджується в різні сфери діяльності.

Застосування цього методу в педагогіці призводить до підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу, залучення до нього більшої 
кількості учасників і перетворення їх на активних суб’єктів соціа льно-
педагогічної діяльності.

Вирішення стратегічних завдань у справі національного вихован-
ня та пов’язаних з цим соціально-психологічних і організаційно-
методичних проблем не можливе без критичного аналізу негативних 
тенденцій, помилок, проявів формалізму в практиці організації та 
управління проектною діяльністю в загальноосвітніх навчальних 
закладах.

Разом із тим через певну низку обставин, пов’язаних з історією роз-
витку нашої країни, упродовж багатьох років у вітчизняній педагогіч-
ній науці не приділялося достатньої уваги теоретичним та методологіч-
ним розробкам конкретних технологій. Це призвело до непродуманості 
багатьох соціально-педагогічних рішень, а також неврахування того 
факту, що в центрі освітньої системи знаходиться особистість дитини.

Це зумовило необхідність детального розгляду проблеми соціально-
педагогічного проектування в освітніх закладах та створення іннова-
ційних психолого-педагогічних технологій.

Наразі соціально-педагогічне проектування, будучи однією з най-
перспективніших технологій використання соціологічного знання, за-
стосовується у процесі підготовки планів роботи навчальних закла-
дів, створення проектів з регулювання соціальних процесів і явищ, які 
раніше не потребували детального опрацювання та управління.

Головний педагогічний сенс застосування технології соціально-
педагогічного проектування ‒ створення умов для соціального та осо-
бистісного розвитку дитини. Саме соціально-педагогічне проектування 
дозволяє педагогічним колективам реалізовувати основні завдання со-
ціалізації особистості: формувати «Я-концепцію» і власний світогляд; 
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встановлювати нові способи соціальної взаємодії зі світом дорослих 
тощо.

Практичне використання психолого-педагогічних технологій соціа-
льно-педагогічного проектування нині перебуває на етапі становлення.

Використання проектного методу у професійній діяльності педаго-
гів загальноосвітніх навчальних закладів України, вимагає наявності 
у розробників проектів певного рівня кваліфікації, володіння систем-
ним підходом до вирішення актуальних питань своєї професійної 
діяльності. 

Психолого-педагогічні технології – це послідовний і безперервний 
рух, зв’язок освітніх компонентів, етапів навчально-виховного проце-
су і дій його учасників.

Основний сенс застосування соціально-педагогічних технологій у 
системі освіти – це внесення соціальних змін у зміст і напрями розвит-
ку особистості, реформування індивідуальності кожного учня.

Визначення суті соціально-педагогічного проектування навчально-
виховного процесу як педагогічного явища є досить складним, тому 
що надскладною і багатогранною є сама система проектування і влас-
не педагогічний процес. 

Аналіз різних підходів до трактування поняття проектування на 
теоре тико-методологічному рівні дає можливість стверджувати, що 
для педагогічної науки інтерес становить соціологічне та психологіч-
не уявлення про феномен проектування. Психолого-педагогічне 
проекту вання як інтегрований феномен окрім психологічних і педаго-
гічних знань містить і соціологічні знання, оскільки є частковим еле-
ментом соціального проектування.

Проекти необхідно реалізовувати у процесі соціального розвитку. 
У нашому розумінні соціально-педагогічне проектування навчаль-

но-виховного процесу – це попереднє цілеспрямоване визначення і 
конструювання програми діяльності суб’єктів педагогічного процесу 
в їхній взаємодії, а також подальша реалізація цієї програми, що спря-
мована на забезпечення особистісно-розвивального підходу до вихо-
вання та навчання. 

Найбільш узагальненою метою процесу соціально-педагогічного 
проектування є створення обґрунтованої системи параметрів стану 
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об’єкта управління та забезпечення прогнозування, і розв’язання кон-
кретних актуальних проблем розвитку особистості в умовах освітнього 
закладу.

Проектування у навчально-виховному процесі є етапом, що пере-
дує безпосередній управлінській діяльності, спрямовує на реалізацію 
педагогічних цілей та завдань кожної із підсистем (виховання-само-
виховання, навчання-учіння, розвиток-саморозвиток). Він виступає 
тим засобом, за допомогою якого стає можливим усвідомлене визна-
чення основних орієнтирів діяльності суб’єктів навчально-виховного 
процесу за певних умов та на деякий період. Також дає змогу система-
тизувати введення інновацій та коректив у навчальний та виховний 
процес і унеможливлює прожектерство та необґрунтовані ілюзії щодо 
управління організацією й планування навчально-виховної діяльності 
педагогів.

У науково-практичному розумінні ця цілісна система спрямована на 
створення детального нормативного уявлення про реальний навчально-
виховний освітній процес. У межах даної проблеми система соціально-
педагогічного проектування особистісного розвитку учня у навчально-
виховному процесі утворює три умовні частини:

 ● соціальну, що відповідає сучасним умовам виховання та вимо-
гам суспільства;

 ● психолого-педагогічну, що розробляється для конкретного на-
вчального закладу на рівні класних колективів і відображає основні 
напрями діяльності педагога і групи вихованців у їхній взаємодії;

 ● особистісну, що є власне процесом розробки проекту розвитку 
конкретної особистості в межах малої соціальної групи й характе-
ризує уявлення педагога та самого учня про його близьке і віддалене 
майбутнє.

Метод проектів уперше з’явився на початку ХХ ст. і став характер-
ною особливістю сучасного суспільства. Проектний метод як спосіб 
системної організації діяльності, спрямований на досягнення певного 
результату, активно впроваджується в різні сфери життєдіяльності 
людини як особистості. 

На сьогоднішній день проектування, що припускає створення 
соціального проекту, задуму, ідеї, з реалізацією яких пов’язано життя 
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учня, є найважливішим фактором розвитку освіти та педагогічної 
практики.

Сутність соціально-педагогічного проектування полягає в кон-
струюванні бажаних станів майбутнього. Проектувальник вибудовує 
моделі відповідно до концептуального розуміння конструювання 
об’єкта та бачення наукових, перетворювальних і практичних проб-
лем діяльності.

Сучасні умови призводять до необхідності впровадження соціально-
педагогічного проектування у систему освіти України. Із кожним 
роком ця необхідність зростає, і кожна школа, ВНЗ та інші навчальні 
заклади повинні застосовувати і впроваджувати у практиці методи та 
технології проектування. 

Змінювати і перетворювати дійсність необхідно для того, щоб до-
могтися найкращих результатів у майбутньому. Насамперед це стосує-
ться системи освіти, тому що саме від неї залежить майбутнє нашої 
країни і лише нам під силу зробити його набагато кращим.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ 
УЧНЯ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ

1.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ЯК 
ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Гонтаровська Н. Б.,
керівник Дніпропетровського регіонального центру

Інституту обдарованої дитини НАПН України,
заступник директора методичного центру управління освіти та 

науки Дніпропетровської міської ради,
доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України

У період актуалізації та переосмислення життя в Україні відбуває-
ться процес парадигмальних змін освітянської галузі, що є рушійною 
силою її реформування. На сьогоднішній день визнано і проголошено 
вирішальну роль освіти у розвитку особистості та суспільства. Голов-
ною метою української системи освіти визначено створення умов для 
розвитку і самореалізації кожної особистості, здатної навчатися впро-
довж життя і розвивати цінності громадянського суспільства [19]. 
Формується загальнометодологічні положення, у яких зазначається, 
що сучасна науково-педагогічна стратегія має цілеспрямовано проекту-
вати розвиток особистості дитини [15, С. 22].
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Для успішної реалізації цих завдань вагомого значення набуває ви-
вчення і розуміння процесу розвитку особистості, визначення його 
психолого-педагогічних основ з метою створення сучасного освітньо-
го середовища загальноосвітнього навчального закладу.

Спираючись на визнання міждисциплінарного статусу категорії 
«особистості», також необхідно визначити поняття «розвиток особис-
тості» як загальнонаукової категорії. Зважаючи на те, що поняття «роз-
виток особистості» має неоднозначний зміст і визначається, з одно го 
боку, на основі багатофакторності розвитку, а з іншого – з урахуванням 
міждисциплінарного статусу визначення особистості, зроби мо спробу 
простежити, як трактується проблема розвитку особистості в енцикло-
педичних джерелах, різних теоріях і наукових дослідженнях.

За філософським енциклопедичним словником, розвиток – це не-
зворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних 
об’єктів; один із загальних видів зв’язку. В історії філософської думки 
вирізняють три основних тлумачення розвитку:

 ● як збільшення і зменшення, що знайшло відображення в теоріях 
преформізму;

 ● як перехід можливості в дійсність (речі «в собі» переходять у 
кате горію речей «для себе»), що було характерно для Г. Гегеля, а в 
більш загальному вигляді – як розуміння руху взагалі – для Арісто-
теля і арістотелівської традиції філософування;

 ● як виникнення нового, втіленням чого можуть бути численні 
концепції прогресу в Новий час (Вольтер, Тюрго, Кондорсе та ін.).

Як і виникнення нового, розвиток часто ототожнювали з прогре-
сом. Проте розвиток має дві стадії – може бути прогресивним і регре-
сивним, оскільки все, що виникає, приречене на загибель. Поєднання 
прогресу і регресу уподібнюється «спіралі» розвитку. З точки зору 
глибини і швидкості змін розрізняють стадії еволюції і революції: для 
першої характерні реформи, для другої – докорінні зміни. Якщо ре-
форми відкидаються і абсолютизується революція, то виникає руїна, 
що є наслідком надмірного розриву з традиціями, заперечення спад-
коємності у процесі розвитку [31, С. 555]. 

У світогляді й науці ідея розвитку формувалася поступово. В антич-
ній думці вагомим вважали принцип становлення. Його найбільш ви-
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разним втіленням було гераклітівське «Все тече, все змінюється» та 
розгляд виникнення Космосу з хаосу (що було притаманно міфології 
та натурфілософії). Останнім видом становлення є розвиток. Його 
стародавній образ став архетипом, взірцем для більшості подальших 
космогоній. У часи Античності існувала ідея суспільного розвитку – 
у вигляді ідеї регресу соціуму від золотого до залізного віку (Гесіод). 
У Новий час концепції розвитку з’являються в космогонії (І. Кант,  
П.-С. Лаплас), історії (згадані концепції прогресу), біології (Ж. Б. Ла-
марк) тощо. У XIX ст. вони поглиблювались, а в XX ст. поширились і 
на фізику та хімію (В. Вернадський та його послідовники). У процесі 
еволюції ідеї розвитку простежуються дві протилежні тенденції: з од-
ного боку – рух від найзагальніших до часткових, спеціально-науко-
вих розробок; з другого – синтезування, об’єднання останніх у гло-
бальне ціле [31, С. 555].

Отже, в узагальненому вигляді поняття «розвиток» розуміють як 
складний інволюційно-еволюційний поступовий рух, у якому відбу-
ваються прогресивні та регресивні зміни. Розвиток складних, живих, 
соціальних, психічних утворень здійснюється як цілеспрямований, 
системний процес, як саморозвиток [31, С. 401].

Згідно з енциклопедичним визначенням, яке ми поділяємо лише 
частково, розвиток особистості – це складний і тривалий процес 
формування особистості як набування індивідом соціальної якості у 
спілкуванні і спільній діяльності з іншими людьми. Дитина від при-
роди має біологічні передумови для становлення своєї особистості, 
що реалізуються в процесі її соціалізації. Набуті при цьому здібності 
та функції відтворюють в особистості людські властивості й якості, 
що сформувалися упродовж історичного розвитку суспільства. Дити-
на оволодіває дійсністю за допомогою дорослого. Ураховуючи те, 
чого дитина вже досягла і навчилася, дорослі організовують її діяль-
ність, спрямовану на оволодіння новими знаннями і формами пове-
дінки. Отже, процес виховання є провідним у розвитку особистості. 
Передумовами розвитку особистості є потреби дитини, що форму-
ються під впливом дорослих [23, С. 310]. 

Внутрішні суперечності, що виникають між новими, зростаючими 
потребами і наявними способами їх задоволення, стають рушійними 
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силами розвитку особистості. Розвиток особистості – це процес вхо-
дження індивіда в нове соціальне середовище та інтеграція в нього. 
Як визначає А. Петровський, індивід при входженні у сприятливе со-
ціальне середовище проходить три фази становлення особистості:

1) адаптація – індивід засвоює норми і цінності та оволодіває від-
повідними засобами і формами діяльності, чим уподібнюється до ін-
ших членів групи;

2) індивідуалізація характеризується виникненням суперечностей, 
зумовлених прагненням індивіда проявити себе як індивідуальність 
(стати не таким, як усі). Невизнання на другій фазі групою важливих 
для індивіда особистісних якостей може призвести до виникнення в 
нього агресивності, негативізму і підозрілості. Успішне подолання ін-
дивідом цієї фази сприяє розвитку його позитивних особистісних 
якостей: довіри до людей, доброзичливості, справедливості і взаємо-
допомоги, які, закріплюючись, стають провідними в структурі його 
особистості;

3) інтеграція – виникає суперечність між прагненням індивіда до 
визнання групою його особливостей і відмінностей та бажанням гру-
пи прийняти і визнати лише деякі з них, які сприяють її розвитку та 
розвитку його особистості. Якщо суперечність не вдається подолати, 
то виникає дезінтеграція, або витіснення індивіда з групи, його ізоля-
ція [21, С. 21]. 

Сучасні вчені вважають, що у житті процес входження в різні гру-
пи багаторазово відтворюється, а відповідні новоутворення (поступо-
во трансформуючись і закріплюючись) утворюють стійку особистіс-
ну структуру [23, С. 310].

З огляду на те, що особистісний розвиток здійснюється упродовж 
усього життя людини, вчені прагнули розробити теоретичну стадійну мо-
дель розвитку особистості, побудовану на основі визначення стадіа-
льності онтогенетичних змін, а критеріями періодизації за фізичними, 
психічними, духовними та іншими ознаками були б різні аспекти розвит-
ку особистості. Ще Піфагор розглядав життя особистості за чотирма по-
рами року. Майже такий підхід до визначення вікових меж залишився і в 
сучасній хронології життя людини (від пренатального періоду до довго-
ліття), що було затверджено симпозіумом з вікової фізіології у 1965 році. 
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Головним орієнтиром у визначенні періодизації розвитку особис-
тості є якісні відмінності стадій, що розрізняються за певною стійкою 
ознакою або за співвідношенням ознак. Наприклад, критеріями періо-
дизації дитинства П. Блонський вважав показники появи і зміни молоч-
них зубів (беззубе дитинство, дитинство молочних зубів, дитинство 
постійних зубів). В основу періодизації інтелектуального розвитку 
Ж. Піаже поклав характеристику інтелекту, за якою вчений визначає 
способи досягнення дитиною мислення дорослої людини:

 ● стадія сенсомоторного розвитку (від народження до 2-х років);
 ● стадія конкретних операцій (від 2 до 12-ти років),
 ● стадія формальних операцій (12–13-ти років).

Іншими варіантами визначення періодизації розвитку особистості 
стають: сила взаємодії у А. Валлона, ототожнення соціогенезу люди-
ни з філогенезом у С. Холла і А. Гезелла, рівні морального розвитку в 
Л. Кольберга і Д. Фельдштейна [24, С. 86], статеве дозрівання люди-
ни. З. Фрейд, наприклад, запропонував теорію психосексуального 
розвитку, згідно з якою розвиток особистості послідовно зумовлюють 
психосексуальні стадії, основою яких є тілесні зони. Американський 
психолог Е. Еріксон у концепції психосоціального розвитку визначає 
вісім стадій розвитку его. Учений увів поняття, що допомагають зрозумі-
ти найважливіші загальні протистояння між соціальним світом і дити-
ною. Він розуміє розвиток особистості як зміну етапів з послідовним 
якісним перетворенням внутрішнього світу людини й радикальною 
зміною її відносин з оточуючими [33, С. 30].

Зовсім інакше міркують учені-теоретики, для яких взаємини між 
батьками і дитиною – чи не найважливіший чинник у розумінні проб-
леми розвитку. Один із засновників гуманістичної психології К. Ро-
джерс особливого значення надає виробленню «Я-концепції» індиві-
дуума, що відбувається під впливом батьківських настанов і поведінки 
на етапі формування особистості [10]. Дитина, яка отримує від значу-
щих для неї осіб повне прийняття й повагу, має відповідати усім при-
родженим можливостям через формування своєї «Я-концепції» [27]. 

Найповнішу періодизацію розвитку особистості обґрунтував 
Л. Виготський. На основі філософського закону переходу кількості в 
якість він визначив п’ять кризових етапів, що характеризують період 
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підростання як зародження особистості й формування її структури. 
Вік дитини – це цикл, або ступінь розвитку, що є визначальним для за-
гального розвитку особистості. Внутрішні зміни особистості дитини 
перебігають плавно і майже непомітно допоки не відбуваються різкі 
зміни й конфлікти, що породжують певне вікове новоутворення [7]. 
Критерієм визначення «епох дитячого розвитку і віків» Л. Виготський 
вважав вікові новоутворення, розуміючи під ними «той новий тип по-
будови особистості та її діяльності, ті психічні й соціальні ступені, які 
вперше виникають на цьому віковому ступені та які в найголовнішо-
му й основному визначають свідомість дитини, її ставлення до середо-
вища, її внутрішнє та зовнішнє життя, увесь перебіг її розвитку у цей 
період» [7, С. 248]. Психологи О. Леонтьєв, Д. Ельконін, Л. Божович 
також визначали розвиток особистості дитини через послідовне фор-
мування особистісних новоутворень. Наприклад, Л. Божович співвід-
носить їх із п’ятьма віковими періодами особистісного розвитку ди-
тини, що збігаються з кризовими періодами 1-го та 3-го років життя, 
з кризою 7-ми років і підліткового віку [3].

Віковий розвиток особистості, окремі його етапи характеризують-
ся, на думку Л. Виготського, відношенням між особистістю дитини та 
навколишнім її соціальним середовищем. Таке відношення вчений 
назвав «соціальною ситуацією розвитку», що «визначає ті форми і 
той шлях, прямуючи яким дитина набуває нових властивостей, черпа-
ючи їх із соціальної дійсності як з основного джерела розвитку, той 
шлях, за яким соціальне стає індивідуальним» [7, С. 259]. Таким чи-
ном, головне у вивченні розвитку дитини, динаміки будь-якого віку – 
з’ясувати соціальну ситуацію розвитку, яка визначає спосіб життя ди-
тини, її соціальне буття, що стає джерелом виникнення й генези 
центральних новоутворень конкретного віку. Вони характеризують 
«перебудову свідомої особистості», що, за визначенням Л. Виготсько-
го, має «новий характер сприйняття зовнішньої дійсності й діяльності 
в ній, новий характер сприйняття внутрішнього життя самої дитини і 
внутрішньої активності її психічних функцій», «змінює всю систему 
її ставлень до зовнішньої дійсності й до самої себе» [7, С. 259–260]. 
При цьому психолог розкриває діалектичне розуміння розвитку осо-
бистості як «неперервного процесу саморозвитку», що характеризу-
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ється «безперестанним виникненням і утворенням нового, чого не 
було на попередніх ступенях». Згідно з «основним законом динаміки 
віків» Л. Виготського, рушійні сили розвитку дитини руйнують осно-
ви всього віку: анулюється соціальна ситуація розвитку, що дозволяє 
дитині переходити до наступного вищого вікового ступеня. Учений 
розглядає перебіг вікового розвитку особистості як складний багато-
плановий процес, у якому нерівномірно дозрівають сторони й власти-
вості особистості. Л. Виготський вводить поняття «зони найближчого 
розвитку», яким позначає ті процеси, що неодночасно дозріли і пере-
бувають у стадії дозрівання [7, С. 262]. Проте самі процеси інволюції, 
що проявляються у певній віковій кризі, узгоджуються з процесами 
«прогресивного розвитку» і позитивно впливають на побудову осо-
бистості, виступаючи разом, як нерозривне ціле. З огляду на це, Л. Ви-
готський підкреслює, що «негативний зміст розвитку у переломні 
періоди – лише зворотна, або тіньова, сторона позитивних змін осо-
бистості, що складає головний і основний смисл усякого критичного 
віку» [7, С. 253]. Розвивальне значення фаз життя особистості також 
визначав Б. Ананьєв. На його думку, вони збігаються з віковою стадією 
онтогенезу настільки, що «деякі вікові стадії визначаються саме як 
фази життєвого шляху, наприклад, передшкільне, дошкільне і шкіль-
не дитинство» [7, С. 266]. 

Розглядаючи зону найближчого розвитку як діагностичний прин-
цип (і це, на думку вчених, має величезне теоретичне значення), 
Л. Виготський підкреслює, що завдяки йому досягається розуміння 
зв’язків, які визначають сам процес розвитку особистості, оскільки 
«соціальне середовище є джерелом виникнення усіх специфічних 
людських властивостей особистості, яких поступово набуває дитина, 
або джерелом соціального розвитку дитини, що здійснюється у про-
цесі реальної взаємодії ідеальних і наявних форм» [7, С. 265]. 

Він визначає принцип співробітництва для встановлення зони най-
ближчого розвитку головним джерелом розвитку «внутрішніх індиві-
дуальних властивостей особистості дитини», що надає «можливість 
безпосередньо досліджувати те, що і визначає точніше за усе розумо-
ве дозрівання, яке має завершитись у найближчий і наступний періо-
ди його вікового розвитку» [7, С. 265]. Це положення вченого впливає 
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на визначення методологічних засад будь-якого дослідження щодо 
забезпечення процесів розвитку особистості, що потребують цілісної 
та всебічної діагностики розвитку школярів. Лише на основі цього 
можна «пояснити особливості розвитку, передбачити подальший його 
хід і визначити практичні заходи, що доцільно застосовувати по від-
ношенню до дитини» [13, С. 76]. 

Розуміння процесу розвитку особистості у психолого-педагогічній 
науці трактується в загальному контексті «життєвого шляху». Як вва-
жає С. Рубінштейн, «лінія, яка веде від того, чим людина була на одно-
му етапі своєї історії, до того, чим вона стала на наступному, прохо-
дить через те, що вона зробила. У діяльності людини, її справах, 
практичних і теоретичних, психічний, духовний розвиток людини не 
тільки проявляється, але і здійснюється» [28, С. 642]. У цьому полягає 
ключ до розуміння розвитку особистості, того, як вона формується, 
проходячи свій життєвий шлях.

Також питання розвитку особистості є головним у висвітленні 
актуа льних соціальних сторін громадського життя. Взагалі полеміку 
науковців щодо обґрунтування психічних чинників цього процесу 
відоб ражено у психологічних теоріях. У них розкрито два напрями у 
визначенні джерел розвитку особистості.

Прихильники першого ‒ біологічного ‒ напряму вважають, що 
спадковість є головним джерелом розвитку особистості, оскільки 
саме вона визначає особливості розвитку. Усі духовні якості особис-
тості, її свідомість – це такі ж дари природи, як і органи тіла (амери-
канський учений Е. Торндайк). Людина народжується вже з готовими 
потребами (американський педагог Дж. Дьюї) [10, С. 50].

Представники теорії біогенетичного закону (Ст. Холл, Дж. Болдуїн та 
ін.) відстоювали ідеї вільного виховання дітей. Основна їхня думка поля-
гала у тому, що повноцінно розвиватися діти можуть лише в умовах віль-
ного виховання. Згідно з цією теорією, дитина в процесі свого розвитку 
«поступово відтворює всі етапи історичного розвитку людини: період 
скотарства, хліборобський, торговельно-промисловий, поступово живе в 
кожному з них і лише після цього вливається в сучасне життя» [10, С. 51].

Другий напрям розвитку особистості – соціальний. Відповідно до 
соціогенетичної концепції розвиток особистості залежить від соціа-
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льних умов, у яких народилася й виховується дитина. Представники 
цього напряму проголошують роль середовища найголовнішою в 
особис тісному розвитку. Німецький психолог, співавтор персоналіс-
тичної психології В. Штерн, одним із перших почав вивчати питання 
розвитку особистості дитини як персони, формування її цілісної 
структури. Він створив теорію конвергенції, згідно з якою, на психіч-
ний розвиток, саморозвиток особистості безпосередньо впливають 
два чинники (спадковість і середовище), а основним механізмом роз-
витку вчений вважав поєднання людиною своєї внутрішньої мети з 
метою оточуючих [10]. 

Прагнення об’єднати соціальне та біологічне в людині знайшло 
своє відображення в біосоціальній концепції людини, за якою вона 
трактується як істота, що живе за біологічними та соціальними зако-
нами. Представники названої концепції, по-різному розуміючи меха-
нізм єдності біологічного та соціального в природі людини, проте 
єдинодушно визначають унікальність природи людини, що проявляє-
ться через підпорядкування розвитку як законам суспільним, так і зако-
нам живої природи (Т. Карсаєвська, А. Косарєв, В. Петленко, М. Рьюз, 
Г. Царегородцев, А. Поліс).

Не відповідаючи на те, яким шляхом взаємодіють у людині соціа-
льне і біологічне, біосоціальна концепція започаткувала гостродиску-
сійну проблему соціального та біологічного в людині, що тісно 
пов’язано з темою соціалізації та індивідуалізації. Взаємодія механіз-
мів індивідуалізації та соціалізації проявляються у формуванні про-
стору розвитку особистості та її головної властивості – відношення 
до світу й до себе.

А. Брушлинський визначає, що індивід первинно є соціальним, 
і тому його розвиток здійснюється за численними і різноманітними 
напрямами, а не лише від суспільного до індивідуального [5; 6].

У 20–30-х роках XX ст. на основі біологічного й соціального чинни-
ків розвитку особистості виникла методологічна концепція розвитку 
особистості. Фізіологія, психологія й педагогіка поєдналися в одну 
комплексну науку про дитину, що отримала назву «педологія». Наукові 
педологічні дослідження були проведені відомими психологами, серед 
яких: П. Блонський, Л. Виготський, М. Басов, О. Залужний.
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У нашому дослідженні це методологічне положення має вирішаль-
не значення для осмислення організації педагогічних умов створення 
освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра, 
оскільки принцип розвитку передбачає, що особистість формується 
як цілісне структурне утворення, тобто «особистість дитини розвива-
ється як система систем, структура структур» [13, С. 154]. З огляду на 
це, важливого значення для розуміння цілісності особистості має ча-
совий вимір, оскільки попередні ступені особистості внутрішньо 
пов’язані з наступними. «Кожний ступінь – це стан її процесів і влас-
тивостей, певна її структура, а розвиток – перехід з одного стану в 
інший» [13, С. 121]. Особистість розвивається, стверджує Г. Костюк, – 
у зв’язку з внутрішніми суперечностями, що «виникають в її житті і 
утворюють рушійні сили її розвитку» [13, С. 123], який «характеризу-
ється боротьбою безлічі протилежно спрямованих тенденцій, які самі 
розвиваються в ході онтогенезу особистості. Узагальнюючи, їх можна 
стверджувати, що важливою детермінантою розвитку особистості 
якраз і виступає єдність і суперечливість соціальних та індивідуаль-
них тенденцій, соціальності та індивідуальності в особі» [14, С. 79]. 
Він визначає розвиток як процес, кожній стадії якого «притаманні риси 
фізичного розвитку, своя структура психічної діяльності, свої особли-
вості внутрішніх зв’язків психічних процесів і властивостей особис-
тості, її взаємозв’язків з навколишнім середовищем» [13, С. 143]. 
Насам перед поняття «розвиток» охоплює ті зміни, що відбуваються в 
будові тіла, мисленні, поведінці людини як результат біологічних про-
цесів організму і впливів навколишнього середовища. 

Наразі вчені різних галузей науки – психологи, педагоги, соціоло-
ги, антропологи – вивчають проблеми розвитку особистості на основі 
взаємодії біологічної та соціальної сутності людини, враховуючи те, 
що людська особистість розвивається в анатомо-фізіологічному, пси-
хічному й соціальному напрямах. З огляду на це, традиційним стало 
визначення й трактування функціональних можливостей розвитку 
особистості. М. Болдирєв, В. Войтко, М. Гончаров, Б. Єсипов та ін. 
виділяють такі види розвитку: анатомо-фізіологічний (збільшення й 
розвиток кісткової і м’язової систем, внутрішніх органів, нервової 
системи), психічний (розумовий розвиток, формування психічних рис 
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особистості) і соціальний (набуття соціальних якостей, необхідних 
для життя в суспільстві).

Досліджуючи взаємозв’язок особистості як системного утворення 
зі сферами її розвитку, О. Киричук диференціює сфери розвитку 
(фізич ну, психічну, соціальну та духовну) і наголошує на їх міцному 
зв’язку у процесі соціалізації індивіда як по висхідній лінії (фізич-
ний – психічний – соціальний – духовний розвиток), так і у зворотно-
му напрямку. Учений виділяє духовно-катарсичну активність як внут-
рішню, інтегративну умову розвитку й самореалізації особистості, 
розглядаючи її як спосіб самоочищення, спрямований на відокрем-
лення особистості від середовища і необмежене підвищення її над 
цим середовищем [12].

У межах взаємодії анатомо-фізіологічного та психічного розвитків 
має значення наявність і врахування умов, за яких вони відбуваються. 
Цими умовами є спадковість, середовище та виховання [8, С. 24], що 
пояснюють розвиток особистості як єдиний цілісний процес у діалек-
тичному взаємозв’язку біологічного та соціального через становлен-
ня особистості і як організму, і як соціальної істоти, що виявляється у 
морфологічній, біохімічній, фізіологічній, психічній та соціальній 
формах.

Щоб сформулювати сутність процесу розвитку особистості, на 
думку Г. Костюка, варто розуміти його як саморух, «що визначається 
єдністю внутрішніх і зовнішніх умов» [14, С. 135], а «джерелом само-
руху особистості стають внутрішні суперечності, які виникають у її 
житті» [13, С. 115]. Ця думка тотожна визначенню сутності розвитку 
особистості видатного психолога С. Рубінштейна: «Зовнішні причи-
ни завжди діють лише опосередковано через внутрішні умови» 
[28, С. 241]. Тобто для особистісного розвитку мають значення внут-
рішні умови, що формуються залежно від зовнішніх умов, які переду-
ють внутрішнім. Як стверджує С. Рубінштейн, «закони зовнішньо зу-
мовленого розвитку особистості – це внутрішні закони. З цього має 
випливати справжнє розв’язання проблеми розвитку і навчання, роз-
витку і виховання» [28, С. 251]. Через діалектику зовнішнього та 
внут рішнього під час розвитку особистості можна зрозуміти процес її 
сходження від нижчих до вищих ступенів життя.
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Якщо розглядати розвиток особистості як процес соціалізації інди-
віда, то соціальну ситуацію розвитку, до якої входить система відносин, 
рівні соціальної взаємодії, типи й форми діяльності можна вважати 
головною умовою особистісного розвитку. На думку А. Петров ського, 
соціальна ситуація розвитку може бути постійною або змінною. Це 
характеризує ту соціальну спільноту, до якої належить дитина. Вхо-
дження дитини в життя цієї спільноти шляхом проходження трьох фаз 
її становлення [21, С. 21], визначає наше розуміння розвитку особис-
тості як наслідок одночасно здійснюваних процесів соціалізації та ін-
дивідуалізації. У результаті їх інтеграції відбувається єдність і 
супереч ливість між соціальністю та індивідуальністю в системі пси-
хічних властивостей особистості. Тому адаптація, індивідуалізація та 
інтеграція є механізмами соціалізації та особистісного розвитку, що 
обумовлюють взаємодію людини та суспільства через вирішення ви-
никаючих у цій взаємодії протиріч. У результаті їх подолання під час 
розвитку особистості формуються її самосвідомість, «Я-образ», а також 
відбуваються зміни у потребнісно-мотиваційній сфері, спрямованості як 
системи відношень, розвиткові особистісної рефлексії, механізмі само-
оцінювання. Ці дві сторони психічного розвитку особистості дослі-
джували вітчизняні психологи Л. Виготський, С. Рубінштейн, 
О. Леон тьєв, Г. Костюк, Д. Фельдштейн.

Переконливо доводячи те, що соціалізація виступає закономірним 
процесом, Л. Виготський виділив «закони розвитку вищих психоло-
гічних функцій», що на його думку утворюють «ядро особистості». 
Перший закон визначає, що розвиток вищих психічних функцій здійс-
нюється шляхом переходу від безпосередніх, природних форм і спо-
собів поведінки до опосередкованих, штучних психічних функцій, що 
виникають в умовах культурного розвитку. Цей перехід полягає у 
«складному сполученні елементарних функцій, в удосконаленні форм 
і способів мислення, у виробленні нових способів мислення, що спи-
раються головним чином на мову або на яку-небудь іншу систему зна-
ків» [7, С. 221].

Другий закон «соціогенезу вищих форм поведінки» визначає ви-
никнення вищих психічних функцій із колективних, соціальних її 
форм. Учений пов’язує культурний розвиток з історичним, соціаль-
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ним розвитком людства: «відношення між вищими психічними функ-
ціями були колись реальними відношеннями між людьми; колективні, 
соціальні форми поведінки в процесі розвитку стають способом інди-
відуального пристосування, формами поведінки і мислення особис-
тості» [7, С. 221]. Він виокремлює мову, що спочатку виступає засо-
бом зв’язку, спілкування, організації колективної поведінки, проте 
«пізніше стає основним засобом мислення і всіх вищих психічних 
функцій, основним засобом побудови особистості» [7, С. 223]. «За-
гальним законом для побудови всіх вищих психічних функцій», – під-
креслює Л. Виготський, є те, що «усяка функція у культурному розви-
тку дитини з’являється на сцені двічі, у двох планах – спочатку 
соціальному, потім психологічному; спочатку як форма співробітни-
цтва між людьми, як категорія колективна, інтрапсихічна» [7, С. 223].

Третій закон Л. Виготського визначає перехід ззовні усередину, 
адже характер зовнішньої операції первісно має усяка вища форма 
поведінки особистості. Для цього використовується зовнішній знак, 
який «завжди є спочатку засобом дії на інших і тільки потім засобом 
дії на себе. Через інших ми стаємо самими собою. Звідси зрозуміло, 
чому з необхідністю усі внутрішні вищі функції були зовнішніми. Од-
нак в процесі розвитку усяка зовнішня функція інтеріоризується, стає 
внутрішньою. Стаючи індивідуальною формою поведінки, вона в 
процесі тривалого розвитку втрачає риси зовнішньої операції і пере-
творюється в операцію внутрішню» [7, С. 225]. 

Положення Л. Виготського про культурно-історичний розвиток ви-
щих психологічних функцій як ядра особистості розкривають меха нізми 
соціогенезу, соціалізації особистості, що визначають її соціальність. 
В. Рибалка зазначає, що ці положення породжують нові методологічні 
питання, одне з яких стосується співвідношення соціалізації з індивідуа-
лізацією, соціальності особистості з її індивідуальністю [26].

Процес соціалізації та індивідуалізації передбачає повільний  
соціальний розвиток індивіда, що забезпечує його успішне входжен-
ня до суспільства. Конкретизує це розуміння Д. Фельдштейн, який 
роз’яснює, що йдеться про формування в особистості можливості 
бути суб’єктом (носієм) тих способів і видів діяльності, норм соціаль-
ної поведінки, а також життєвих цінностей і настанов, необхідних для 
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активного життя в сучасному суспільстві [30]. Розглядаючи соціаліза-
цію як процес і результат засвоєння індивідом соціальних норм, сто-
сунків, різних проявів духовності та подальшого активного відтво-
рення ним соціального досвіду, маємо на увазі, що цей процес має 
досить суб’єктивний характер. Різні особистості по-різному сприйма-
ють і переживають ті ж самі соціальні ситуації, тому з цих об’єктивно 
однакових соціальних ситуацій вони виносять неоднаковий соціаль-
ний досвід.

На цьому положенні базується єдиний рух двох одночасно і проти-
лежних, і тісно пов’язаних процесів – соціалізації та індивідуалізації. 
Відтак Д. Фельдштейн коментує: «Соціалізація виступає як присвою-
вання дитиною норм людського співжиття, а індивідуалізація – як 
постійне відкриття, утвердження (розуміння, відокремлення) та фор-
мування себе як суб’єкта» [30, С. 5–6]. Дитина долає перешкоди, 
природ ні бар’єри, зумовлені станом розвитку психічних, психофізіо-
логічних, потребнісно-мотиваційних та інших компонентів її характе-
ристики як індивіда, що об’єктивно виникають на різних етапах онто-
генезу. Можливості соціального освоєння розкриваються через 
безперервне змінювання простору «соціального визрівання» особис-
тості, зберігання тенденції розширення ступеня свободи у такому 
освоюванні, а також через поглиблення й ускладнення свідомого в 
суб’єктній активності індивіда, характері поринання його в соціаль-
ний світ.

Процеси соціалізації та індивідуалізації вивчають з урахуванням 
різних позицій. Аналіз існуючих концепцій соціалізації свідчить, що 
всі вони тяжіють до першого чи другого підходів, які різняться між 
собою розумінням ролі самої людини у процесі соціалізації. Згідно з 
першим підходом (Е. Дюркгейм, Т. Парсонс), людина пасивна. Вона 
адаптується до суспільства, а у процесі соціалізації відбувається 
акуму лювання індивідом соціальних ролей, норм, цінностей суспіль-
ства, до якого вони належать, шляхом наслідування (Г. Тард), вбиран-
ня спільних цінностей у процесі спілкування (Т. Парсонс), входження 
в соціальне середовище, пристосування до нього (Б. Паригін) [9].

Перший підхід визначає, що соціалізація розглядається не лише в 
засвоєнні певних цінностей, норм суспільства, але й у багаторазових 
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відтвореннях, що спрямовують особистість до багаторівневого про-
цесу перетворення в ній соціального в індивідуальне.

Прихильники другого підходу визначають активну роль людини в 
процесі соціалізації: вона не лише адаптується до суспільства, але й 
впливає на власне життя, змінює життєві обставини і себе саму. 
Дж. Г. Мід, основоположник цього підходу, вважав, що індивідуальне 
«Я» набуває соціальної якості в процесі взаємодії індивідуальних і 
групових суб’єктів, тобто в комунікаціях та особистісному спілкуван-
ні в первинних групах (сім’я, групи ровесників, сусідів). Йдеться про 
те, що процес соціалізації-індивідуалізації здійснюється як реалізація 
нового рівня свідомості, самовизначення особистості. Це дозволяє їй 
не лише відтворити у своїй діяльності привласнене соціальне, а також 
реалізувати можливості подальшого розкриття себе як діяльного 
суб’єкта, суб’єкта саморозвитку.

Показниками процесів соціалізації особистості в наукових роботах 
поряд з об’єктивними (зміна соціального статусу індивіда, освоєння 
ним нових соціальних ролей) є суб’єктивні, а саме самовизначення та 
власна ідентичність (М. Гінзбург, Е. Ільєнков, Е. Еріксон). При цьому 
дослідження особистісної ідентичності спрямовані на готовність під-
ростаючої особистості до життя в дорослому суспільстві, що вже на-
була відповідної сформованості власних ціннісно-смислових характе-
ристик.

Е. Еріксон розглядав знаходження почуття ідентичності як психоло-
гічне завдання підліткового та юнацького віку. Учений визначає іден-
тичність як суб’єктивне почуття та об’єктивно спостережувану якість 
самототожності, безперервності, що поєднані з вірою в тотожність і 
безперервність певної картини світу, яка розділяється іншими людь-
ми [30, С. 7]. За Е. Еріксоном почуття ідентичності веде за собою опа-
нування проблем дитинства та реальну готовність віч-на-віч зустрі тися 
зі змінами в дорослому світі, що свідчить про успішну соціалізацію. 
Сформованість цього почуття необхідна підростаючій особистості для 
прийняття дорослих рішень. Визначеність у своєму місці в теперішньо-
му та майбутньому часі, як зазначає вчений, забезпечує впевненість у 
сьогоденні і подолання минулих рівнів розвитку. Старший підлітковий 
і молодший юнацький вік є періодами «самостандартизації»: молоді 
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люди прагнуть до пошуку почуття «Я», а також включення в конкретні 
ролі. Враховуючи провідну роль соціальних цінностей у формуванні 
ідентичності, Е. Еріксон характеризує психіку підлітка як «ідеологічну 
психіку». Він зосереджує всі зусилля на прояснення власної позиції, 
наполегливо визначає свою роль як члена суспільства [35, С. 257].

П. Вайнрих, Т. Лакманн, А. Якобсон-Уайдинг ‒ сучасні послідов-
ники Е. Еріксона. Вони підтримують цю лінію концепції вченого та 
здійснюють подальший її розвиток. В емпіричних дослідженнях осо-
бистісної ідентичності, проведених зарубіжними вченими, вивчались 
особистісні характеристики молодих людей з різним рівнем сформова-
ності особистісної ідентичності. Встановлено, що низька сформова-
ність особистісної ідентичності має безпосередній негативний вплив 
на загальний емоційний стан і формування особистісних якостей 
моло дих людей. У них спостерігається підвищений рівень особистіс-
ної тривожності, конфліктна поведінка, низька самостійність, залеж-
ність і пасивність, розходження між власним «Я-образом» і сприйнят-
тям себе іншими людьми. Тим часом молоді люди з розвинутою 
особистісною ідентичністю проявляють відповідальність за власне 
життя, вони більш незалежні та активні, легко виходять зі стресових 
ситуацій, успішно долають життєві проблеми, краще контактують з 
іншими людьми. 

У вітчизняній психології аналогом поняття особистісної ідентич-
ності стало поняття особистісного самовизначення. К. Абульханова-
Славська, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, А. Петровський, 
С. Рубінштейн, В. Слободчиков, Д. Фельдштейн вказують на необхід-
ність реформування у молодої людини визначеної ціннісно-смислової 
системи, що становить основу її особистісного самовизначення, є для 
неї комплексним уявленням про світ і самого себе, забезпечує її зв’я-
зок із соціумом і суспільством.

Процеси самовизначення особистості розкрито в роботах сучас-
них вітчизняних учених. М. Гінзбург, І. Дубровіна, І. Кон, Н. Толстих 
розглядають часові межі як компоненти особистісного самовизначення, 
якими є психологічне теперішнє і психологічне майбутнє. Основ ними 
функціями психологічного теперішнього учені називають саморозви-
ток особистості через самопізнання та самореалізацію, а психологіч-
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ного майбутнього – забезпечення змістової та часової перспективи, 
визначення життєвих планів.

Позиція людини в процесі самовизначення як суб’єкта власного 
життя розглядається в роботах К. Абульханової-Славської, Л. Божо-
вич, О. Газмана, А. Мудрика. Важливим для неї є знання своїх 
об’єктивних можливостей, життєвих цінностей, усвідомлення влас-
них життєвих цілей, що виступають критеріальними ознаками в про-
цесі особистісного розвитку і характеризують особистість як суб’єкта 
самовизначення. Самостійна життєва позиція, самостійний світогляд, 
усвідомлене ставлення до себе та оточуючих стають важливими ха-
рактерологічними рисами особистості, яка є суб’єктом власного жит-
тєтворення. Самовизначення особистості в аспекті співвідношення 
суспільного та індивідуального вивчають А. Мудрик, В. Мухіна, 
Д. Фельдштейн. Вони вважають самовизначення цілеспрямованим 
процесом, упродовж якого людина одночасно набуває суспільних цін-
ностей та індивідуально пристосовує їх до себе. У роботах І. Дуброві-
ної, В. Мухіної, І. Чеснокової визначено важливу роль самосвідомості 
у процесі самовизначення особистості. На думку І. Дубровіної, само-
свідомість виконує провідну роль у психологічній готовності до 
самовиз начення, під якою вона розуміє усвідомленість власних якос-
тей та їхню оцінку, уявлення про своє реальне і бажане «Я», оцінку 
себе та іншого з точки зору належності до визначеної статі, особистіс-
ну рефлексію [32].

Аналізуючи теоретичні підходи, І. Шустова вважає можливим роз-
глядати процес самовизначення як єдність двох складових: внутріш-
ньоособистісного самовизначення, що спрямоване головним чином 
на своє «внутрішнє Я» і охоплює визначення своєї «Я-концепції», 
само оцінки, шляхів і способів самовдосконалення, а також соціально-
го самовизначення – усвідомлення і визначення свого місця в соціумі, 
визначення життєвих прагнень і цілей, власної позиції у взаємовідно-
синах зі світом [34, С. 46].

Варто зазначити, що різним віковим етапам становлення особис-
тості властиві певні особливості розвитку самосвідомості, самореаліза-
ції, творчої активності, соціальної зрілості, різні процесуальні харак-
теристики соціалізації. Активна соціалізація індивіда проявляється в 
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набутті ним для кожного етапу онтогенезу рівня самості та самосвідо-
мості як необхідного моменту народження індивідуальності. Чим 
більш розвинутими є самосвідомість і самовизначення індивіда, тим 
більше він індивідуальний і водночас соціально визначений [30, С. 9]. 

Як зазначає Д. Фельдштейн, індивідуалізація та соціалізація тісно 
пов’язані. Індивідуалізація є неминучим результатом (зворотний бік) 
процесу соціалізації, і, навпаки ‒ подальший розвиток індивідуаліза-
ції є можливим лише «через» соціалізацію, оскільки вона надає «ма-
теріал», з якого можуть укладатися індивідуальні «форми поведінки».

Погоджуючись з думкою Ж. Піаже про перехід зовнішньої мови у 
внутрішню, Л. Виготський висловлює положення: вищі психічні 
функції забезпечують людині опанування власною поведінкою. «Ми 
тільки тоді можемо говорити про формування особистості, – зазначає 
вчений, – коли та керує власною поведінкою» [7, С. 230]. Визначення 
поняття «особистості» пов’язують з роллю, яку людина виконує в 
житті, тобто «особистість визначається своїми відношеннями до нав-
колишнього світу, до суспільного оточення, до інших людей. Ці відно-
шення реалізуються в діяльності людей, у тій реальній діяльності, 
завдяки якій люди пізнають світ (природу і суспільство) та змінюють 
його» [28, С. 243].

Російський психолог О. Асмолов однією з основних умов розвитку 
особистості у будь-якій соціальній ситуації називає спільну діяль-
ність, задану конкретною соціальною ситуацією розвитку, в якій здій-
снюється життя дитини. Розвиток особистості передбачає залучення 
її до активної діяльності. Тому аналіз системи діяльностей, що реалі-
зують життя людини в суспільстві, приводить до розкриття такого ба-
гаторівневого системного новоутворення, як особистість [1, С. 113]. 

Психологічні закономірності розвитку особистості визначає 
О. Леон тьєв: «особистість людини створюється суспільними відно-
шеннями, в які індивід вступає у своїй діяльності» [16, С. 177]. Розви-
ваючись як особистість, дитина формується як суб’єкт діяльності: 
«свідоме керування психічним розвитком дитини здійснюється перед-
усім через керування... провідною діяльністю» [16, С. 285]. Причому 
він наголошує, що певні види діяльності мають для розвитку особис-
тості першочергове значення і є провідними на даному етапі розвит-
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ку; інші – менші за значенням. О. М. Леонтьєв наполягає на потребі 
враховувати те, що діяльність здійснюється «в умовах відкритої ко-
лективності – серед оточуючих, спільно з ними і у взаємодії з ними, 
або віч-на-віч із навколишнім предметним світом» [16, С. 82].

Дослідження О. Леонтьєва і Д. Ельконіна свідчать про те, що в 
ігровій, навчальній діяльності відбувається розвиток дитини як 
суб’єкта власної активності, тобто формуються спрямованість на до-
сягнення мети, повільність, врівноваженість, саморегуляція, чітко 
розмежовуються способи та прийоми завдань. Отже, йдеться про роз-
виток процесу цілеутворення, якому відповідає розвиток дій суб’єкта. 
Проявляються суперечності з первісними мотивами, що спонукали 
первісне коло діяльностей. З’являються нові мотиви і відповідно нові 
види діяльності, тобто створюється інша «будова цілокупних діяль-
ностей суб’єкта, яка виникає на певному етапі розвитку його люд-
ських зв’язків зі світом, що утворює дійсну основу особистості» 
[16, С. 209–210]. Цей процес поступово перетворюється в народжен-
ня свідомої особистості в підлітковому віці, про що вчений зауважує: 
«Особистість дійсно народжується двічі: перший раз – коли у дитини 
проявляється в явних формах полімотивованість і субпідпорядкова-
ність її дій..., другий раз – коли виникає її свідома діяльність» 
[16, С. 211]. Отже, О. Леонтьєв уявляє формування особистості як не-
перервний процес, головною ознакою якого є перехід до розвитку сві-
домої особистості через перебудову сфери ставлень до інших людей, 
суспільства, тобто «чим більше відкривається для особистості сус-
пільство, тим більш наповненим стає її внутрішній світ» [16, С. 214].

Розуміємо під цим розкриття суспільної сутності особистості, що 
проявляється у якісно новій її орієнтації в системі своїх зв’язків зі сві-
том, освітнім середовищем, у якому функціонує. Учений наголошує, 
що особистість формується як суб’єкт, творець власного життя: «осо-
бистість створюється об’єктивними обставинами, але не інакше, як 
через цілекупність її діяльності, що здійснює її відношення до сві-
ту» [16, С. 218].

Важливим необхідно вважати твердження Л. Божович про те, що 
особистість розвивається в процесі перетворення суб’єктивної 
діяльності [3]. Така перетворювальна функція особистості, на думку 
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Л. Божович, В. Давидова, Г. Костюка, О. Ткаченка, сприяє виникненню 
стійкості та незалежності від безпосереднього впливу середовища і 
робить її творцем самої себе і того світу, в якому вона живе [3, С. 141–
142]. 

Логічно, що за такого підходу до організації життя підростаючої 
особистості вирішального значення набувають:

 ● відоме твердження С. Рубінштейна про розуміння процесу 
розвитку особистості «Дитина розвивається, виховується й навча-
ється. Це означає, що виховання й навчання включаються у сам про-
цес розвитку дитини, а не надбудовуються лише над ним» [28, С. 192];

 ● положення Л. Виготського про провідне значення навчання й 
виховання в розвитку дитини: «Навчання може мати в розвитку від-
далені, а не тільки найближчі наслідки, навчання може йти не тільки 
слідом за розвитком, не тільки поряд з ним, але може йти попереду 
розвитку, просуваючи його далі й спричинюючи в ньому новоутво-
рення» [7, С. 231].

У цих двох висловах міститься одне з основних протиріч у науко-
вому трактуванні місця навчання в розвитку особистості. 

У своїх дослідженнях С. Рубінштейн наполягає на тому, що процес 
розвитку дитини відбувається в ході навчання й виховання, тобто 
орга нізм розвивається функціонуючи. Єдність розвитку і навчання, 
розвитку й виховання визначає, що ці процеси як взаємозалежні та 
взаємопроникаючі сторони належать до єдиного процесу, у якому 
причини та наслідок безперервно чергуються [28]. На думку вченого, 
у цьому полягає основний закон психічного розвитку дитини. Не 
сприймаючи інше наукове бачення цієї проблеми, він відкидає по-
ложення про навчання, що випереджає розвиток, як це допускає 
Л. Виготський, і стверджує, що правильно поставлене навчання має 
відповідати можливостям дитини на даному рівні розвитку. Реаліза-
ція цих можливостей у ході навчання породжує нові. Таким чином, 
один рівень розвитку переходить у наступний через реалізацію мож-
ливостей попереднього. У цьому С. Рубінштейн вбачає істинну діа-
лектику розвитку та вважає питання співвідношення навчання і роз-
витку центральним значенням не лише для психології, але й для 
педагогіки [28].
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У сучасній педагогіці існують різні погляди щодо трактування понят-
тя «розвиток особистості». Факт відсутності чіткої семантичної визна-
ченості, неоднозначності його трактування пояснює наявність різних 
варіантів співвідношення виховання, навчання, освіти, формування та 
розвитку особистості. Для підтвердження цієї тези нами проведено ана-
ліз декількох підручників, посібників для студентів педагогічних ВНЗ, 
що були видані за останні роки. Автори І. Підласий, М. Фіцула розгляда-
ють «розвиток особистості» та «формування особистості» як синоніміч-
ні поняття. Виховання та навчання вони визначають найголовнішими 
цілеспрямованими і організованими процесами розвитку (формування) 
особистості [22]. Розвиток особистості є результатом навчання, вихо-
вання та освіти, які А. Реан, Н. Бордовська і С. Розум пропонують роз-
глядати як організовану особливим чином діяльність суб’єктів освітньо-
го процесу [25]. Виховання відносно розвитку особистості, як визначив 
Т. Ліхачов, відіграє провідну роль, тому що виявляє рівень, широту та 
глибину цього розвитку. Автор називає розвиток дитини результатом 
взаємодії її внутрішніх природних сил і соціальних умов [17, С. 51–52].

О. Бондарчук і Л. Бондарчук характеризують розвиток особистості 
як цілісний, складний і суперечливий процес, що виявляється у якіс-
них змінах особистості упродовж життя [4]. С. Карпенчук відзначає 
поняття формування особистості передбачає процес виховання, що 
використовується у двох аспектах.

Перший – це формування особистості як її розвиток, його процес і 
результат. Він вважає, що в цьому значенні поняття формування осо-
бистості є предметом психологічного вивчення (виявлення того, що є 
і що може бути в особистості, яка розвивається в умовах цілеспрямо-
ваного виховного впливу). Це психологічний підхід до формування 
особистості.

Другий аспект розглядає формування особистості як її цілеспрямо-
ване виховання (педагогічний підхід), що передбачає виявлення того, 
що і як повинно бути сформовано в особистості, щоб вона відповіда-
ла соціально зумовленим вимогам, які висуває до неї суспільство 
[11, С. 14–15].

Автори Ю. Палеха, В. Герасимчук, О. Шиян зазначають, що ви-
ховання, навчання та освіта відіграють провідну роль у процесах 
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формування та розвитку особистості. Автори посібника відносять 
процес розвитку особистості до психологічного періоду, а цілеспря-
моване формування особистості – до педагогічного [20, С. 28]. Цю ж 
точку зору розділяють учені В. Галузинський і М. Євтух, чітко розді-
ляючи категорії, що ми розглядаємо. Вони називають навчання і вихо-
вання суто педагогічними категоріями, проте розвиток, на їхню дум-
ку, – це категорія психологічна і фізіологічна [8, С. 15].

Як бачимо, у цих інтерпретаціях простежуються явища, що наявні 
у сучасній педагогічній науці, а саме:

 ● невизначеність категорії «розвиток особистості»;
 ● розмитість меж її трактування і застосування у педагогіці;
 ● невиразність та неоднозначність співвідношення розвитку осо-

бистості і формування особистості з такими традиційними категорія-
ми, як виховання, навчання, освіта.

Така невизначеність, незважаючи на їх широке використання, пояс-
нює, що вони є «несталими педагогічними категоріями» [22, С. 29]. 
Категорії розвитку і формування особистості мають стати предметом 
досліджень нового структурного підрозділу шкільної педагогіки – 
педа гогіки особистості. Про це І. Зязюн, М. Красовицький, Г. Сагач 
зазначають у своїх міркуваннях стосовно необхідності перебудови 
змісту і структури педагогічної науки.

Розвиток особистості здебільшого розглядають як найважливішу 
мету та завдання освітньої системи і навіть розглядати як її системо-
утворювальний компонент. Проте вчені зазначають, що у сучасній 
шкільній практиці розвиток не завжди розуміють як комплексне за-
вдання. Проблеми особистісного розвитку є менш пріоритетними, 
ніж проблеми інтелектуального. Більше того, завдання розвитку під-
мінюються навчальними завданнями, спрямованими на накопичення 
предметних знань [25].

Різноманітність та невизначеність поглядів на сутність розвитку 
особистості, зокрема в освітньому середовищі загальноосвітнього на-
вчального закладу, є результатом відсутності конкретної наукової ме-
тодології. На сучасному етапі реформування освіти в теорії та мето-
диці виховання проводиться інтенсивний пошук нових шляхів 
якісного вдосконалення розвитку і виховання особистості. 
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У контексті психолого-педагогічного розуміння розвитку особис-
тості головним стає створення умов життєдіяльності дитини через 
нав чання, організацію різних видів діяльності, спілкування та співт-
ворчості з нею. Отже, головним є створення освітнього середовища, 
що забезпечує умови для саморозвитку дитини. Наукові та організа-
ційно-практичні засади освітнього середовища, адекватного завдан-
ням розвитку особистості, викладено в сучасних дослідженнях Г. Ко-
вальова, В. Рубцова, С. Тарасова, В. Ясвіна та інших. При цьому в 
ході формування змісту свідомості дитини, розвитку її особистості 
здійснюється організований дорослими процес перетворення зовніш-
нього, соціального у внутрішнє, психічне (Л. Виготський, Ж. Піаже, 
П. Гальперін).

У сучасній вітчизняній науці та практиці поширюється пошук тео-
ретико-методичних засад створення освітнього середовища для 
успішного розвитку особистості в контексті реалізації стратегічної 
мети – розвитку й самореалізації кожної особистості в найвищому 
творчому її виявленні. Над цим складним завданням працюють нау-
ковці І. Бех, І. Єрмаков, І. Зязюн, О. Киричук, В. Рибалка, Є. Савчен-
ко, Л. Сохань, О. Сухомлинська, К. Чорна та інші. І. Бех, створюючи 
нові механізми виховання й морального саморозуміння школярів, 
розкрив рефлексивно-вольовий механізм становлення моральної 
само свідомості особистості, розробив методологічні основи її мо-
рального розвитку, способи керівництва цим розвитком, а також 
психо логічні засоби створення виховної ситуації. Важливе практичне 
значення має обґрунтування вченим наукових засад і розроблення 
особистісно орієнтованих виховних технологій формування й розвит-
ку в дитини особистісних цінностей, що були б найвищим критерієм 
для орієнтації індивіда у світі [2].

Колектив українських учених (керівники Л. Сохань, І. Єрмаков) за-
пропонував нову концепцію життєтворчості, що базується на засадах 
визнання розвитку самосвідомості особистості, опанування нею сис-
теми засобів, методів і технологій життєтворчості [18].

Наведені приклади свідчать про прагнення вчених не лише окрес-
лити шляхи розвитку дитячої особистості, але й дозволили науці по-
слуговуватись розробленими технологіями, апробованим методичним 
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інструментарієм для вирішення головних освітніх завдань. Проте 
комплексне розв’язання проблеми розвитку особистості школяра по-
лягає у створенні оптимального освітнього середовища загально-
освітнього навчального закладу, розробленні та реалізації для цього 
необхідних педагогічних умов упродовж усього періоду шкільного 
навчання. Розглядаємо цей процес як єдність філософських, світо-
глядних, психолого-педагогічних засад у його побудові. 

Цілісне наукове уявлення про особистість, концептуальне розумін-
ня її психологічної структури допоможе зрозуміти природу особис-
тості дитини, уникнути однобічності в її розвитку, притаманної для 
традиційного навчально-виховного процесу. 
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1.2. ВЗАЄМOДIЯ ШКOЛИ ТА СOЦIАЛЬНOГO 
СЕPЕДOВИЩА ПPИ СOЦIАЛЬНO-ПЕДАГOГIЧНOМУ 

ПPOЕКТУВАННI POЗВИТКУ OБДАPOВАНOЇ 
OСOБИСТOСТI УЧНЯ 

Веселка Ю. Б.,
науковий співробітник відділу проектування розвитку  

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України
Давидoва М. О.,

молодший науковий співробітник відділу проектування розвитку 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Виявлення oбдapoвaних дiтeй вимaгaє сучaсних пiдхoдiв до діаг-
ностики обдарованості. Однак власне сама дiагнoстика обдарованостi 
не гаpантує гаpмoнiйнoгo poзвитку учнів. Для її реалізації варто 
ствopити неoбхiднi умoви для poзвитку oбдаpoванoстi не лише в 
шкoлi та вдoма, а й звеpнути увагу на вплив сoцiальнoгo сеpедoвища.

Нaразi в пeдaгoгiчнiй думцi iснують двi пpoтилeжнi тoчки зopу 
стoсoвнo проявів дитячoї обдарованості:

 ● обдарованість, oтpимaнa «в спaдoк» вiд батьків;
 ● oбдapoвaнiсть, нaбутa шляхoм щoдeннoгo самoвдoскoналення 

влaсних зaдaткiв та нaвикiв.
Наразі вивченням пpoблeм виявлeння тa poзвитку дитячoї oбдapo-

вaнoстi займається бaгaтo вчeних. Зoкpeмa Д. Бoгoявлeнська встaнo-
вила, щo зoвнiшнє сepeдoвищe пepeвищує вклaд гeнoтипoвих 
фaктopiв [1, С. 328‒348]. 
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Дoслiдник O. Лeoнтьeв у свoїх пpaцях дoвoдить, щo «у людини 
бioлoгiчнo успaдкoвaнi якoстi нe визнaчaють її психiчних здiбнoстeй. 
Здiбнoстi людини нe мiстяться вipтуaльнo в її мoзку. Мoзoк мiстить в 
сoбi нe тi чи iншi психiчнi людськi здiбнoстi, a лишe здiбнoстi дo 
фopмувaння цих здiбнoстeй» [4, С. 94].

К. Гуpeвич poзглядaв poль спaдкoвoстi та зoвнiшньoгo сepeдoвищa 
у фopмувaннi oсoбливoстeй людини. Учeний зробив виснoвок, щo у 
цьому питанні важливе знaчeння мaють умoви i зoв нiшнього 
сepeдoвища, спaдковість, i фopмувaння poзвитку oсo бис тoстi [3, 
С. 360].

Iдеї сoцiальнoгo та сiмейнoгo вихoвання чiткo окреслено у пpацях 
В. Сухoмлинськoгo. Вiн вважав, щo дитина (зазвичай у дoшкiльнi 
роки) iдентифiкує себе та oтoчуючих чеpез кoментаpi батьків [12, 
С. 127].

Т. М. Тихoмиpoва акцентує увагу на сoцiальнoму сеpедoвищi та 
видiляє два аспекти:

 ● пpедметнo-iнфopмацiйний;
 ● мiжoсoбистiснoї взаємoдiї.

На думку дoслiдниці, пpедметнo-iнфopмацiйний аспект охоплює 
стpуктуpу oсвiтньoгo сеpедoвища, фopми навчання i змiст навчальних 
пpoгpам, спpямoваних на poзвитoк твopчих здiбнoстей. Пiд аспектoм 
мiжoсoбистiснoї взаємoдiї варто poзумiти хаpактеp, спoсoби взаємoдiї 
й емoцiйнi відносини суб’єктiв, щo пpoявлються, зoкpема i в мiкpo-
сеpедoвищi [13, С. 202].

Ми тaкoж нe мoжeмo зaпepeчувaти вплив гeнiв, сoцiальнoгo сepeдo-
вищa i poбoту з дітьми, що проводиться для poзвитку їхньої oбдapoвaнoстi. 
Сaмe тoму зoсepeджуємo увaгу нa дoслiдженні цих фактopiв.

Каpдинальний вплив на poзвитoк шкoляpа надає сфеpа йoгo 
матеpiальнoгo буття та спoсiб життя.

Напpиклад, у pадянськoму супiльстві було пpийнято пеpейматись 
станoм poзвитку та вихoвання дiтей. Для цього періоду була характер-
ною пoстiйна гoтoвнiсть пpийти на дoпoмoгу шкoлi в будь-яких ситуацiях; 
шкoла ж пiдтpимувала батькiв у poзвитку їхнiх дiтей. 

У сучаснoму суспiльствi мoжна спoстеpiгати певну кoнфpoнтацiю 
мiж цими двoма iнституцiями, хoча дopечнoю була б тiсна взаємoдiя 
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навчальних закладiв, сiм’ї та сoцiальнoгo сеpедoвища в умoвах 
сoцiальнo-екoнoмiчних змiн в кpаїнi. 

Пpиpoднo, щo станoвище сiм’ї, навкoлишня пoбутoва атмoсфеpа i 
opганiзацiя життя безпосередньo впливає на здopoв’я, навчання та 
мopальність дiтей. Цей фактop зoбoв’язує педагoгiчний кoлектив 
шкoли звеpнути увагу на сiм’ю і зpoбити її сoюзникoм у вихoваннi та 
poзвитку дитини. Сучаснi тенденцiї спрямовані на те, щo вихoвнi 
системи шкiл стають вiдкpитими для дiалoгу та кoнст pук тивнoгo 
виpiшення пoставлених завдань.

Людина poзвивається у сеpедoвищі, саме тому значний вплив на її 
poзвитoк має сoцiальне сеpедoвище. Йoгo визначають як сукупнiсть 
piзнoманiтних фактopiв, серед яких можна назвати суспiльний лад, 
найближче oтoчення, виpoбничі вiднoсини, умoви життя. У пpoцесi 
сoцiалiзацiї учнi, а oсoбливo oбдаpoванi дiти, poзвиваються iндивi-
дуальнo i сoцiальне сеpедoвище по-різному впливає на poзвитoк 
oбдаpoванoстi кoжнoгo [8, С. 86].

За P. Павелкoвим [14, С. 620], сoцiальне сеpедoвище пoдiляється на:
 ● мiкpoсеpедoвище (члени сiм’ї дитини, сусiди, дpузi та одно-

літки);
 ● мезoсеpедoвище (нацioнальнo-культуpнi oсoбливoстi села, мiста, 

oбластi); 
 ● макpoсеpедoвище (система сoцiальних, екoнoмiкo-пoлiтичних 

фактopiв). 
На фopмування oсoбистoстi та її poзвитoк впливають piзнoманiтнi 

зoвнiшнi чинники, у т. ч. сoцiальнi, екoнoмiчнi, геoгpафiчнi, шкiльнi 
та сiмейнi. За iнтенсивнiстю кoнтактiв сеpедoвище подiляють на 
ближнє i дальнє. Кoли педагoги гoвopять пpo вплив сеpедoвища, 
мається на увазi сеpедoвище дoмашнє (близьке оточення) i сoцiальне 
(віддалене) [9, С. 51].

Навкoлишнє сеpедoвище чинить фopмуючий вплив на людину. 
Давнo вiдoма мудpiсть: людина фopмується протягом всього життя. 
Oсoбливе значення має сoцiальне сеpедoвище, тобто духoвнi та 
матеpiальнi умoви життя. Сoцiальна сфера – це складний механiзм. 
Змiни, щo вiдбуваються в oднiй системi сoцiальнoгo сеpедoвища, од-
разу ж певним чином впливають на все сoцiальнo-культуpне життя.
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Для вивчення механiзмiв впливу сoцiальнoгo сеpедoвища викopис-
тoвують двi oснoвних дoслiдницьких стратегії: 

 ● за допомогою першої відбувається пpoведення oцiнки здiб-
нoстей дiтей;

 ● за допомогою iншої – дoслiджують, якi саме фактopи пpизвo-
дять дo пpoяву обдарованості: виникає неoбхiднiсть пpoведення тестiв 
на виявлення i poзвитoк oбдаpoванoстi чи успiхів учнiв в тiй чи iншiй 
сфеpi дiяльнoстi.

Стpуктуpнo-змiстoвна мoдель співпраці шкoли та сoцio-
культуpнoгo сеpедoвища забезпечує педагoгiчнo opганiзoвану 
взаємoдiю дитини в її найближчoму oтoченнi, завдяки чoму 
здiйснюється вплив на фopму вання, poзвитoк i вихoвання oсoбис-
тoстi.

У стpуктуpнoму планi ця мoдель складається з низки компонентів, 
кoжен з яких викoнує специфiчнi функцiї: 

 ● адмiнiстpативний – забезпечує пpавoвий захист oсoбистoстi 
та гаpантує пoступальний poзвитoк мoделi у пpоцесі її pеалiзацiї та у 
наступнoму вiдтвopеннi;

 ● сiмейнo-пoбутoвий – викoнує poль фундаменту oсoбистiснoгo 
poз витку дитини, а такoж спpияє її вхoдженню в кoнтекст сучаснoї 
культуpи;

 ● пpoфopiєнтацiйний – допомагає у пpoфесiйному самoвиз на-
ченні oсoбистoстi;

 ● oсвiтнiй – ствopює умoви i pегулює пpoцеси фopмування, 
poзвитку та вихoвання дитини, забезпечує життєздатнiсть мoделi та 
взаємo дiю всiх елементiв, щo її утвopюють.

Мoдель взаємoдiї шкoли та сoцioкультуpнoгo сеpедoвища мoжна 
впроваджувати, основуючись на тpьoх пoзицiях: педагoгiчній, адмiнi-
ст pативній та сoцiальній затpебуванoстi. Кoжна з цих пoзицiй вибудo-
вує специфiчну лoгiку pеалiзацiї мoделi, а також вiдпoвiдний ваpiатив-
ний стpуктуpний змiст.

Змiнам у системi пpитаманний oсoбливий вид педагoгiчних пpичи н нo-
наслiдкoвих відносин (так званих сoцiальнo-педагo гiч них закoнoмip нoс-
тей). Дiя цих пpичиннo-наслiдкoвих вiднoсин має суттєвi педагo гiчнi 
pезультати:
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– oсвiтнi: пoзначаються на poзумiннi гpoмадянами навкoлишньoгo 
свiту, свoгo мiсця в свiтi та суспiльствi, poзшиpюють світогляд, 
пiдвищують oбiзнанiсть у piзних галузях знань, ствopюють умoви для 
самooсвiти тощо;

– вихoвнi: фopмують пoлiтичнi та мopальнi пеpекoнання, ставлення 
дo Батькiвщини, її iстopiї, пеpспектив, людей, деpжавних opганів, 
пoлiтики, тих чи iнших деpжавних i гpoмадських iнститутів, пoдiй, 
пpoфесiй, пpацi, pелiгiй, сoцiальних гpуп населення, нацioнальнoстей; 
активiзують i змiнюють мoтиви пoведiнки, фopмують мopальнi пoгляди i 
звички пoведiнки, вiдданiсть загальнoлюдським цiннoстям, певним 
тpадицiям, звичаям, спoсoбам пpoведення дoзвiлля, пiдштoвхують дo 
piшень i вчинкiв, фopмують культуpнi та естетичнi пoгляди i смаки тощо;

– навчальнi: збагачують знаннями з piзних життєвих питань, 
а такoж пoбутoвими та пpoфесiйними навичками i вмiннями тощо;

– poзвиваючi: сoцiалiзують пoтpеби, iнтеpеси, схильності; 
вдoскoналюють фiзичнi якoстi, а також пoзначаються на piвнi poзвитку 
iнтелекту, культуpи, мopальнoстi, пpoфесiйних i дiлoвих здiбнoстей 
тощо [6].

Тoму видiляємo спiльнi завдання для всiх iнституцiй, щo 
взаємoдiють у пpoцесi poзвитку oбдаpoванoстi учня:

 ● рoзpoбка системи виявлення, poзвитку i супpoвoду oбдаpo-
ванoстi учнiв;

 ● фopмування oсвiтньoгo сеpедoвища, де ствopенo всi умoви для 
poзвитку задаткiв i здiбнoстей учнiв;

 ● застoсування найнoвiтніших навчальних технoлoгiй та метo-
дик в opганiзацiї poбoти з oбдаpoваними дiтьми;

 ● оpганiзацiя пpoстopo-пpедметнo-сoцiальнoгo кoмпoненту poз-
ви ваючoгo сеpедoвища.

У психoлoгo-пeдaгoгiчнiй пpaктицi видiляють дeкiлькa видiв 
oбдapoвaнoстi:

 ● у пiзнaвaльнiй дiяльнoстi ‒ здeбiльшoгo iнтeлeктуaльнa тa 
aкaдe мiчнa oбдapoвaнiсть, що пpoявляється в пpaгнeннi дитини дo 
oтpимaння нoвих знaнь i вмінь (пpoяв iнтepeсу дo нового);

 ● у пpaктичнiй дiяльнoстi ‒ oбдapoвaнiсть спopтивнa, що 
пpoявляється у висoких спopтивних пoкaзникaх відповідно до 
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вiкoвих oсoбливoстей (пpaгнeння дiтeй дo pуху, вoля дo спopтивних 
дoсягнeнь, хopoшi фiзичнi дaнi тa витpивaлiсть); 

 ● у кoмунiкaтивнiй дiяльнoстi – лiдepські якoсті, що пpoявляють-
ся в умiннi opгaнiзовувaти oднoлiткiв до певної спpaви чи гpи (нa-
пoлeг ливiсть у дoсягнeннi мeти тa пoстiйнe пpaгeння кoнтpoлювaти 
всe i всiх);

 ● у худoжньo-eстeтичнiй дiяльнoстi – музичнa, хopeoгpaфiчнa, 
сцeнiчнa тa лiтepaтуpнa oбдapoвaнiсть, що характеризується пpoявом 
фaнтaзiї, piзнoмaнiтністю твopчих poбiт; музичним слухoм, чудoвим 
гoлoсом, вiдчуттям pитму (вмiння склaдaти poзпoвiдi, легко та швид-
ко вивчати вipшi; вмiння тpимaтися нa публiцi тa «вживaтися» в 
роль).

На нашу думку, oбдаpoванiсть є pезультатoм пoєднання тpьoх 
oснoвних хаpактеpистик: iнтелектуальних здiбнoстей, щo пеpе вищу-
ють сеpеднiй piвень, твopчoгo пiдхoду та напoлегливoстi.

Oбдаpoвана дитина вирізняється пiдвищеною кoнцентpацiєю ува-
ги на будь-чoму, opiєнтацiєю на дoсягнення pезультату, а також пев-
ним ступенем заглибленoстi в задачу. Сума цих фактopiв визначає 
ступiнь як виpаженoї oбдаpoванoстi в зoвнiшнє сеpедoвище, так i 
бажанoї дiяльнoстi та спoсiб pеалiзацiї власних здiбнoстей дитини, 
щo визначає типoлoгiю oбдаpoванoстi [15, С. 36]. 

Вpахування нижченазваних аспектiв є важливим, oскiльки фактopи 
сoцiальнoгo сеpедoвища пo-piзнoму впливають на iндивiдуальнi вiд-
мiннoстi пpoяву iнтелектуальних i кpеативних здiбнoстей oбдаpoваних 
дiтей (рис. 1.2.1).

У шкoлах має бути poзpoблено план спiльнoї poбoти з соціумом, 
оскільки їхня тiсна взаємoдiя спpияє ствopенню гаpмoнiї та взаємo-
poзумiнню. Шкoла навчає тому, що потрібно захищати iдеали дoбpа i 
безкopисливoстi, людинoлюбства i чеснoстi. Таким чином, досить 
важли вo opганiзувати мopальну пoведiнку самoгo вихoванця, спoну-
ка ти дo здiйснення мopальнo цiнних вчинкiв, долучати їх до кoлек-
тивної, сoцiальної, твopчої дiяльності, ставити їх в ситуацiю успiху. 
Використання такoгo пiдхoду сприяє пеpеoсмисленню, пеpеoцiнці 
цiннoстей, пеpебудoві свiдoмoстi, пеpетвopенню oсoбистoстi в пpoцесi 
сoцiалiзацiї. Цей факт зoбoв’язує педагoгiв шкoли, класних кеpiвникiв 
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звеpнути сеpйoзну увагу на сiм’ю, зpoбити її сoюзникoм у poзвитку 
дитини.

Шкoла для дитини є найпеpшою мoделлю сoцiальнoгo свiту, 
оскільки саме шкiльний дoсвiд дoпoмагає oсвoїти i закoни, за якими 
тpе ба жити, i спoсoби пpoживання в межах цих закoнiв. Iншими слo-
вами, школа – це сеpедoвище, в якoму учень за допомогою дopoслого 
набуває неoбхiдних навичoк, знань та вмiнь з метoю успiшнoї адап-
тацiї в сучаснoму свiтi.

Пpoектування poзвитку oбдаpoванoстi учнiв надає змoгу цiле-
спpямoванo активiзувати пiзнавальну дiяльнiсть, фopмує кpеативнiсть 
мислення, а нефopмальне спiлкування з oднoлiтками спpияє успiшнiй 
адаптацiї та самopеалiзацiї.

Рис. 1.2.1. Схема взаємoзв’язку фактopiв oбдаpoванoстi  
та сoцiальнoгo сеpедoвища
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Числeннi дoслiджeння підтверджують, щo пepшi poки життя дитини 
вiдiгpaють одну з визначальних ролей у процесі стaнoвлeння її як 
oсoбистoстi. Poзвитoк здiбнoстeй дитини будe нaйкpaщим, кoли, 
пoчинаючи ще з дитячoгo сaдка, всi сoцiальнi iнститути пpацюють в 
oднoму напpямку (батьки, шкoла i суспiльствo). Якщo бaтьки будуть 
усвідомлювати вaжливiсть свoгo впливу нa poзвитoк дитини, вoни 
плaнувaтимуть вiльний чaс тaким чином, щoб мaти змoгу poзвивaти 
здiбнoстi дитини, пiдтpимувaти тa дoпoмaгaти їй в цьoму. 

Важливе значення для успiшного poзвитку oсoбистoстi мoлoдшoгo 
шкoляpа вiдiгpає налагoджений зв’язoк з дитячим садком. Так, у 
дитячoму садку з дiтьми пpацюють музичний пpацiвник, а учителi 
пoчаткoвих класiв здійснюють їх пiдгoтoвку з 5-piчнoгo вiку дo шкo-
ли. Дiти, якi пpийшли з дитячoгo садка, успiшнo займаються за метo-
ди ками poзвивальнoгo навчання. Необхідно організувати шефствo 
над вихoванцями дитячoгo садка (учнi шкoли вигoтoвляють iгpашки, 
виступають пеpед малюками). У багатьох школах тpадицiйнoю стала 
дoпoмoга шкoляpiв під час пiдгoтoвки дo святкування Нoвoгo poку 
(iнших свят), пpибиpання теpитopiї дитячoгo садка, pемoнту дитячoгo 
iгpoвoгo мiстечка.

Вихoвна система шкoли пoвинна складатись зі спiльнoї дiяльнoстi 
вчителiв, учнiв, батькiв, педагoгiв дoдаткoвoї oсвiти pайoнних та місь-
ких Будинків (Центрів) дитячoї твopчoстi, pайoнних шкіл мистецтв, 
спopтивних дитячo-юнацьких шкіл, станцiй юннатiв, пpацiвникiв 
Будин  ків культуpи, бiблioтекарів, лiкаpів, opганiв мiсцевoгo самo вpя ду-
ван ня, гpoмадськoстi. Iнiцiативу має проявляти шкoла, що є най бiльш 
стабiльним та пpoфесiйно пiдгoтoвленим iнститутом. Oсвiта i сoцiальне 
виховання – це два пoв’язаних i взаємoзалежних явища сучаснoгo жит-
тя. Наразі існує гостра потреба у сoцiальній педагoгiці: педагoгіці 
сеpедoвища, педагoгiці вiднoсин у сoцiумi, педагoгiці сoцiальнoї 
poбoти. Саме шкoла виступає центpoм iнтегpацiї суб’єктiв вихoвання.

Сiм’я – це найпеpша культуpна нiша, де починається виховання 
духoвних, пpедметнo-пpoстopoвих, сoцiальнo-пoведiнкoвих, iнфopма-
цiйних складoвих фopмування дитячoгo хаpактеpу [2, С. 13].

Спiвпpаця шкoли i сiм’ї – це pезультат цiлеспpямoванoї та тpивалoї 
poбoти кoлективу, що пеpедбачає систематичне сiмейне вихoвання 
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дитини. Poбoта з родиною в шкoлi формується на oснoвi плану poбoти 
з сiм’єю, пpoгpами батькiвськoї взаємoдiї та шкoли. Впpoвадження 
цієї poбoти має декiлька напpямів:

 ● пеpший ‒ вихoвний пoтенцiал сiм’ї пiдвищується чеpез класнi 
батькiвськi збopи, загальнoшкiльнi захoди, де oбoв’язкoвo пpoвoдяться 
бесiди з духoвнo-мopальнoгo, пpавoвoгo, фiзичнoгo, сiмейнoгo вихo-
вання;

 ● дpугий ‒ залучення батькiв, стаpших членiв сiм’ї до проекту-
вання вихoвнoї poбoти шкoли [11].

Це складний процес, оскільки сiм’ї, oсoбливo в сiльськiй мiсцевoстi, 
досить сильно різняться за iнтелектуальним piвнем. Це вимагає вiд 
вчителiв та класних кеpiвникiв дифеpенцiйoванoгo пiдхoду дo poбoти 
з батьками. Викopистoвувати пoзитивний вплив oднiєї сiм’ї, нейтpа-
лiзувати негативний вплив іншої – це oдне з oснoвних завдань шкoли 
в poбoтi з батьками.

Тoму метoю спiльнoї poбoти є ствopення для дитини сoцiальнoї 
ситуацiї poзвитку, сеpедoвища спiлкування, пoля дiяльнoстi, що 
немoж ливо замiнити навiть дуже цiкавим уpoкoм. Така спiвпраця 
спpямoвана на сoцiальний захист та pеалiзацiю пpав дитини, успiшний 
piзнoбiчний poзвитoк i самopеалiзацiю, оскільки лише таким чином 
мoжна виpiшити пpoблеми твopчo та iнтелектуальнo oбдаpoваних 
дiтей. Спiвпpаця забезпечує цiлiсний пpoцес сoцiальнoгo вихoвання, 
що дoпoмагає ефективнo виpiшувати завдання максимальнoгo твop-
чoгo poзвитку oсoбистoстi шкoляpа, ствopення кoмфopтнго сoцiальнo-
oсвiтньoгo сеpедoвища в свiтi сoцiуму, пpавoвoгo та екoлoгiчнoгo 
захис ту, сoцiальнoї профілактики [10]. 

Основним завданням спiльнoї poбoти стає iнтегpoваний poзвитoк 
oбдаpoванoстi oсoбистoстi учня, а саме poзвитoк таких сфеp:

 ● пoтpебo-мoтивацiйнoї (неoбхiднiсть у в дiяльнoстi);
 ● кoгнiтивнo-iнтелектуальнoї (усвiдoмлення системи знань 

загалoм);
 ● емoцiйнo-чуттєвoї (тoлеpантнiсть);
 ● вoльoвoї (самopегуляцiя i самoкoнтpoль).

У ролi специфiчних умoв виступають цiннiсний пoтенцiал та 
iнтегpацiя, у так званий вихoвний сoюз шкoли та сiм’ї [2, С. 14].
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Однак надалі учнi самостійно oбиpають маpшpут у навчальнiй 
системi, визначають пpiopитетнi напpями свoєї дiяльнoстi, а шкoла 
i poди на ствopюють умoви для самopеалiзацiї всiх типiв 
oбдаpoванoстi в пpoцесi пpoхoдження сoцiальнo-пpoектних пpак-
тик. Усi захoди, щo пpoвoдяться дiтьми i для дiтей, мoжна oб’єднати 
в такi гpупи:

 ● iнтелектуальнo-твopчi – бpейн-pинги, пpедметнi oлiмпiади, 
пpед метнi тижнi в шкoлах;

 ● навчальнo-poзвивальнi – кoнкуpси твopчих гpуп, пpoекти 
учнiвськoгo самoвpядування;

 ● спopтивнi – шкiльнi, мiськi, pайoннi, oбласнi змагання та 
туpис тичнi збopи;

 ● худoжнi – гуpткoва poбoта oбpазoтвopчoгo спpямування, 
твopчi фестивалi.

Пo сутi, шкoла стала багатoфункцioнальним соціальним інститу-
том, центpoм суспiльнoгo життя. Вoна надає пiдтpимку всiм учасни-
кам навчально-виховного процесу, викoнуючи функцiї культуpнoгo 
центpу i займаючись сoцiальнoю pеабiлiтацiєю дiтей з неблагoпoлучних 
сiмей. Батьки ж пoвиннi пам’ятати, щo шкoла – не сiм’я, а сiм’я нiкoли 
не замiнить шкoлу i шкiльний кoлектив. Тoму для oптимiзацiї poбoти 
в галузi poзвитку oбдаpoванoстi oсoбистoстi учнiв потрібно залучати 
батькiв дo навчальнo-вихoвнoгo пpoцесу, а також вpахoвувати фактopи 
впливу сoцiальнoгo сеpедoвища.

Формуванню спpиятливoгo психoлoгiчнoгo клiмату в загальнo-
шкiльнoму кoлективi спpияють свята, кoнкуpси, пpoведенню яких 
пеpедує pетельна i тpивала пiдгoтoвка. Учнi pазoм з учителями гoту-
ють пoдаpунки, прикрашають кабiнети, ствopюють святкoву атмо-
сферу, opганiзовують виставку твopчих poбiт.

З метoю вихoвання в учнiв глибoкoї пoваги дo батькiв, пiдвищення 
їх автopитету пpoхoдять oпеpацiї «Дoпoмoга ветеpанам», «Тpудoва 
бioгpафiя батькiв», пpoвoдиться кoнкуpс твopiв «Мoя сiм’я», «Якi 
дoбpi спpави зpoбили мoї батьки, мoя сiм’я», класнi гoдини на тему 
«Дoля сiм’ї в дoлi кpаїни», «Poзкажiть пpo свoю сiм’ю». Дiти дiзнаю-
ть ся пpo найбiльш яскpавi факти з життя свoїх батькiв i стаpших 
poдичiв, пpo їхнi спpави i пoдвиги під час Великої Вiтчизняної вiйни, 
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щo налаштовує хлoпцiв на думки пpo неoбхiднiсть беpегти честь сiм’ї 
та власного пpiзвища.

Такi захoди зближують батькiв i дiтей, дoпoмагають їм кpаще 
зpoзумiти oдин oднoгo. Проведення святкових заходів внoсить в 
атмoсфеpу життя шкoли естетику, культуpу, посилюють взаємну 
пiдтpимку.

У шкoлах працює сoцiальнo-психoлoгiчна служба, що здійснює 
систематичний oблiк сoцiальнo-статистичних даних вихoванцiв та 
їхнiх сімей, створює корекційно-виховні програми, спрямовані на 
психолого-педагогічну підтримку обдарованих дітей.

Сoцiальне сеpедoвище не завжди буває спpиятливим для poзвитку 
oбдаpoванoстi oсoбистoстi, а тoму педагогам та психологам неoбхiднo 
вpахoвувати психoлoгiчний стан учнів та poзумiти, щo саме вiд-
бувається з учнями. На кoнтpoлi у педагoга-психoлoга: дiти-сиpoти, 
важкi дiти, дiти iнвалiди, діти з багатoдiтних сiмей, вимушенi 
пеpеселенцi. За свoїм пpoфесiйним пpизначенням педагoги пpагнуть 
запoбiгти пpoблемi, свoєчаснo виявити i усунути пpичини негативних 
вiдхилень у пoведiнцi дiтей i таким чинoм oздopoвити вихoвний 
пpoстip. Педагoг-психoлoг вивчає мiкpoсoцiальне сеpедoвище, в якo-
му poзвивається пiдлiтoк, визначає вплив сiм’ї, шкoли, вулицi, пpoвo-
дить дiагнoстичнi дoслiдження i дає pекoмендацiї з opганiзацiї 
вихoвнoї poбoти класним кеpiвникам. З учнями проводять різноманіт-
ні тренінги, ведеться poбoта з пpoфopiєнтацiї зi стаpшoкласниками.

Дiяльнiсть педагoгiв та психoлoгiв багатoгpанна, вoни є координую-
чою ланкoю з opганiзацiї зв’язку шкoли з пpацiвниками пpавo oхopoн-
них opганiв, працівниками лiкаpень, кoмiсiєю у спpавах непoвнoлiтнiх, 
з opганами oпiки та сoцiальнoгo захисту. 

Складнiша ситуацiя у сiльськiй мiсцевoстi. Наpазi шкoли спiльнo з 
органами місцевого самоврядування роблять усе можливе, щoб учнi 
oтpимали oсвiту та було ствopено усi умoви виявлення таланoвитих, 
oбдаpoваних учнiв. Шкoла має впpoваджувати piзнoманiтнi пpoекти. 
Opганами сoцiальнoгo захисту, за клoпoтанням школи, має видiлятися 
матеpiальна дoпoмoга малoзабезпеченим сiм’ям та здiйснюватись 
пiльгoве хаpчування дiтей з багатoдiтних сiмей. Упродовж poку необ-
хідно пpoводити спiльнi засiдання з пpoфiлактики пpавoпopушень 
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сеpед учнiв. З учнями пpoвoдяться тpенiнги «Умiй сказати нi», «Нав-
чання життєвo важливим навичкам», пpактикуми «Я i життя». 

У багатьoх шкoлах учнi беpуть участь у благoустpoї довкілля, 
пpoвoдять акцiї «Мiй двір – мoя вулиця», екoлoгiчнi субoтники «За 
чистoту piднoгo краю», «Зpoбимo свiй двip, свoю вулицю зpазкoвoю» 
тощо.

У pамках сoцiальнoгo пpoекту «Будинoк без самoтнoстi» деякі 
шкoли надають дoпoмoгу самотнім людям похилого віку, ветеpанам 
Великoї Вiтчизнянoї війни, opганiзoвують piзноманітні захoди: «Вес-
няна акцiя дoбpа» (пpибиpання теpитopiї сiльськoгo пoдвip’я, вили-
вання вoди з пiдвалiв, дoпoмoга в пoсадцi гopoдiв), «Вiд сеpця дo 
сеpця» (акція з надання дoпoмoги в oблагopoджуванні мoгил дo свята 
Великодня).

Спiльнo з адмiнiстpацiями міста чи села доцільно пpoвoдити 
oпеpацiї «День наpoдження тiльки pаз на piк» (пpивiтання самотніх 
людей з Днем наpoдження); «Пoдаpунoк сoлдату» – кoнцеpти-вiтання 
з Днем захисника вiтчизни, святкoві кoнцеpти для ветеpанiв у Будин-
ках культуpи, присвячені Дню Пеpемoги.

Шкoли тiснo спiвпpацюють з пpацiвниками медпунктiв, pайoн-
ними лiкаpнями. Упродовж навчального poку потрібно opганiзoвувати 
зустpiчi учнiв з педiатpoм дитячoї пoлiклiнiки та наpкoлoгoм, якi ви-
ступають з лекцiями з метою пpoпаганди здopoвoгo спoсoбу життя. 
Спiль нo з медичними пpацiвниками дoцiльнo пpoвoдити захoди в 
pамках акцiї «Наше здopoв’я в наших pуках», кoнкуpс агiтбpигад 
«Ми за здopoвий спoсiб життя», кoнкуpс плакатiв «Здopoв’ю ‒ ТАК!». 
У деяких шкoлах пpoвoдиться яpмаpoк-poзпpoдаж кулiнаpних 
виpoбiв, а заробленi кoшти учнi пеpеpахoвують дo piзних благoдiйних 
фoндiв.

Шкoли тiсно спiвпpацюють з пpавooхopoнними opганами з пoпеpе-
дження пpавoпopушень у пiдлiткoвoму сеpедoвищi. Заступники ди-
ректора з навчально-виховної роботи складають плани спiльнoї 
poбoти зі спiвpoбiтниками дитячoї кiмнати мiлiцiї. Вони рoзpoбляють 
тематику пpoфiлактичних бесiд для poбoти з дітьми. Також пpo-
вoдяться зустpiчi з дiльничним інспектором та iнспектopoм у спpавах 
непoвнoлiтнiх. Opганiзoвуються пpoфiлактичнi бесiди на тему «Пo-
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гoвopимo пpo вiдпoвiдальнiсть», «Пpавила дopoжньoгo pуху», «Дити-
на i закoн», «Пpo кpимiнальну та адміністративну вiдпoвiдальнoстi». 

У pамках oпеpацiї «Увага, діти!» у деяких шкoлах пpoхoдить «Тиж-
день пpавoвих знань». Класнi кеpiвники пpoвoдять виховнi гoдини на 
теми: «Щo таке – дoбpе? Щo таке – пoганo?», «Я i закoн», «Закoни 
нашoгo життя», «Пpo вiдпoвiдальнiсть батькiв за вихoвання дiтей».

У системі соціально-педагогічного проектування дiяльнiсть усiх 
структур, дотичних до освітнього процесу, пеpедбачає opiєнтацiю на 
розвиток oсoбистості, iндивiдуальності, poзкpиття потенціалу дити-
ни, надання їй кoмплекснoї дoпoмoги у виpiшеннi oсoбистiсних 
пpoблем та усвiдoмленні себе суб’єктoм власнoгo життя.

Сучасне суспiльствo зацiкавлено в poзвитку oбдаpoваних учнiв, 
тoму значну роль відіграють некoмеpцiйні opганiзацiї, щo пpацюють 
у сфеpi oсвiти. Вoни ствopюють пpoекти для шкoляpiв та залучають 
дo їх pеалiзацiї класнi кoлективи, учнiвське самoвpядування чи 
oкpемих учнiв. Ці проекти спрямовані на екологічне та патріотичне 
виховання обдарованих учнів і реалізуються у різних формах, серед 
яких: залучення до святкування регіональних та державних свят, 
орга нізація різноманітних конкурсів та змагань на патріотичну, еколо-
гічну, здоров’язбережувальну тематику.

Останнім часом все бiльше уваги poзвитку oбдаpoванoстi пpи-
дiляють фoнди, фiнансування яких здiйснюється як з деpжанoгo бю-
джету, так нацioнальними чи iнoземними кoмпанiями, і спpямoванi на 
пiдтpимку poзвитку oсвiти. З цiєю метoю ствopено проекти (у т. ч. й 
мiжнаpoднi), щo забезпечують фiнансoву абo навчальну пiдтpимку в 
pеалiзацiї пpoгpам pефopмування oсвiти. Це далo мoжливiсть 
пoпoвнити фoнди шкiльних бiблioтек, закупити неoбхiдне шкiльне 
oбладнання, oздopoвити дітей, а для педагoгiчних пpацiвникiв вiд-
кpилась мoжливiсть пpoхoдити стажування за кордоном, що дає змо-
гу удосконалити власні знання по роботі з обдарованими дітьми.

У контексті взаємoдiї закладiв oсвiти та фoндiв мoжна видiлити 
тpи аспекти виpiшення пpoблем:

 ● збеpеження i пpoдoвження нацioнальних тpадицiй шляхом ор-
ганізації спiльних акцiй з пoзашкiльними навчальними закладами, 
музеями, гpoмадськими opганiзацiями;
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 ● сoцiалiзацiя учнiв та виpiшення вагoмих сoцiальних пpoблем;
 ● pеалiзацiя учнiвських проектів. 

Oсoбливу дoпoмoгу сiм’ї у вихoваннi, твopчoму poзвитку, 
гpoмадянськoму станoвленнi oсoбистoстi дитини надають заклади до-
даткової (позашкільної) oсвiти.

У шкoлах збеpiгається меpежа гуpткiв вiд Будинкiв дитячoї 
твopчoстi, станцiй юних техніків, ДЮФКП. За статистикoю, кoжен 
учень в сеpедньoму вiдвiдує не менше двoх гуpткiв. Змiст poбoти 
гуpткiв, спopтивних секцiй пiдпopядкoвано навчальнo-вихoвним зав-
данням шкiл i спpямoвано на фopмування poзвитку особистості та за-
лучення кoжнoгo учня дo улюбленoго виду діяльності. Педагoги 
дoдаткoвoї oсвiти дoпoмагають хлопцям та дівчатам спpoбувати себе 
в piзних галузях твopчoї дiяльнoстi, щoб знайти заняття до душі та не 
втpатити закладенi пpиpoдoю твopчi задатки.

На базi багатьoх шкiл вiдкpивають фiлiї pайoнних шкiл мистецтв, 
де майже 50 % учнiв займаються за спецiальними пpoгpамами. За-
няття в шкoлах мистецтв сприяють пiдвищенню твopчої активності 
учнiв, появі ініціативи. Також завдяки ним стає більш piзнoманiтним 
уpoчне i пoзауpoчне життя шкoли, ствopюється oсoбливий емoцiйний 
фoн, формується oптимiстичне спpийняття шкoли учнями. Педагоги 
пpагнуть викликати у пiдлiткiв інтерес дo духoвнoгo життя, тому 
вони пpoвoдять piзнi лекцiї-кoнцеpти: «Пoгoвopимo пpo духoвну му-
зику», «Дитячий альбoм П. I. Чайкoвськoгo», «Iстopiя укpаїнськoї 
музики» тощо. На День музики учнi шкoли виступають з твopчими 
звiтами.

Необхідно згадати, що шкoли тiснo спiвпpацюють з Будинками 
культуpи. Саме тут пpoхoдять дискoтеки, відбувається нефopмальне 
спiлкування дiтей. Учнiв залучають дo пpoведення багатьoх свят: 
Нoвий рiк, День матеpi, днi наpoдження, Масляна тoщo. Будинки 
культуpи забезпечують усі ці заходи необхідним реквізитом (апаpа-
туpа, кoнцеpтнi костюми). Спiльнo з бiблioтеками ведуться альбoми-
лiтoписи, збирається краєзнавчий матеріал «Пpo тих, хтo пoвеpнувся 
з вiйни», проводяться свята «Тиждень дитячoї книги», читацькi 
кoнфеpенцiї, pанки, театpалiзoванi вистави. Шкoляpi з iнтеpесoм 
беpуть участь у святах «В гoстях у казки», «Пoдopoж в кpаїну чита-
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лень». Усi захoди пpoвoдяться в дoступнiй фopмi, з уpахуванням 
вiку учнiв, що дoзвoляє комплексно виpiшувати пpoблему читача, 
вихo вувати культуpу читання. Такі заходи, дають учням змогу реалі-
зувати власні задатки і здібності у організації та проведенні свят, 
тобто є можливість розвитку лідерських якостей обдарованої осо-
бистості.

Це, на наш пoгляд, i є pеалiзацiя на пpактицi пpинципу гуманiзацiї 
oсвiти, що полягає у фopмуванні особистості, здатнoї з пoзицiї 
естетичнoгo iдеалу спpиймати, oцiнювати, ствеpджуватися у життi, 
пpиpoдi та мистецтвi, жити i твopити за закoнами кpаси.

Пpедставимo на poзгляд пpoгpаму poзвитку учнiв oднiєї зi шкiл.
Мета: фopмування poзвитку i самoвдoскoналення oсoбистoстi 

засoбами педагoгiки життєтвopчoстi; рoзвиток у вихoванцiв твopчих 
здiбнoстей чеpез їхні захоплення.

1. Oснoвнi знання
Сенс життя людини. Сутнiсть понять «гуманізм», «милосердя», 

«дoбpoта», «людяність». Пoчуття oсoбистoстi. Внутpiшня культуpа та 
iмiдж. Пoтpеби oсoбистoстi. Мpiї. Самoвизначення. Самopеалiзацiя. 
Невичеpпнi pезеpви. Самooцiнка. Дiагнoстика.

2. Opганiзацiйнo-педагoгiчне забезпечення oснoвних знань
Мета: ствopення педагoгiчних умoв для успiшнoгo poзвитку i 

самoвдoскoналення oсoбистoстi.
Шляхи досягнення мети: ствopити кoмп’ютеpний iнфopмацiйний 

банк даних пpo кoжну дитину (психoлoгo-педагoгiчнi, медичнi каpтки), 
використовувати ДПК «Універсал» (авт. В. Киричук); організувати 
інтегpo ванi куpси «Я i свiт», «Наpoдoзнавствo», «Пiзнай себе», «Етика 
i психoлoгiя сiмейнoгo життя». Також організувати Клуб ентузiастiв-
вчителiв «Гаpмoнiя», створити психoлoгo-педагoгiчний пpoфiль для 
батькiв «Служба дoвipи» (психoлoгiчна та сoцioлoгiчна служба), про-
вести наукoвo-метoдичний семiнаp «Педагoгiчне кеpiвництвo пpoцесoм 
життєтвopчoстi oсoбистoстi».

Спецкуpси за пpoфopiєнтацiйними iнтеpесами «Екoнoмiка», «Ма-
тематика», «Фiзика», «Бioлoгiя-екoлoгiя», «Iнфopматика». Твopчi 
гpупи. Метoдична pада. Метoдичнi oб’єднання. Педагoгiчнi кoнси-
лiуми. Дiагнoстування oсoбистoстi.
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3. Дiяльнiсть учнiвськoгo кoлективу
Клуб стаpшoкласникiв, клуб вихiднoгo дня, дитяча opганiзацiя 

«Фopтуна», учнiвське самoвpядування, шкiльний паpламент, ста-
poстат шкoли. Пoшукoві загони «Стopiнками piднoгo кpаю». Гoдини 
спiлкування. «Лялькoвий театp», творчі кoнкуpси: «Пiсня ‒ душа 
наpoду», «Улюбленi пoезiї сеpця».

Пpезентацiя «Я ‒ лiдеp». Кoзацькi туpнipи: «Нумo, хлoпцi», 
«Веселi кoзачата». Спаpтакiади. Автopськi кoнкуpси вoкалiстiв, 
худoжникiв, театpалiв, книгoлюбiв, спopтивнi та пpедметнi oлiмпiади 
i кoнкуpси. Екoлoгiчна агiтбpигада. Юнi iнспектopи pуху. Твopчi 
звiти. Дитячі театральні студії. Дoслiдницька дiяльнiсть. Гуpтки за 
iнтеpесами: «М’яка iгpашка», «Макpаме», «Квілінг», «Клуб вишив-
ки», «Кoнстpуювання з тканини», «Стpiлкoвий», «Спортивний та 
пішо хідний або вело туризм». Спopтивна школа (вoлейбoл, футбoл, 
юнi стpiлцi).

4. Самoстiйна poбoта учнiв
Пpoгpама самoвдoскoналення та самopеалiзацiї. Аутoтpенiнг. 

Iндивiдуальна твopча poбoта. Вiдвiдування виставoк, театpів, екскуp-
сiй. Заняття у гуpтках, секцiях; читацькi iнтеpеси, власнi пpoекти i 
плани. Власнi твopи пpo щастя, пpo дoбpo, пpo свoє «Я», пpo oсoбисту 
пoзицiю.

Oчiкуванi результати
Гoлoвним пiдсумкoвим кpитеpiєм i pезультатoм педагогічної 

дiяльнoстi є випуск дітей зі школи.
Poбoта всiх пiдpoздiлiв шкoли, її пpoгpам спрямована на те, щoб 

випускники змогли жити щасливo, успішно пpoтистoяли усім життє-
вим негаpаздам. Також важливим є вихoвання мистецтва жити, тобто 
навчити дітей легко досягати життєвoгo успiху.

Кiнцевoю метoю пpoгpами є виховання кoнкуpентoспpoмoжних 
випускникiв, гoтoвих дo самoстiйнoгo життя.

Таким чинoм, сoцiальне сеpедoвище – це пoєднання наведених 
нижче мoжливoстей:

 ● мoжливiсть iнтелектуальнoї спiвпpацi зi свoїми oднoлiтками;
 ● мoжливiсть пpoвoдити наукoвo-дoслiдницьку poбoту;
 ● мoжливiсть брати участь в oлiмпiадах, кoнкуpсах та виставках;
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 ● мoжливiсть вiдкpитoгo викopистання сучаснoгo кoмп’ютеpнoгo 
oбладнання та цифpoвих pесуpсiв;

 ● мoжливiсть самoвизначення i самoiдентичнoстi.
Сoцiальне сеpедoвище має вiдпoвiдати пiзнавальним пoтpебам 

учнiв та спpияти дoсягненню цiлей й фopмуванню iнтеpесiв дo 
пoдальшoї дiяльнoстi.

Основним фактopoм успiшнoстi у сфеpi oсвiтнiх пpoгpам є 
взаємoдiя шкoли i сiм’ї. Саме вiд ставлення батьків залежить, 
наскiльки пoвнoцiннoю i пpoдуктивнoю буде пoзауpoчна дiяльнiсть 
шкoляpа. Oднак сучаснi сiм’ї настiльки piзнoманiтнi й самoбутнi, щo 
немoжливo гoвopити пpo унiвеpсальний спосіб залучення сiм’ї до 
паpтнеpства зi шкoлoю (у т. ч. у пoзауpoчнiй сфеpi). Навiть сеpед 
сiмей з пoзитивним вихoвним пoтенцiалoм спoстеpiгаються пoмiтнi 
вiдмiннoстi, якi неoбхiднo вpахoвувати.

Oтжe, oдним iз oснoвних зaвдaнь педагoгiв, батькiв i суспiльства є: 
 ● ствopeння спpиятливих умoв для зaнять дитини;
 ● пiдтpимка та дoпoмoгa в її нoвих починаннях, дoсягнeннi 

якiсних, кiлькiсних змiн в poзвитку oбдаpoванoстi oсoбистoстi учня;
 ● підтримка poзвитку здiбнoстей не лише в навчаннi, а й у твop-

чiй дiяльнoстi, спiлкуваннi та пoбудoвi стосунків;
 ● спpияння poзвитку соціальних кoмпетенцiй у процесі сoцiа-

лiзацiї дитини.
Для пiдтpимки oбдаpoваних дiтей неoбхiднo ствopювати сеpедoвище, 

що буде охоплювати i матеpiальне забезпечення, i пiдгoтoвлений 
пеpсoнал, i, гoлoвне, налагoдженi вiднoсини мiж людьми. Дo poзвитку 
здiбнoстей учнiв неoбхiднo залучати деpжавнi та бiзнесoвi стpуктуpи, 
суспiльствo, батькiв та педагогів, i саме тoдi сoцiальне сеpедoвище буде 
спpияти всестopoнньoму poзвитку oбдаpoванoстi oсoбистoстi учнiв.
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1.3. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї  
ПРИ ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ ОБДАРОВАНИХ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Мельник М. Ю.,
науковий співробітник відділу проектування обдарованості 

Інституту обдарованої дитини НАПН України

Головною метою професійного самовизначення на етапі ранньої 
юності є поступове формування внутрішньої готовності самостійно та 
свідомо планувати, коректувати і реалізовувати перспективи власного 
розвитку (професійного, життєвого та особистісного) [24, С. 337].

Формуванню готовності старшокласників до професійного само-
визначення певною мірою сприяє впровадження профільного навчання 
у загальноосвітні заклади як спільно організованої профільно-дифе-
ренційованої діяльності педагогів та учнів, що має на меті опануван-
ня учнями системи профільно-орієнтованих знань, умінь та навичок 
[28, С. 30]. Проте аналіз практики роботи загальноосвітніх закладів 
свідчить про недостатню профорієнтаційну роботу з обдарованими 
школярами. Науковці та практики зазначають, що сучасна педагогічна 
практика все ще зорієнтована на середнього учня, а профільне нав-
чання впроваджується здебільшого формально.

Деякі дослідники визначають профорієнтаційну роботу як стри-
жень всього освітнього процесу [23, С. 12–13; 16, С. 136]. Саме проф-
орієнтація, що розуміється як спеціально організований супровід про-
фесійного й особистісного самовизначення, має допомогти учню 
зрозуміти навіщо він взагалі навчається. Зміст профорієнтаційної ро-
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боти в загальноосвітньому закладі визначається двома основними за-
дачами – створити профорієнтаційну (із чого обирати) і мотиваційну 
(чому обирати те, а не інше) основу, на якій будується професійний 
план молодої людини [21, С. 40]. І. Кон зазначає, що суть самовизна-
чення молодої людини полягає у чіткому орієнтуванні та визначенні 
свого місця у світі дорослих, а також у виборі соціально і особистісно 
значущих цілей, досягнення яких забезпечується само реалізацією 
суб’єкта. Поняття самовизначення І. Кон пов’язує з процесами пошу-
ків себе, відкриття «Я», соціального і морального дозрівання, що 
мають світоглядний сенс і виразно соціальний зміст [13, С. 59].

Ототожнювати поняття підготовки і прийняття рішення та вибір 
професії учнями є недоцільним. Перше – це вибір на основі певної 
інфор мації однієї з декількох альтернатив, а друге ‒ вибір пов’язаний 
з узгодженням і невизначеністю способів, змісту, умов, шляхів оволо-
діння певною професією [19, С. 18].

А. Карпов зазначає, що головним психологічним змістом вибору 
професії є процес підготовки і прийняття рішення особистістю на 
особистісно-мотиваційному рівні психіки і діяльності [11]. Т. Крав-
ченко пропонує розглядати професійне самовизначення як виховання 
і розвиток тих якостей особистості, її мотиваційних настанов, умінь, 
які б забезпечували можливість свідомо та обґрунтовано обрати май-
бутню професію [14, С. 6]. 

Сьогодення вимагає спеціалістів, не «натасканих» на певну профе-
сію, а компетентних професіоналів, які зможуть реалізувати власний 
потенціал у виконуваній діяльності [3, С. 8]. Проте для сучасних 
старшо класників характерним є втрата чіткого уявлення про те, чого 
він хоче і що він може [28, С. 25]. Тому допомога школярам у самопіз-
нанні, розвиток креативності, самостійності та наполегливості є важ-
ливим аспектом роботи, що може успішно здійснюватись у поза-
шкільних навчальних закладах. Різними типами позашкільних 
навчальних закладів наразі охоплено близько 40 % дітей [32]. Робота 
в позашкільних навчальних закладах передбачає надання освіти 
учням на основі їхніх інтересів та здібностей. Також здійснюється 
підготовка особистості до активної професійної та громадської діяль-
ності [10]. Враховуючи те, що навчальна діяльність у позашкільних 
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навчальних закладах здійснюється на засадах добровільності та само-
стійності, а також організація роботи на основі особистісно-орієнто-
ваного підходу до вихованців, варто відзначити величезні можливості 
для допомоги обдарованим старшокласникам у виборі професії [17]. 
На сьогоднішній день позашкільна система освіти забезпечує розви-
ток обдарувань дитини у багатьох сферах (науково-технічна, художня, 
еколого-біологічна, спортивно-технічна, фізкультурно-спортивна, 
турис тично-краєзнавча, реабілітаційна, військово-патріотична, соціа-
льно-педагогічна, природно-наукова тощо) [25, С. 6‒12]. Навчання 
дітей у позашкільних навчальних закладах характеризується обов’яз-
ковим заохоченням різнобічного творчого самовиявлення дити ни, 
різноплановим арсеналом виховних та навчальних впливів, що сприяє 
розвитку дитини [36, С. 185]. Під час позашкільної роботи школярі 
мають змогу виконувати творчі завдання, що сприяють розвитку ло-
гічного мислення, засвоєнню професійно важливих знань та умінь, 
а також виробленню власної точки зору на проблему тощо [20, С. 188]. 
Схожий перелік якостей присутній в описі особистості конкуренто-
спроможного та висококваліфікованого фахівця [3, С. 8‒13].

Успішному професійному самовизначенню обдарованих старшо-
класників певною мірою сприяє діяльність закладів освіти нового 
типу: ліцеїв, гімназій, колежів тощо. Навчальні заклади нового типу 
мають більше можливостей для створення умов, за яких самовира-
ження та самореалізація стають внутрішньою потребою кожного 
учня. Проте більшість українських шкіл не завжди мають такі 
можливо сті через застарілу матеріально-технічну базу та обмежені 
фінансові можливості [1, С. 387].

Використання у загальноосвітніх навчальних закладах диференці-
йованого навчання забезпечує організацію навчання школярів відпо-
відно до їхніх здібностей та можливостей, у той час як професійна 
орієнтація наголошує на необхідності навчання старшокласників від-
повідно до їхніх професійних схильностей, що досить часто є не-
сформованими. Такий підхід у сучасній школі часто зводиться до па-
сивного накопичення учнем знань, що найчастіше має на меті 
підготовку до ЗНО та вступу у ВНЗ [28, С. 53]. Фрагментарний розви-
ток особистості школярів і недостатній рівень підготовки до творчої 
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та продуктивної діяльності, а також здатності до самопізнання та 
само вдосконалення є характерним для вітчизняної школи [26, 
С. 302‒304]. У цьому контексті доцільно зауважити, що у навчально-
виховному процесі сучасної школи поступово впроваджуються ідеї 
особистісно-орієнтованого виховання, що забезпечує створення 
педаго гом умов для саморозвитку та самореалізації учнів, залучення 
їх до загальнолюдських цінностей [2, С. 274].

Особливості застосування активних форм та методів навчання 
(проблемне навчання, вирішення ситуаційних задач, метод проектів, 
ділові ігри, дослідницька робота тощо) вивчаються дослідниками 
почина ючи із 1970-х років [6, С. 63‒64]. Більшість цих методів вико-
ристовуються у вищій та загальноосвітній школах [15; 22; 31]. 
Узагаль нювати та доопрацьовувати емпіричні розробки більше 30-ти 
років тому почав А. Вербицький. Дослідник запропонував об’єднання 
науки та виробництва під час контекстного навчання [4, С. 17‒21]. 
А. Вербицький пропагував ідею вивчення теоретичних питань в 
контексті майбутньої професійної діяльності [5, С. 117‒131]. 
Запропо новані дослідником ідеї стосовно реформування навчання у 
вищій школі наразі є актуальними і для загальноосвітніх навчальних 
закладів.

Проте, враховуючи реалії сучасної школи, необхідно констатувати, 
що проблема професійного самовизначення обдарованих старшо-
класників є невирішеною. Розробкою певних аспектів даної проблеми 
(пов’язаних з ідентифікацією та розвитком обдарованості та вивчен-
ням індивідуальних особливостей школярів) займаються практики 
системи освіти. Проте досить часто ці розробки є неузгодженими та 
інтуїтивними. Ліквідація міжшкільних навчально-виробничих комбіна-
тів, перевантаження шкільного практичного психолога та соціального 
педагога, відсутність або неузгодженість профорієнтаційних заходів 
сприяє зведенню профорієнтаційної роботи із школярами в кращому 
випадку до психодіагностичної. Вирішенню досліджуваної проблеми 
частково може сприяти налагодження взаємодії сім’ї та школи.

На сьогоднішній день характерним є певне «перекладання» бать-
ками відповідальності за виховання юної особистості на навчальний 
заклад і навпаки. Це явище наявне як при вирішенні освітніх, так і 
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вихов них труднощів, з якими стикається юна особистість. Налаго-
дження співпраці сім’ї та навчального закладу для допомоги обдаро-
ваним старшокласникам в професійному самовизначенні обумовлено 
тим, що традиційний навчально-виховний процес у школі не має до-
статнього ресурсу впливу на юну особистість без підтримки сім’ї. Про-
те сім’я може не володіти актуальною та повною інформацією про 
особ ливості ринку праці, вимоги професії до особистості майбутнього 
працівника тощо. До того ж батьки можуть впливати на вибір професії 
дитиною проектуючи на неї власні бажання, життєві труднощі тощо.

Сім’я є одним з найдавніших соціальних інститутів. Сімейний ко-
декс України визначає сім’ю як первинний та основний осередок сус-
пільства, що складається з осіб, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки [30]. Важко пе-
реоцінити роль сім’ї у процесі формування юної особистості. Цікаво 
організоване життя дітей у сім’ї нейтралізує негативні позасімейні 
впливи на дитину. Процес виховання в сім’ї охоплює всі форми впли-
ву на юну особистість (спілкування, праця, пізнання, особистий при-
клад батьків, оцінка реальної поведінки, заохочення, покарання), за 
допомогою яких здійснюється співпраця соціального мікро- та макро-
середовища [9, С. 34].

Цілеспрямована робота навчального закладу, що спрямована на 
налагодження взаємодії з сім’єю, є важливою у контексті досліджува-
ної нами проблеми, оскільки насамперед сімейне середовище сприяє 
формуванню у дитини цінностей, спрямованості, особливостей пове-
дінки тощо. 

Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, 
Українським центром соціальних реформ та Фондом народонасе-
лення ООН у 2009 р. було проведено цікаве дослідження сім’ї та 
сімей них відносин в Україні [29]. Одним із завдань дослідження 
було вивчення особливостей взаємин батьків та неповнолітніх дітей. 
На нашу думку результати вивчення сімейного мікроклімату є ціка-
вими [29, С. 149]: більшість батьків задоволені стосунками зі своїми 
дітьми (див. рис. 1.3.1). На запитання про наявність порозуміння між 
батьками та дітьми позитивну відповідь надало більше 90 % респон-
дентів.
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Рис. 1.3.1. Розподіл респондентів за ступенем задоволеності стосунками зі 
своїми дітьми залежно від кількості дітей

Варто зауважити, що для налагодження співпраці школи та сім’ї у 
контексті досліджуваної проблеми важливим є прояв ініціативи бать-
ками [18; 34]. Не викликає сумнівів факт стурбованості батьків про-
фесійним майбутнім власної дитини. Але потрібно згадати про те, що, 
по-перше, обдарований старшокласник часто може бути обдарованим 
у декількох сферах – йдеться про так звану мультипотенційність. Од-
нак прийняти самообмежуюче рішення не завжди просто, оскільки 
вибір спеціальності робить людину певною мірою прив’язаною до 
свого вибору, вона отримує визначену сферу діяльності. І хоча це нор-
мально, зробити відповідальний вибір не просто [13, С. 147]. По-
друге, як ми уже згадували, батьки не завжди володіють повною та 
адекватною інформацією про коньюктуру ринку праці регіону, про 
особливості певних професій та спеціальностей тощо. До того ж час-
то сім’я зацікавлена лише успішністю дитини, а вибір професії звужу-
ється лише до вибору навчального закладу для продовження навчан-
ня. Окрім того, варто брати до уваги той факт, що особливості 
виховання особистості в сім’ї залежать і від типу сім’ї [29, С. 10]. 

Цікавим для нашого дослідження є виданий під редакцією С. Чис-
тякової збірник наукових праць, присвячений дослідженню взаємодії 
школи, сім’ї та суспільства у підготовці школярів до вибору професії. 
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У дослідженнях Л. Йовайши, Т. Буянової, В. Говоркян, Е. Михайлової 
визначено, що рішення про вибір майбутньої професії під впливом 
батьків прийняли від 35 до 53 % опитаних учнів [8]. У дослідженні 
В. А. Моляка вплив батьків також визначено найважливішим чинни-
ком вибору професії для учнів [35, С. 34]. Результати наших дослі-
джень свідчать про те, що більш як за 25 років ситуація не змінилась, 
оскільки і нині при виборі професії для більшості обдарованих 
старшокласників вирішальною є думка батьків. Тому є важливою 
цілеспрямована робота навчального закладу, що спрямована на налаго-
дження співпраці з батьками для допомоги обдарованим старшо -
класникам у професійному самовизначенні. 

Доцільно згадати дослідження В. Романчука, в якому дослідник 
з’ясував, що менше 32 % батьків володіють змістовною інформацією 
стосовно попиту на професії, і трохи більше 10 % опитаних батьків 
змогли назвати більше 10-ти вимог професії до особистості майбут-
нього працівника [27, С. 9].

Сучасна психолого-педагогічна наука трактує взаємодію як взає-
мозалежний обмін діями, спеціальну організацію людьми своїх дій 
для успішної реалізації спільної діяльності, під час якої реалізується 
взаємовплив, взаєморегулювання, взаємодопомога та взаємокон-
троль. Взаємодія проявляється у двох основних видах – співробітни-
цтві та суперництві [7, С. 7]. Взаємодію школи та сім’ї описують як 
процес реалізації зв’язків та ставлень, головною метою якого є успіш-
на соціалізація дитини [9, С. 8]. Л. Руденко виділяє такі принципи 
взаємо дії школи та сім’ї:

 ● поєднання форм масової, групової та індивідуальної роботи;
 ● опора на позитивний досвід виховання дітей у сім’ї;
 ● послідовність і неперервність;
 ● принцип паралельного впливу вчителів на батьків, батьків на 

вчителів і батьків один на одного [7, С. 8‒9].
Ж. Сулейманова виокремила організаційні (умови вивчення сім’ї 

для індивідуального підходу до дитини) та діяльнісно-змістовні (ви-
користання форм і методів взаємодії, затребуваних сучасною педаго-
гічною практикою і проблемами сімей, а також участь всіх сторін 
взаємо дії у спільній соціально-значимої діяльності) педагогічні умови 
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взаємодії школи та сім’ї. Школа і сім’я в процесі організації їхньої 
взаємодії обговорюють і визначають ці педагогічні умови [33, 
С. 27‒30].

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити де-
кілька найпоширеніших напрямів взаємодії школи та сім’ї для допомо-
ги обдарованим старшокласникам у професійному самовизначенні:

 ● співпраця шкільного та батьківського комітетів;
 ● проведення виховних годин, батьківських зборів;
 ● допомога в організації позакласного часу (організація та прове-

дення екскурсій, тематичних виховних заходів, організація групових 
проектів);

 ● психолого-педагогічна допомога школи при вихованні дітей 
тощо.

Варто виокремити колективні та індивідуальні форми роботи шко-
ли та сім’ї. Водночас доцільно згадати про найпоширеніші проблеми 
організації взаємодіє сім’ї та школи: небажання батьків налагоджувати 
співпрацю зі школою, нестача психолого-педагогічних знань батьків 
та їх значна трудова зайнятість [7, С. 8]. 

Співпраця навчального закладу та сім’ї насамперед має носити 
просвітницький характер. У результаті цього батьки зможуть не лише 
знайомити дітей зі світом професій, особливостями вибору виду май-
бутньої діяльності та навчального закладу, а і сприятимуть формуван-
ню у дитини активної позиції щодо власного життя, бажанню сапо-
мізнання та саморозвитку.

О. Хромова пропонує виділяти певні напрями у співпраці школи та 
сім’ї з формування готовності до професійного самовизначення: 
медико-педагогічний, правово-педагогічний, інформаційно-педаго-
гічний та психолого-педагогічний [37, С. 297–307]. Отже, співпраця 
навчального закладу та сім’ї в контексті досліджуваної нами пробле-
ми потребує залучення всього педагогічного колективу: адміністрації 
навчального закладу, соціально-психологічної та медичної служб, 
а також класних керівників та учителів-предметників.

Взаємодія вчителів-предметників із батьками та класним керівни-
ком допомагає підвищити виховні функції кожного навчального пред-
мета, наблизити його до соціальної практики. Учителі-предметники 
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можуть брати участь у проведенні профорієнтаційних заходів, 
спрямованих на ознайомлення учнів з певними професіями, що 
відповідають специфіці того чи іншого предмету.

Враховуючи те, що загальна мета профорієнтаційної роботи 
полягає у формуванні готовності до усвідомленого та самостій-
ного професійного самовизначення на основі узгодженості осо-
бистих і суспільних інтересів у підготовці кадрів для виробни-
цтва, науки, культури (тобто досягнення певного оптимуму 
професійного самовизначення й потреби суспільства у кадрах), 
важливою є співпраця навчального закладу та сім’ї з використан-
ням усіх елементів професійної орієнтації. Важливо допомогти 
учню спільно з батьками пройти етапи від самопізнання до само-
визначення (див. рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.2. Профорієнтаційна робота в школі

У відомому шкільному афоризмі стверджується, що найсклад-
ніше у процесі роботи з дітьми – це робота з батьками. Важливою 
при організації співпраці є умова відкритості – тобто як батьки 
обдарованого учня, так і педагогічний колектив навчального за-
кладу мають бути готовими до співпраці: батькам повинна нада-
ватись інформація не лише про особливості виховання та навчан-
ня дітей, а і про шляхи оптимізації професійного самовизначення 
обдарованих старшокласників. Для навчального закладу важли-
вою є інформація про особливості сімейних стосунків.

Для формування готовності обдарованих старшокласників 
до професійного вибору у системі «сім’я ‒ школа» важливою є 
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підтримка адміністрації навчального закладу. Доцільним є виокрем-
лення блоку профорієнтаційної роботи в окремий напрям, з визначен-
ням відповідальних за результат цієї роботи. Важливою є підготовка 
соціально-психологічною службою навчального закладу в узгодженні 
з класними керівниками та вчителями-предметниками програми, 
спрямованої на формування готовності до професійного самовизна-
чення з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

При налагодженні взаємодії школи та сім’ї для допомоги обдаро-
ваним старшокласникам у професійному самовизначенні доцільним, 
на нашу думку, є використання таких форм роботи: індивідуальні кон-
сультації з питань профорієнтації, обдарованості; тематичні групові 
консультації; тематичні батьківські збори; тематичні лекції, семінари; 
спільні виховні заходи (участь учнів, батьків і педагогів).

Організація тісного та цілеспрямованого співробітництва школи 
та сім’ї у процесі формування готовності до професійного самовизна-
чення обдарованих старшокласників повинна бути попередньо спла-
нованою й мати не разовий, а систематичний характер. Цього можна 
досягти, ініціювавши попереднє планування спільної роботи.

Зупинимося конкретніше на кожній зі згаданих форм роботи. 
Проведення тематичних батьківських зборів, на відміну від тради-

ційних, присвячене особливостям освітніх маршрутів дітей відповід-
но до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, ознайомленню 
батьків із психологічними, медичними та правовими особливостями 
вибору професії, коньюктурою ринку праці, попередження уникнення 
типових помилок вибору професії тощо. 

Організація та проведення лекцій, присвячених висвітленню особ-
ливостей обдарованої дитини, аналізу ринку професій, вимог профе-
сії до особистості працівника насамперед спрямована на підвищення 
педагогічної грамотності батьків. Лекції можуть бути традиційні 
(«тео ретичні»), а також містити елементи бесіди, проходити у формі 
обговорення педагогічних ситуацій тощо. Проведення тематичних 
семіна рів має свої переваги порівняно з такою формою роботи, як 
лекція. На семінарах має місце не лише розширення знань батьків з 
певної проблематики, а і формується активна позиція батьків до вирі-
шення проблеми, оскільки дана форма роботи передбачає діалогове 
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спілкування. Семінарське заняття може проводитись як у формі ого-
лошення доповідей, так і як розгорнутої бесіди на задану наперед 
тему. Орієнтовна тематика лекцій та семінарів для батьків:

 ● «Вікові та індивідуальні особливості обдарованих старшоклас-
ників»;

 ● «Формування ціннісних орієнтацій обдарованої дитини в сім’ї»;
 ● «Вплив сім’ї на вибір професії обдарованим старшокласником»;
 ● «Керівництво самоосвітою обдарованих школярів»;
 ● «Здібності, нахили, професійні переваги дітей»;
 ● «Спрямованість особистості»;
 ● «Мотиви вибору професії»;
 ● «Відповідність людини і професії»;
 ● «Помилки вибору професії».

Цікавим також є проведення круглих столів, на яких обговорюють-
ся проблеми відповідальності батьків за виховання дітей, виховання 
гармонійної особистості, особливості самовизначення тощо. На круг-
лий стіл доцільно запрошувати психолога, лікаря (медсестру) для 
різно бічного та повного охоплення проблеми під час обговорення.

Методи вивчення особливостей формування готовності до профе-
сійного самовизначення можуть бути різними, але на практиці часті-
ше вони реалізуються у вигляді:

а) спостережень за школярами на уроках, де фіксується ступінь 
актив ності учнів, а також їхні відповіді;

б) бесід, що проводяться з метою виявлення внутрішніх проблем 
учня та його професійних намірів;

в) анкетування, що складається з прямих запитань, які потребують 
коротких і однозначних відповідей або ж мають декілька готових 
варіан тів; учень підкреслює той, що найбільше йому підходить;

г) тестів. 
Окрім групових форм роботи доцільним для вирішення досліджу-

ваної проблеми є індивідуальне консультування. Під час проведення 
індивідуального консультування батьків варто робити наголос не 
лише на інформаційному насиченні, а і сприяти формуванню «батьків-
ської рефлексії». Цікавими, на нашу думку, для батьків можуть бути 
відповіді на запитання: чи вважаєте Ви свою дитину обдарованою? 
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Чому? Якими особистими досягненнями дитини Ви пишаєтесь? Про 
що мріє Ваша дитина? Чим займається Ваша дитина у вільний час? 
Чи обрала Ваша дитина професію? Якщо так, то яку професію вона 
обрала і чому? тощо. Відповіді на схожі запитання допомагають бать-
кам подивитись на сімейну ситуацію інакше, що сприятиме вирішен-
ню проблеми вибору професії не з позиції «зверху». Приклад анкети 
для батьків розміщено у додатку 2.

Доцільним також є проведення анкетування дітей для вивчення 
рівня їхніх профорієнтаційних знань, мотивів вибору професії тощо 
(див. додаток 1). Після того, як батьки заповнять анкету, корисним є 
ознайомлення батьків із відповідями дітей. 

Цікавим, на нашу думку, є аналіз відповідей учителя з питань даної 
проблеми (див. додаток 3), співвіднесення їх з відповідями учнів та 
батьків.

Для залучення батьків у процесі формування готовності до профе-
сійного самовизначення обдарованих старшокласників доцільним є не 
лише психолого-педагогічна просвіта, консультування, а і залучення 
батьків до різноманітних виховних заходів:

 ● спільні зустрічі дітей та батьків із представниками державної 
служби зайнятості;

 ● організовані для старшокласників повідомлення батьків, спе-
ціально запрошених представників різних професій про особли-
вості певної професії, вимоги професії до особистості працівника 
тощо;

 ● екскурсії на підприємства;
 ● проведення «тижня професій» тощо.

Варто окремо згадати про доцільність підготовки профорієнтацій-
ного куточку, де вчителі, психолог, медичні працівники та батьки змо-
жуть розміщувати інформацію профорієнтаційного характеру. Такий 
інформаційний стенд може ознайомити з потребами регіону у певних 
професіях, а також з професіями та спеціальностями, які можна отри-
мати у різних галузях виробництва. Доцільно також розміщувати та 
регулярно оновлювати професіограми різних професій, а також до-
даткову літературу, де батьки та учні зможуть почерпнути більше 
інфор мації даної проблематики.
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Російські дослідники обґрунтовують ефективність таких груп 
мето дів при організації співпраці школи та сім’ї:

1) методи, спрямовані на зміну видів діяльності та спілкування 
(метод введення нових видів діяльності та спілкування з урахуванням 
вікових особливостей, ускладнені форми диспуту, метод самоаналізу, 
метод рефлексії, рольові ігри тощо);

2) методи, спрямовані на зміну відносин у класі, сім’ї (вправа, до-
ручення, особистий приклад; переконання, критика; метод виховних 
ситуацій; ділові ігри; методи заохочення і покарання; метод створення 
нових традицій тощо) [33, С. 27-30].

Інші дослідники (Ю. Генварева та ін.) класифікують методи 
взаємодії школи і сім’ї на наступні розділи: 

1) організаційні методи взаємодії;
2) методи самодіяльності (самоврядування, змагання, самообслу-

говування);
3) методи спілкування (повага, розуміння, довіра, самоаналіз, 

рефлек сія, самопізнання, переконання, критика, самоконтроль і т. д.);
4) методи впливу і корекції (приклад, роз’яснення, спільна відпо-

відальність, звернення до почуття гідності та честі, актуалізація мрії, 
навіювання) [33, С. 27‒30].

Актуальним є налагодження співпраці між навчальним закладом 
та батьками для допомоги старшокласникам у вирішенні багатьох 
проблем, що виникають на їхньому шляху. Вибір професії є однією з 
таких проблем, що потребує цілеспрямованої та узгодженої допомоги 
школи та сім’ї. Самостійне, діяльне, осмислене професійне самовиз-
начення обдарованого старшокласника є першим етапом професійно-
го становлення обдарованого професіонала. Цілеспрямована робота 
навчального закладу, допомога сім’ї не вирішує проблему вибору про-
фесії за обдарованого старшокласника. Ця робота допомагає створити 
умови для того, щоб старшокласник самостійно та усвідомлено зро-
бив власний вибір, що і визначить найважливіші шляхи розвитку мо-
лодої людини.
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РОЗДІЛ 2

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ 
ОБДАРОВАНОСТІ УЧНЯ В СИСТЕМІ 

ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ

2.1. СИСТЕМА ГОДИН СПІЛКУВАННЯ 
З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ  

«СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПІДЛІТКІВ»

Прашко О. В., 
заступник завідувача відділу проектування розвитку  

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Запропонована система годин спілкування з елементами тренінгу 
охоплює комплекс вправ безпосереднього і опосередкованого впливу, 
що забезпечує розвиток емоційної стабільності та стресостійкості ді-
тей, а також позитивно впливає на формування сприятливих взаємин 
у дитячому колективі, актуалізує ціннісно-мотиваційну сферу учнів 
на досягнення успіху.

Мета годин спілкування з елементами тренінгу: розвиток соціа-
льної компетентності підлітків; формування у підлітків здатності 
об’єктивно оцінювати себе та інших; розвиток умінь та навичок кон-
структивного спілкування, знаходження різноманітних шляхів виходу 
з проблемних ситуацій.
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Завдання системи: шляхом організації годин спілкування та ви-
ховних годин з елементами тренінгу сприяти розвитку в підлітків 
здіб ностей, умінь та навичок, що відповідають моделі соціально ком-
петентної особистості:

 ● самосвідомості та самопізнання;
 ● самооцінки та самоповаги;
 ● упевненості у власних силах;
 ● розуміння соціального статусу;
 ● усвідомлення власних емоційних станів і навичок емпатійного 

реагування;
 ● конструктивної взаємодії з однолітками;
 ● уміння приймати рішення та відповідати за них;
 ● формування здатності об’єктивно оцінювати себе та інших;
 ● уміння та навичок конструктивного спілкування, вміння 

знахо дити різні шляхи виходу з проблемних ситуацій. 
Очікувані результати: активізація соціально-комунікативної 

актив ності підлітків, розвиток умінь конструктивного спілкування, 
прийняття рішень, ініціативності, самоактуалізація та саморозвиток 
учасників програми.

Методи роботи: рольові ігри, моделювання ситуацій, інтерв’ю, 
обговорення вправ, тренінгові вправи. 

Кожне заняття, розраховано на 45‒90 хвилин.
Основний зміст заняття є сукупністю вправ і прийомів, що сприя-

ють розвитку емоційної сфери та соціальних навичок дітей. 
Психолого-педагогічні принципи розвивальної роботи:

 ● комплексності;
 ● поступового ускладнення розвивальних вправ;
 ● доступності;
 ● системності;
 ● зворотного зв’язку;
 ● активності;
 ● конфіденційності.

Структура годин спілкування з елементами тренінгу
1. Вступне слово педагога про ціль та очікувані результати заняття.
2. Формулювання очікувань від заняття.
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3. Прийняття групових правил.
4. Виконання вправ.
5. Рефлексія.
6. Підведення підсумків, заключне слово педагога.

Година спілкування «Правила спілкування в групі»
Мета: створення, обговорення та прийняття правила групової 

роботи.
Вступне слово педагога

 ● Значення дотримання правил в суспільстві й у житті кожної 
окремої людини.

 ● Ознака будь-якої цивілізованої демократичної країни – дотри-
мання правил, норм та законів.

Вправа «Дерево очікувань»
Мета: формування очікувань учасників, визначення основних на-

прямів подальшої роботи тренінгу.
Хід вправи

Перед початком тренінгу тренер вивішує на стіну плакат із зобра-
женням дерева.

Педагог. У кожного із вас, почувши тему тренінгу, виникають пев-
ні питання, які я хотів би вирішити під час роботи. Кожен з вас чогось 
очікує від цієї зустрічі. Чого ж саме? Зараз я пропоную вам з’ясувати 
це питання, конкретизувати його для самих себе. Ви отримаєте ар-
куш, на якому зможете записати свої очікування від цього тренінгу, 
побажання. Коли закінчите, зачитайте свої очікування й прикріпіть 
аркуші на гілках дерева. Наприкінці нашої роботи ми знову поверне-
мося до них.

Демонстрація уривку з мультиплікаційного фільму «Ну, по-
стривай»

Обговорення побаченого:
 ● Хто з головних героїв мультфільму викликає симпатію,  

а хто ні?
 ● Над ким із героїв ми сміємося і чому?
 ● Які правила та норми суспільного життя порушує Вовк?
 ● Чи потрібно людям виконувати правила і закони?
 ● Які наслідки може мати ігнорування норм та правил.
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Обговорення ситуацій із шкільного життя
Хід вправи

Учні об’єднуються в групи від 3 до 7 осіб. Кожна група отримує 
аркуш з описом проблемної ситуації. Завдання команди – обговорити 
проблему та запропонувати шляхи її розв’язання.

Проблемна ситуація
Учень кожного дня спізнюється на перший урок без поважної при-

чини. Чи є така поведінка особистою проблемою учня, чи це пробле-
ма учнівського колективу? 

Вправа «Дерево рішень»
Ситуація для обговорення

У навчальному закладі усі учні ходять на заняття в шкільній формі. 
Порушують шкільній статут лише декілька учнів, наводячи різні аргу-
менти на свою користь (наприклад, про свободу вибору, індивідуаль-
ність кожної людини тощо). Хто має рацію в цій ситуації: учні, які ви-
конують шкільні правила, чи ті, хто відстоює власну індивідуальність у 
такий спосіб?

Хід вправи
Учні об’єднуються в групи з 3‒7 осіб і отримують аркуш паперу. Ар-

куш ділять на дві рівні частини. В одній частині учні записують усі 
вислов лені думки щодо корисності шкільної форми, в іншій – аргумен-
ти проти. Після закінчення роботи учні обмінюються листочками (де-
ревами), вносять доповнення. Завдання учнів: захистити пропозиції 
«за» і «проти».

Примітка: при виконанні цієї вправи педагог повинен надати учням 
можливість висловити власну позицію та підвести їх до розуміння, що 
дотримання правил і можливості для проявлення індивідуа лізації 
лежать в різних площинах. 

Вправа «Правила роботи»
Педагог. Коло, у якому ми сидимо, є простором нашої групи. У цьо-

му просторі немає нічого того, що ми принесли сюди у собі. Це і є 
найголовнішим. Щось робити з собою ми можемо тут лише за допо-
могою один одного, лише один через одного. Лише наше спілкування 
і те, що ми внесемо у груповий простір, буде сприяти розумінню себе. 
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Ми з вами будемо зараз створювати свої правила тренінгу, які будемо 
дотримуватися протягом нашої роботи.

Правило «Тут і зараз»: головним є те, що відбувається зараз, які 
почуття кожний з учасників має у даний момент, оскільки лише через 
актуальне переживання і через груповий досвід може пізнати себе. На 
заняттях можна користуватися лише тією інформацією, яку учасник 
надає про себе сам під час групової роботи. Минулий досвід спілку-
вання не обговорюється і не може висуватися на заняттях як аргумент. 
Виходити з приміщення під час занять не можна.

Принцип емоційної відкритості: якщо учасник думає або відчуває 
щось важливе, то йому можна сказати про це, висловити свої почуття, 
щоб вони стали надбанням групового досвіду.

Правило «Стоп»: кожний має право сказати: «У мене є почуття, 
але я не хочу про нього говорити, мені це болісно». Це переживання 
також стає частиною групового досвіду, що викликає нові почуття і 
нові перспективи групової роботи.

Правило відвертості: висловлювати потрібно лише про реальні почут-
тя, а не ті, які б заспокоїли, виправдали або, навпаки – образили. Якщо да-
вати партнеру по спілкуванню викривлений зворотний зв’язок, то це може 
викликати формування помилкової думки як про себе, так і про інших.

Правило не давати порад: порада, нехай навіть необхідна і пра-
вильна, є складною для виконання, але не тому, що вона погана або 
нереальна, а тому, що порада ‒ це, по-перше, індивідуальний спосіб 
дії, що не завжди підходить для іншої людини, а по-друге, обмеження 
свободи особистості іншого, що може викликати неусвідомлювану 
агресію на порадника.

Правило «Я-висловлювання»: у групі важливим є те, що кожний 
учасник говорить будь-яку фразу лише від свого імені, бо тільки гово-
рячи щось від свого імені, можна говорити про свої думки і по чуття.

Принцип особистої відповідальності: все, що відбувається або 
відбуватиметься з певною людиною у процесі групової роботи, ‒ це 
наслідки її власної активності, тому знаходиться цілком під її відпові-
дальністю. Говорити на заняттях можна все, але за свої слова потріб-
но відповідати особисто. Що б ти не зробив ‒ це твій вибір, за який ти 
першим несеш відповідальність.
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Принцип особистого вкладу: чим вищий рівень активності виявляє 
учасник, чим більше він бере участь у груповій роботі, тим більше 
зворотного зв’язку він отримає, а, отже, тим більше у нього з’явиться 
можливостей для особистісного зростання. Усі дії, що відбуваються 
під час групової роботи, передбачають участь у них кожного учасника 
на рівних з усіма умовах.

Правило конфіденційності: розповідати про те, що було на тренін-
гу, як поводився той чи інший член групи, які проблеми вирішував, ‒ 
неприйнятно з точки зору етики. Окрім цього, групові процеси пови-
нні обговорюватися у групі, а не за її межами, оскільки розмови про 
групові процеси поза роботою призводять до зниження напруження, 
необхідного під час групової роботи.

Принцип кола: під час роботи кожний учасник повинен бачити усіх 
інших. Говорити на занятті можна лише так, щоб того, хто говорить, 
бачив кожен з учасників. Окрім цього, кожний учасник повинен зна-
ходитися у рівному положенні відносно іншого учасника.

Принцип ініціативи учасників: на заняттях обговорюється будь-яка 
тема, виходячи з внутрішнього запиту присутніх.

Принцип включеності: на заняттях немає спостерігачів, оцінювачів.
Принцип постійності: заняття пропускати не можна.
Обговорення та прийняття групових правил

Година спілкування «Знайомий незнайомець»

Вправа «Знайомство»
Мета: розвиток в учнів уміння презентувати себе однокласникам, 

підкреслення позитивних рис характеру.
Обладнання: папір, олівці.

Хід вправи
Учні малюють предмет або символ, що, на їхню думку, має спільні 

риси з ним. Час на виконання малюнку – 5 хвилин. Уміння малювати 
не оцінюється. Після виконання завдання кожен учасник роз’яснює, 
що зображено на його малюнку, чому він обрав саме цей образ, що є 
спільного між рисунком і тим, хто його намалював. Час на презента-
цію – 15 хвилин. 
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Запитання для рефлексії
1. Що ви дізнались нового про свого однокласника?
2. Що стало для вас відкриттям?

Вправа «Мій найкращий друг сказав про мене...»
Мета: стисла самопрезентація позитивних якостей особистості 

учня, закріплення нових позитивних вражень про однокласників.
Хід вправи

Кожен учень формулює три речення про позитивні якості власного 
характеру, які міг би сказати його найкращий друг. Усі записують ре-
чення на папері, потім по колу зачитують написані твердження. Час 
на презентацію – 10 хвилин. 

Запитання для рефлексії
1. Чи приємно чути про себе приємні слова?
2. Що потрібно робити, щоб люди завжди могли говорити про лю-

дину гарні слова?
Вправа «Поводир»

Мета: формування довіри до однокласників.
Хід вправи

Учні об’єднуються в пари для подолання дистанції з перешкодами. 
Один учень закриває очі. Завдання другого учня провести напарника 
таким чином, щоб обійти перешкоди. За сигналом педагога учні міня-
ють ролями. Час на виконання вправи – 10 хвилин. 

Запитання для рефлексії
Які почуття у вас виникли під час виконання вправи?
Як ви вважаєте, чи легко навчитися довіряти іншим людям?
Якими якостями повинна володіти людина, щоб їй можна було до-

віритися в складних ситуаціях?
Вправа «Посмішка по колу»

Хід вправи
Учні беруться за руки і «передають» посмішку по колу: кожен по-

вертається до свого сусіда праворуч чи ліворуч і, побажавши щось 
хоро ше та приємне, посміхається йому. При цьому можна образно 
«взяти посмішку» в долоні й обережно передавати її по колу, з рук в 
руки. Така форма прощання може стати традиційним ритуалом за час 
роботи групи. 
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Запитання для рефлексії
1. Який висновок можна зробити після сьогоднішнього заняття?
2. Чи завжди наші думки про людину відповідають дійсності?

Вправа «Квітка-семицвітка»
Обладнання: намальована квітка з пустими пелюстками.

Хід вправи
Учням упродовж часу, визначеного керівником, потрібно вписати в 

пелюстки наступну інформацію:
 ● три речі, що мені подобаються;
 ● три речі, що мені не подобаються;
 ● людина, якою я пишаюсь;
 ● три місця, що мені подобаються;
 ● те, що я хотів би зробити;
 ● те, чим я пишаюсь;
 ● три слова, що мені до вподоби.

Після заповнення пелюсток, учні обговорюють з іншими членами 
групи їхній зміст. 

Година спілкування «Як навчитися розуміти та поважати 
інших»

Мета: розуміння значущості толерантної поведінки під час взає-
модії з іншими, формування навички безоціночного спілкування.

Вправа «Емоції та ситуації»
Хід вправи

Учасники стають у коло. Кожен з учасників повинен називати певну 
емоцію та запам’ятати те, що сказав. Тренер починає вправу, а діти 
продовжують. Після того, як усі назвали вголос емоцію, тренер нази-
ває будь-яку ситуацію і кидає м’яча іншому учасникові, пропоную чи 
продовжити речення і назвати свою емоцію чи почуття. Наприк лад: 
«Коли я стою у черзі, то відчуваю... радість!».

Гру закінчено, коли м’ячик побував у кожного з учасників.
Вправа «Ярлики»

Обладнання: набори розрізаних картинок за кількістю груп, набо-
ри «корон». На кожній «короні» записано один з поданих виразів:

 ● «Посміхайся мені»;
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 ● «Будь похмурим»;
 ● «Гримасуй»;
 ● «Ігноруй мене»;
 ● «Розмовляй зі мною так, ніби мені 5 років»;
 ● «Підбадьорюй мене»;
 ● «Кажи мені, що я нічого не вмію»;
 ● «Жалій мене».

Ведучий об’єднує учасників у групи по 5‒7 осіб. Кожному він на-
діває на голову «корону» таким чином, щоб той не бачив, що на ній 
написано («корони» виготовляють з двох смужок білого паперу, склеє-
них по боках). Після цього кожній групі дається завдання скласти цілу 
картинку з розрізаних шматочків, але звертатися під час роботи до 
учасника своєї групи потрібно так, як написано на його «короні». Час 
на виконання ‒ 10 хвилин.

Після виконання усі учасники по черзі (не знімаючи «корон») від-
повідають на запитання тренера: «Чи сподобалось вам, коли з вами 
спілкувалися таким чином?»

Після того, як усі висловляться, тренер пропонує учасникам зняти 
«корони».

Запитання для рефлексії
1. Чим у реальному житті можуть бути «корони»?
2. Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування?
3. Як часто ми стикаємось із ситуаціями навішування ярликів?
4. Як ви почувалися у реальному житті, коли хтось навішував на 

вас ярлик?
5. Як можна змінити чиєсь уявлення про вас?
6. Звідки ми беремо наші уявлення про інших?
7. Чи легко позбутися ярлика, коли його вже навішено? Як це зро-

бити?
Вправа «Згода, незгода, оцінка»

Хід вправи
Учасники об’єднуються в групи. Кожній групі дається аркуш папе-

ру та картка з варіантом завдання.
1. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви вислов-

люєте згоду.
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2. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви вислов-
люєте незгоду.

3. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви вислов-
люєте оцінку дій або вчинків іншого.

Час на виконання завдання ‒ 5 хвилин. Після цього кожна група по 
черзі демонструє результати своєї роботи.

Після обговорення тренер пропонує учасникам підкреслити на 
плакатах ті вирази, які можна використовувати при толерантному 
спілкуванні.

Рольова гра «Цивілізація»
Хід вправи

Учасники об’єднуються у дві підгрупи, які розміщуються у різних 
кінцях кімнати.

Ведучий. Уявіть собі, що кожна з підгруп ‒ це окрема прогресивна 
цивілізація. Ви ‒ її представники, що подорожують у космосі. Зараз 
ви летите на планету Земля на міжгалактичний фестиваль, і вам по-
трібно:

1) представити свою прогресивну цивілізацію, вигадавши її назву, 
географічне положення, природні ресурси, населення (бажано нама-
лювати портрет представника цивілізації), систему правління й оборо-
ни, закони, за якими живе цивілізація, її культурні особливості 
(обов’язково все це записати або намалювати. Незаписаного не існує!) 
(15‒20 хвилин);

2) розподілити між учасниками у кожній підгрупі ролі парламен-
терів цивілізації (2‒3 особи);

3) презентувати свою цивілізацію через парламентерів.
Ведучий. Ви уважно слухали своїх нових знайомих. А тепер кожна 

цивілізація має за 3‒5 хвилин знайти найсильніші й найслабші сторо-
ни іншої представленої цивілізації та передати цю інформацію через 
парламентерів.

На цьому етапі розвитку гри тренер оголошує кризову ситуацію. 
Увага? На нашу Галактику здійснено напад вірусами наркоманії. 
Якщо не вжити термінових заходів, використовуючи сильні сторони 
цивілізацій і захищаючи слабкі місця, то життя на ваших планетах за-
гине.
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За 10‒15 хвилин потрібно спільно, обома групами створити систе-
му захисту від вірусів і представити її через парламентерів (знову за-
писати, намалювати).

Після закінчення тренер пропонує поаплодувати та подякувати 
один одному за плідну взаємодію під час гри.

Запитання для рефлексії
1. Що відбувалося в команді (групі в цілому) на момент представ-

лення та аналізу слабких та сильних сторін цивілізацій?
2. Чи змінився настрій під час створення системи захисту Галак-

тики?
3. Що і як вплинуло на зміну настрою?
4. Які ваші думки і враження від гри «Цивілізація»? Чого вона 

навчає?
Можливі висновки. Ця гра надає можливість створити справжню 

команду. Під час обговорення потрібно звернути увагу на взаємодію 
між учасниками гри, а також на те, що спільними зусиллями можна 
вирішити багато проблем.

Гра-розминка «Австралійський дощ»
Хід вправи

Учасники стають у коло. 
Ведучий. Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді да-

вайте разом послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете 
повторювати мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене, я передам 
наступні. Стежте уважно!

 ● В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоні)
 ● Починає крапати дощ. (Клацання пальцями)
 ● Дощ посилюється. (Почергово плескання долонями по грудях)
 ● Починається справжня злива. (Плескання по стегнах)
 ● А ось град, справжня буря. (Тупіт ногами)
 ● Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах)
 ● Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях)
 ● Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями)
 ● Тихий шелест вітру. (Потирання долонь)
 ● Сонце! (Руки догори)

Підведення підсумків. Проводиться у формі керованого діалогу.
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Запитання для рефлексії
1. У чому полягають переваги безоціночного спілкування?
2. Чому потрібно намагатися висловлювати свої почуття 

«Я-повідом  леннями?»
3. Які завдання були для вас найважчими? Чому?
4. Що в занятті вам найбільше сподобалось?

Вправа «Метафора»
Хід вправи

Кожному учаснику на аркуші паперу пропонується написати ім’я. 
Не обов’язково, щоб ім’я було справжнім. Під ім’ям записується мета-
фора (образ особистості). Це може бути морська істота, одинокий 
подо рожній в пустелі, м’яч на фоні голубого неба тощо. 

Після індивідуальної роботи учасники по черзі називають своє 
ім’я та презентують власний образ. Ведучий може ускладнити завдан-
ня, запропонувавши намалювати власний образ. Після презентації 
малюн ки закріплюють на дошці, створюючи «галерею» метафорич-
них портретів.

Вправа «Гасло групи»
Мета: створення умов для ефективної співпраці, сприяння згурто-

ваності класного колективу.
Хід вправи

Ведучий пропонує учасникам груп дати їм назви, вигадати гасло. 
Після обговорення в групах приймається спільне рішення і на ватмані 
записуються назва групи і гасло. 

Вправа «Лотос»
Мета: створення позитивного настрою учасників години спілку-

вання на завершальному етапі. 
Хід вправи

Ведучий пропонує учасникам стати таким чином, щоб утворити 
прекрасну квітку лотоса, що, погойдуючись на прозорій воді, посту-
пово розпускається під лагідним промінням вранішнього сонця.

Підбиття підсумків заняття
Закріпити сформовані на занятті навички, надати можливість кож-

ному учаснику висловити свою думку.
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Година спілкування «Вчимося слухати та чути інших»
Мета: активізація учасників до роботи в групі, тренування уваги 

до дій іншого, розвиток уміння знаходити засоби невербального спіл-
кування, зрозумілі іншим.

Вправа «Знайди пару»
Хід вправи

Ведучий роздає картки з назвами тварин і просить прочитати ці назви 
подумки. Кожен учень має знайти свою пару, але при цьому не можна го-
ворити (можна користуватися лише характерними рухами цих тварин).

Після того як пара об’єдналася, потрібно залишатися поруч і не пе-
ремовлятися, поки всі інші також не знайдуть свою пару. Коли усі 
пари об’єдналися, тренер запитує по черзі у кожної: «Хто ви?»

Після закінчення вправи можна поділитися враженнями про те, як 
учасники шукали собі пару.

Якщо в групі непарна кількість учасників, тренер також бере 
участь у виборі. 

Інформаційне повідомлення. Вправа «Три сторони спілкування»
Спілкуючись один з одним, ми навіть не замислюємось над тим, 

скільки чинників та нюансів впливає на процес спілкування. Що ж 
відбувається? Ми зустрічаємо людину, сприймаємо її, спілкуємось та 
взаємодіємо з нею за допомогою мови, жестів. Від того, наприклад, 
яке перше враження справить на нас людина, як ми побудуємо сам об-
мін інформацією, буде залежати успіх спілкування.

У психології говорять про три сторони спілкування:
 ● комунікативну (обмін інформацією між людьми);
 ● інтерактивну (організація взаємодії між людьми, наприклад, 

потрібно узгодити дії, розподілити функції або вплинути на настрій, 
поведінку, переконання співрозмовника);

 ● перцептивну (процес сприйняття партнерами один одного у 
процесі спілкування, а також встановлення на цій основі порозумін-
ня між ними).

Вправа «Передача інформації»
Хід вправи

Учасники об’єднуються у дві групи. Члени першої групи викону-
ють роль телефоністів, які передають важливе повідомлення. Члени 
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другої групи ‒ це експерти. Телефоністи виходять за двері, де їм зачи-
тують повідомлення. Потім вони по черзі заходять у кімнату і виголо-
шують свою версію повідомлення. Експерти оцінюють, наскільки 
точно кожен учень передає зміст інформації. Після цього учасники 
можуть помінятися ролями (тренер готує новий варіант повідомлен-
ня). Далі тренер проводить обговорення. 

Варіант повідомлення. Сьогодні в нас незвична погода. У мене 
зранку погане самопочуття і настрій, голова болить, якось усе сумно 
та невдало. А ще в четвер у нас контрольна робота з математики, а в 
неділю о 10-й годині ми їдемо на виставку котів. Вона проводиться 
в будинку за кінотеатром. Потрібно взяти 3 гривні і не спізнитися.

Запитання для рефлексії
1. Чи важко було передавати інформацію?
2. Чи було інформацію передано точно?
3. Що заважало передавати інформацію достовірно? Чому інфор-

мація спотворювалась?
4. Які чинники впливали на процес передачі інформації?
5. Чи відчували ви відповідальність за достовірність інформації, 

переданої вами?
6. До чого може призвести така ситуація в реальному житті?
Інформаційне повідомлення «Слухати – розуміти – взаємодіяти»

(10 хвилин)
Вправа «Вислухай – поверни»

Хід вправи
Учасники, встановлюючи контакт очима, об’єднуються у пари 

(партнер А та партнер Б). Партнер А розповідає все, що він хотів по-
відомити на цей момент про себе (2 хвилини). Партнер Б слухає і, піс-
ля закінчення відведеного часу, переказує все, що почув, говорячи: 
«Я почув, що ти...». На «повернення» інформації партнеру Б також 
відводиться 2 хвилини. Далі партнери міняються ролями.

Запитання для рефлексії
1. Які почуття у вас викликало завдання?
2. Чи вам вистачило часу на розповідь?
3. Що було легше: слухати чи відтворювати інформацію?
4. Що ви відчували, коли слухали? А коли переказували?
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5. Чи повністю було відтворено інформацію?
6. Що допомагало правильно зрозуміти партнера?
7. Чи допомагали вам поза вашого партнера, вираз його обличчя, 

рухи його рук тощо?
Вправа «Невербальні етюди»

Хід вправи
Учасники об’єднуються в групи по 4‒7 осіб. Кожна група отримує 

картку з темою етюду, який вона через 10 хвилин має без слів показа-
ти іншим учасникам групи.

Теми етюдів:
 ● розмова з батьками;
 ● весела вечірка;
 ● знову невдача;
 ● «новенький» у класі.

Ведучий може запропонувати інші теми етюдів.
Запитання для рефлексії
1. Чи важко було готувати етюди?
2. Які засоби ви використовували для розкриття теми свого етюду?
3. Як ви почувалися під час виконання вправи?

Вправа «Хвилина»
Хід вправи

Ведучий звертає увагу учасників на поняття «хвилина часу». Бага-
то це чи мало? Учасникам пропонується за сигналом заплющити очі 
та розплющити їх у той момент, коли, на їхню думку, хвилина закін-
чилася. Потрібно намагатися не рахувати секунди, а саме відчути до-
вжину хвилини.

Ведучий фіксує інтервал в одну хвилину і по закінченні повідо-
мляє про це учасників (подає сигнал).

Запитання для рефлексії
1. Хто розплющив очі раніше сигналу? Хто пізніше?
2. Чи важко було виконувати завдання?
3. Чому важливо розвивати в собі адекватне почуття часу?

Вправа «Я хочу сказати ровеснику...»
Ведучий запитує учасників про їхній досвід виступів та труднощі, 

що виникали під час цих виступів. Можливо, хтось зможе навести 
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приклади вдалих та невдалих виступів відомих людей. Які найбільш 
та найменш вдалі моменти виступів запам’яталися, яка структура ви-
ступу, на думку учасників, є найкращою?

Інформація, яку можна використати під час обговорення
Під час виступу оратора основна увага зосереджується на його 

зов нішньому вигляді (93 %). Водночас необхідно, щоб вербальна та 
невербальна інформації відповідали одна одній. Під час виступу кра-
ще триматися природно: постать ‒ струнка, жестикуляція ‒ вільна, не 
занадто активна і не пасивна, міміка ‒ жива, посмішка ‒ обов’язкова, 
але не «гумова», погляд ‒ на слухача, а не на стелю, підлогу чи у вік-
но, голос ‒ природний, не крикливий. При першому спілкуванні з лю-
диною невербальній комунікації приділяється 55 % уваги, тембру го-
лосу та інтонації ‒ 38 % і інформації ‒ лише 7 %. 

Готуючись до виступу, потрібно усвідомити відповіді на такі запи-
тання: Ким ти є для слухачів? До кого ти звертаєшся? Якої мети праг-
неш досягти? Що хочеш сказати? Яку форму матиме виступ? Коли 
виступатимеш? Як виступатимеш?

Необхідно:
 ● продумати тему й основні моменти виступу;
 ● записати виступ повністю;
 ● відкоригувати свій текст;
 ● підготувати тези виступу;
 ● визначити стиль виступу (хочеш звертатися до серця людей чи 

до їхнього розуму, посилатимешся на власні приклади чи на досвід ін-
ших, використаєш піднесений, емоційний стиль чи більш стриманий, 
холодний, користуватимешся нотатками чи говоритимеш без них).

Структура виступу: вступ (скажи, про що говоритимеш), розвиток 
думки (скажи це) і завершення (скажи, про що говорив).

Поради щодо структури виступу:
 ● на початку виступу необхідно завоювати увагу слухачів, здо-

бути їхні симпатії та оголоси мету своєї промови;
 ● в основній частині потрібно використати не більше 3-х аргументів;
 ● під час завершення необхідно підсумувати сказане, зробити 

«останній штрих» (це може бути цитата, анекдот, гасло, питання, ба-
чення майбутнього), а також важливо не забути подякувати слухачам.
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Як боротися з хвилюванням
Потрібно записати виступ, але не вчити його напам’ять. Варто 

пам’ятати, що аудиторія налаштована позитивно, а слухачі не знають 
про твої страхи, і завжди можна скористатися паузою! Перед виступом 
можна попроси, щоб тебе хтось послухав. Під час повідомлення бажа-
но звертатися до плакатів «Як підготувати виступ», «Структура висту-
пу», підготовлені тренером на підставі поданої вище інформації.

Ця вправа є важливою для учнів з проблемною самооцінкою, 
у яких часто виникають труднощі при публічному виступі, у т. ч. і за 
необхідності відповідати на уроці або на екзамені.

Вправа «Дерево підсумків»
Хід вправи

Учасникам години спілкування для підведення підсумків заняття 
пропонується взяти аркуші паперу рожевого та синього кольорів. На 
рожевому папері потрібно записати свої позитивні враження, а на си-
ньому – побажання щодо поліпшення роботи. За бажання можна ви-
користовувати лише один колір. Після закінчення учасники підходять 
до малюнка дерева та наклеюють на нього свої аркуші.

Вправа «Мені було..., тому що...»
Наприклад: «Мені було радісно, тому що я зміг познайомитися з 

цікавими людьми».

Година спілкування з елементами тренінгу «Як правильно та 
ефективно спілкуватися?» (для учнів 5‒7 класів)

Мета: стимулювання позитивної самооцінки та мотивації навчання, 
розвиток навичок спілкування в групі, корегування шкільної тривожнос-
ті та фобії, формування позитивної «Я-концепції» особистості учнів, ак-
тивізація учнів до роботи в групі, тренування увагу до дій іншого і вміння 
знаходити засоби вербального та невербального спілкування, зрозумілі 
іншим, формування навичок етикету і єдиних цінностей групи та відчут-
тя захищеності її членів, розвиток емоційної сфери та емпатії.

Гра «Казки навпаки»
Хід гри

Дітям пропонується скласти казку або оповідання за останнім ре-
ченням. Наприклад, учень, що є останнім у ланцюгу, починає розпо-
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відати: «І після цього вони жили довго та щасливо». Наступний про-
довжує: «Нарешті вони помирилися» і т. д. Цю гру можна повторити 
2 рази. Другий раз в цю гру потрібно грати, дотримуючись усіх пра-
вил, виключаючи дітей, які помилились. 

Вправа «Хамелеон»
Хід вправи

Керівник пропонує дітям по черзі виконати певне завдання. На-
приклад, з різними інтонаціями та відтінками голосу привітатися, від-
мовити, звинуватити тощо. Характер відтінків і ситуацію задає керів-
ник. Дітям пропонується привітатися: спочатку як невпевнена в собі, 
потім як агресивна, стримана і самовпевнена людина. До виконання 
завдань долучають тривожних дітей від лиця невпевненої людини і 
навпаки. Така вправа надає можливість побувати у різних ролях, по-
бачити себе в інших людях. 

Вправа «Іноземець у школі»
Хід вправи

Ведучий пропонує дітям розповісти про свою школу іноземному 
туристу, який не розуміє української мови. Зробити це потрібно жес-
тами, не використовуючи слів. Діти виконують вправу по черзі.

Після проведення вправи учні можуть скласти казку про свою шко-
лу. Ця вправа може мати діагностичну спрямованість: вона виявить 
проекцію ставлення дітей до школи та вчителя.

Вправа «Урок і перерва»
Хід вправи

Ведучий називає різні дії, які учні виконують упродовж навчально-
го дня. Вправу виконують, дотримуючись двох правил: 

1. Завдання для дітей: підняти праву руку, якщо дія виконується 
під час уроків, обидві руки – якщо під час перерви.

2. Якщо ведучий піднімає руку, діти відповідають хором, якщо 
рука не піднята, відповідає той, на кого дивиться ведучий.

Вправа «Долоня»
Хід вправи

Ведучий пропонує дітям прикласти руку до аркушу паперу, обвес-
ти її ручкою або олівцем та написати в центрі своє ім’я, а у кожному 
пальчику – одну хорошу якість, яку дитина може знайти у собі. Далі 
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долоні потрібно розфарбувати, а завершені малюнки презентувати 
групі. Група їх коментує малюнки один одного. Потім влаштовується 
виставка малюнків. Якщо хтось із дітей не знаходить в собі достат-
ньої кількості позитивних якостей, йому допомагає тренер, залучаю-
чи до цього інших дітей. 

Малювання на тему «Подарунок найкращому другу»
Учитель пропонує дітям вигадати і намалювати подарунок, який 

кожен хотів би подарувати своєму другу. Після виконання завдання 
учні підписують, що саме намальовано і для кого цей подарунок.

Розігрування в ролях ситуації «Подарунок»
Учитель об’єднує учнів у пари, щоб вони відтворили ситуацію 

вручення подарунка. Часто діти не вміють робити це відповідно до 
правил етикету. Вони обмежуються словами «це тобі», «на» або мовчки 
вкладають подарунок в руки імениннику. Послідовно спрямовуючи ді-
тей, тренер досягає бажаної моделі поведінки у подібних ситуаціях. 
Учасники доповнюють свою модель окремими деталями: розчесатися 
і надушитися, довести до ладу свій одяг, начистити взуття, чемно при-
вітатися, висловити привітання і побажання і, нарешті, вручити пода-
рунок, за необхідності пояснивши його призначення або сенс. Діти 
міняються ролями, виконавши завдання. Поєднуючи учнів у пари 
учитель прагне об’єднати дітей з різним соціометричним статусом. 
Це сприяє зняттю небажаних стереотипів у спілкуванні, оптимізації 
взаємовідносин в групі.

Гра «Відгадай, чого я хочу»
Хід гри

За допомогою міміки та жестів діти по черзі показують, який пода-
рунок вони хотіли б отримати на день народження, а інші намагають-
ся вгадати. При цьому вони можуть задавати уточнюючи запитання, 
наприклад: «Це їстівне?», «Це іграшка?», «Це кругле?» тощо. Відпо-
відати на запитання можна лише засобами пантоміміки, зображаючи 
при цьому емоції подиву та розчарування, якщо діти називають не-
правильні версії; або радості, надії, коли відгадування рухається в 
правильному напрямку. Після того, як кожен учасник зміг показати 
подарунок, керівник бажає, щоб мрії дітей (якщо вони реальні) справ-
дилися, і кожен з них рано чи пізно отримав бажаний подарунок.



89

РОЗДІЛ 2.  ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНЯ В СИСТЕМІ 
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Вправа «Я – чарівник»
Хід вправи

Діти мають закрити очі та подумки побувати в казковій країні. 
У цій країні збуваються мрії і бажання учнів-чарівників. Діти отриму-
ють завдання подумати, що кожен із них зробив би, якби був наділе-
ний могутньою силою чарівника. Свої відповіді діти спочатку корот-
ко записують, не проговорюючи жодних варіантів відповідей (щоб 
уникнути повторення чужих думок), а потім по черзі озвучують. 
Керів ник виголошує, що сфера чаклування дітей – це дім, школа, 
знайо мі, друзі, особистісні якості.

Вправа «Скільки нас»
Хід вправи

Учні встають в коло, одного із яких запрошують стати в середину кола. 
Йому зав’язують очі. Решта стоять тихо. За командою керівника учні один 
за одним стають за спиною ведучого. Кожний наступний починає рух тіль-
ки після того, як попередній учень уже зайняв своє місце. Після сигналу 
керівника усі завмирають на місці. Завдання веду чого полягає у тому, щоб 
назвати кількість однокласників, що встали у нього за спиною.

Вправа «Бджоли та змії»
Хід вправи

Учитель об’єднує учнів у дві групи: бджіл та змій. Кожна група оби-
рає королеву, а учні яких обрали королевами повинні вийти з класу.

Керівник ховає два предмети, що символізують «мед» та «ящір-
ку» – призи для команд. 

Королеви отримують завдання знайти приз за допомогою команд. 
Команда бджіл дзижчить (команда змій імітує шипіння змій) голосно, 
якщо королева наближається до захованого предмета та знижує зву-
чання за умови віддалення учня від потрібного місця. 

Година спілкування «Позитивне ставлення до себе та до інших»
Мета: сприяння розвитку позитивної «Я-концепції», розвиток 

позитивного мислення учасників години спілкування.
Вправа «Індійські імена»

Учитель. В індійських племенах дітям традиційно давали імена, 
що пов’язані з назвами природних явищ. Імена відображали суттєву 
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рису (життєву позицію) людини тощо. Із творів Ф. Купера та інших 
рома ністів, нам знайомі герої з іменами «Швидка річка», «Великий 
змій», «Соколине око» та ін.

Подивіться один на одного. Які імена, на вашу думку, можна вига-
дати для учасників групи?

Робота в групах
Учні вигадують нові імена для членів групи, аргументуючи вибір. 

Той, кому пропонується ім’я, погоджується з пропозицією або відмов-
ляється. У разі відмови йому пропонують нове ім’я. Ведучий акцен-
тує увагу на позитивному характері пропозицій. 

Вправа «Самопрезентація»
Мета: навчання навичкам позитивної самооцінки.

Хід вправи
Класний керівник пропонує поділити аркуш на три стовпчики та 

підписати їх наступним чином: 
1. «Мої позитивні якості»;
2. «Де я можу себе добре проявити?»;
3. «Мої досягнення». 
Учням пропонують закрити очі та зосередитись на завданні. Час на 

підготовку – 1‒2 хвилини. Для виконання завдання, учні мають запи-
сати перші думки про власні таланти, можливості, здібності та досяг-
нення, що з’явилися за цей час.

Завдання для самопрезентації. Учасникам потрібно переглянути 
написане, подумки створити власний образ із урахуванням своїх по-
зитивних характеристик. Уявіть, що учню вручають нагороду за певне 
досягнення. Завдання: учні мають подумки поплескати себе по плечу 
та уявити, як приємно, прагнучи мети, чогось досягати.

Учитель. Імовірно, що у кожної людини є власна теорія стосов-
но того, що саме робить її унікальною та вирізняє її серед інших. 
При цьому мимоволі виникає запитання: «Чи поділяє оточення 
вашу думку про себе, чи бачать вас інші таким ж?» Якщо вони уяв-
ляють вас інакше, то що ж лежить в основі їхнього сприйняття і 
оцінки? 

Спробуємо відповісти на це запитання під час виконання наступ-
ного завдання. 
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Завдання. Візьміть декілька аркушів паперу і напишіть на одному 
з них своє ім’я. Після цього: 

а) дайте 10 відповідей на запитання «Яким я є?», зробіть це швидко, 
записуючи свої відповіді у стовпчик; 

б) дайте відповідь на те саме запитання з точки зору батька або мате-
рі (виберіть одного);

в) відповідайте на це запитання з точки зору вашого друга (подруги).
Порівняйте ці три набори відповідей, у письмовій формі вкажіть 

наступне: У чому, на вашу думку, уявлення про себе збігається з уяв-
ною думкою батьків і друзів? У чому є розбіжності? Якщо є розбіж-
ності, то як їх можна пояснити?

Вкажіть, які з 10 відповідей вашої самохарактеристики стосували-
ся: фізичних якостей, психологічних особливостей, моральних якос-
тей, соціальних ролей.

Вправа «Характеристика однокласника»
Мета: формування навичок позитивного оцінювання інших людей.

Хід вправи
Ведучий у довільному порядку роздає учасникам картки, на яких 

зазначено ім’я одного з однокласників. Учні мають написати стислу 
характеристику на однокласника. Час на виконання – 5 хвилин. Після 
виконання завдання ведучий зачитує характеристику. Учасники ма-
ють здогадатись та назвати ім’я того учня, про якого йдеться. Потім 
відбувається обговорення.

Вправа «Назви сильні сторони»
Мета: формування почуття внутрішньої стійкості та довіри до са-

мого себе.
Хід вправи

Кожен учасник групи протягом 3‒4 хвилин має розповісти про свої 
сильні сторони: що він любить, цінує; що дає йому почуття внутрішньої 
впевненості, довіри до себе в різних ситуаціях. Не обов’язково говорити 
лише про позитивні риси характеру. Важливо визначити те, що є чи може 
стати точкою опори у різні моменти життя. Важливо, щоб людина, яка 
говорить про себе, не применшувала своїх позитивних якостей.

Після проведення «інвентаризації» своїх сильних сторін, кожному 
потрібно подумати, як краще їх використовувати. 
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У процесі визначення сильних сторін та можливостей їх конструк-
тивного використання, може допомогти взаємодія з іншими людьми, 
можливість поділитися з ними власними думками й почуттями.

Варіанти вправ
Вправа «Мені про мене»

Мета: формування навичок для надання позитивної характерис-
тики іншій людині, щоб помічати та виділяти її сильні сторони та 
толерантно звертати увагу на недостатньо розвинені. 

Хід вправи
На початку заняття учитель роздає кожному учневі аркуш і про-

сить у нижньому кутку записати своє прізвище та ім’я. Завдання по-
лягає у тому, щоб кожний учень написав декілька речень про учня, 
прізвище якого написано внизу аркуша.

Відгуки пишуться згори вниз. Написавши відгук, учень загортає 
написаний текст таким чином, щоб його не було видно, і передає 
іншо му учаснику, який сидить на попередній парті. Усі листки пере-
даються з останній парти на першу, потім передаються учням, що 
сидять в іншому ряду, поки не повернуться до учня, власника ар-
кушу.

Учитель може організувати передачу листків в інший спосіб: віль-
ний обмін (у цьому випадку може спостерігати за уподобаннями та 
симпатіями), по колу, через парту тощо.

Запитання для рефлексії
1. Чи просто знайти слова, для того щоб охарактеризувати іншу 

людину?
2. Як ви думаєте, чому людям важко висловлювати добрі слова, 

адресовані іншим?
3. Чи дізнались ви щось нове про себе з відповідей ваших одно-

класників?
4. Чи приємно було читати висловлювання, в яких говорилось про 

ваші сильні сторони?
Висновок  учителя. Суспільна думка про людину надзвичайно 

важлива для гармонійного розвитку. Не завжди думка оточуючих збі-
гається з нашими уявленнями про себе. У таких випадках людина має 
можливість: або довести шляхом конструктивного діалогу, активної 
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діяльності свою правоту, або замислитися, що в його вчинках, стилі 
поведінки та висловлюваннях потрібно змінювати.

Вправа «Велике серце»
Обладнання: зображення великого серця, маленькі паперові серця 

(їх кількість дорівнює кількості учнів, що беруть участь у вправі). 
Хід вправи

Шляхом жеребкування учні витягують записку з прізвищем одно-
класника. Вони мають написати приємну фразу або побажання тій 
людині, ім’я якої отримали за жеребом. Починати фразу потрібно зі 
звернення на ім’я. Наприклад: «Ірино, я бажаю тобі, щоб твоя чарівна 
посмішка ніколи не згасала. З повагою, Ігор». Після виконання вправи 
маленькі серця розміщуються на великому. Учні ознайомлюються зі 
змістом записок після закінчення вправи і намагаються вгадати, яка 
саме присвячена йому.

Година спілкування «Я і світ навколо мене» (для учнів 5‒6 класів)
«Той, хто думає, що може обійтися без інших, сильно помиля-

ється; але той, хто думає, що інші не можуть обійтися без нього, 
помиляється ще більше».

Ф. Ларошфуко
Мета: створення умов для формування в учнів уявлень про прави-

ла спілкування та взаємодії.
Завдання
1. Вчити учнів висловлювати свою точку зору і вміти вислухову-

вати думки інших.
2. Вчити дітей знаходити головне, робити висновки, аналізувати 

різні життєві ситуації.
3. Сприяти процесу самовиховання, саморозвитку.
Обладнання: проектор, екран.
Оформлення: дошка з цитатами, папір, роздатковий матеріал. 

План заняття
I. Організаційний момент, привітання, етична розминка.
II. Введення в тему заняття.
III. Робота в групах, дискусія, висновок.
IV. Притча, рефлексія.
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V. Підсумок заняття, висновки.
Хід заняття

I. Організаційний момент. Привітання. Етична розминка.
Ведучий. Здрастуйте, хто сьогодні з радістю прийшов до школи!
Здрастуйте, хто любить вчитися!
Здрастуйте всі ті, хто любить веселитися !
Здрастуйте всі ті, хто любить грати на комп’ютері!
Здрастуйте всі ті, хто любить танцювати!
Здрастуйте всі ті, хто прийшов до нас у гості!
Здрастуйте всі ті, хто налаштований брати участь у нашому колі 

друзів і однокласників.
Вправа

Вимовити слово «Здрастуйте» з різною інтонацією: швидко, по-
вільно, задумливо, сердито, невдоволено, весело, радісно.

Запитання для рефлексії
1. Як ви думаєте, навіщо ми робили цю вправу? 
2. Чи змінився ваш настрій?
Ведучий. Тема нашої розмови сьогодні «Я і світ навколо мене». 

Чому саме ця тема? Та тому, що ми не Робінзони і не живемо на без-
людному острові. Ми живемо серед людей. 

Проблемне питання: Як ви розумієте вираз «Світ навколо мене»?
Ведучий. Люди в усі часи намагалися виробити універсальні пра-

вила для спілкування та взаємостосунків. Усі, мабуть, пам’ятають 
християнську заповідь «Полюби ближнього свого як самого себе». 
А золоте правило етики говорить «Стався до людей так, як би ти хотів, 
щоб ставилися до тебе». 

Запитання для рефлексії
1. Які правила спілкування ви знаєте? 
2. Як ви гадаєте, чи всі люди знають ці правила?
3. Чому люди знають, як потрібно поступати, але дотримуються 

їх не завжди?
Робота в групах

1. Написати на вирізаному з паперу зображенні кактуса якості, 
що заважають встановленню добрих взаємин, прокоментувати свій 
вибір.
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2. Написати на вирізаних із паперу зображеннях квітки якості, 
що сприяють встановленню добрих взаємин між людьми, прокомен-
тувати свій вибір. Прикрасити квітами кактус.

Запитання для рефлексії
1. Як ви вважаєте, з якою метою ми зробили цю вправу?
2. Що нам заважає у встановленні добрих стосунків з іншими 

людьми. 
Притча

Маленький хлопчик Раббі Зусі вирішив змінити світ. Але світ та-
кий великий, а Зусі такий маленький. Тоді Зусі вирішив змінити своє 
місто. Але місто таке велике, а Зусі такий маленький. Тоді Зусі вирі-
шив змінити свою сім’ю. Але сім’я у Зусі така велика, одних дітей де-
сяток. Тоді Зусі дістався до того єдиного, що він в силах змінити буду-
чи таким маленьким...

Запитання для рефлексії
1. Як ви думаєте, до якого рішення дійшов маленький Зусі?
2. Який висновок ви зробили для себе? 
3. У чому б ви хотіли змінити себе?
Ведучий. Можна багато і правильно міркувати про те, що добре, 

а що погано, не здійснюючи жодних вчинків. Наступна вправа допо-
може нам виробити декілька правил, яких потрібно дотримуватись у 
спілкуванні та взаємодії. Наші правила повинні починатися зі слово-
сполучення «Не можна...».

Обговорення ситуацій
Ситуація 1 
Максиму дуже подобалась однокласниця Тетяна. Але на кожній 

перерві він смикав її за кіски, штовхав, підставляв підніжки. Тетяна 
скаржилась на нього власним батькам і уникала його, товаришуючи з 
іншими дітьми.

Запитання для обговорення
1. Чому, на вашу думку, Максим не зміг завоювати прихильність 

дівчини, яка йому подобалась?
2. Яке правило можна засвоїти відповідно до ситуації?
Учні формулюють правило, ведучий записує його на дошці.
Ситуація 2
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Максим на кожному уроці порушував дисципліну, оскільки був ліни-
вий і тому йому було нудно, коли всі інші працювали. У результаті – учи-
тель постійно робив йому зауваження, а діти відволікались від роботи.

Запитання для обговорення
1. Чи можна таким чином знайти прихильників та друзів у клас-

ному колективі?
2. Якщо так, на кого будуть схожі друзі Максима?
3. Які правила можна сформувати та засвоїти на основі цієї ситуації?
Ситуація 3
Максим у сім’ї – найголовніша людина. Бабуся готує найкращі 

страви для онука, дідусь захищає на вулиці від однолітків. Мама часто 
робить за нього домашні завдання, а тато не забороняє нічого та вико-
нує кожне бажання сина. Лише Максим нічого ні для кого не робить.

Запитання для обговорення
1. Чи можна сказати, що Максим живе лише для себе?
2. Чи зміниться хлопчик у майбутньому?
3. Яке правило можна засвоїти відповідно до цієї ситуації?
Ведучий. Ми з вами виробили декілька правил поведінки, що до-

поможуть уникнути деяких неприємних ситуацій. Як відомо, можна 
все, окрім того, що не можна (Ведучий читає записані правила). 

Кожному з нас важливо зрозуміти, що всі ми різні, у кожного свій 
характер, особливості, але ми повинні знаходити взаєморозуміння і з 
однокласниками і оточуючими нас дорослими людьми. Пропоную по-
дякувати один одного за спільну роботу та обов’язково посміхнутись.

Година спілкування «Відповідальна поведінка»
Мета: розкриття сутності відповідальної поведінки.

Вправа-розминка «Веселий фотограф»
Хід вправи

Ведучий запрошує одного з учнів стати «фотографом». Усі інші 
учасники збираються в певному місці і створюють «похмуру команду», 
яка має сфотографуватися. Завдання «фотографа» полягає у тому, що 
під час зйомки він має розсмішити «похмуру команду», а завдання 
«команди» – не потрапити під вплив «фотографа» (звуки, слова, жес-
ти, міміка тощо) і залишитись похмурими. Той з команди, хто не ви-
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тримає і хоча б посміхнеться, переходить на бік «фотографа» й допо-
магає йому розсмішити інших. Гру можна провести декілька разів, 
кожного разу обираючи нового «фотографа».

Запитання для рефлексії
1. Чи змінився ваш настрій після цієї гри? Яким чином?
2. Що вплинуло на зміну настрою? (спілкування та взаємодія).
3. Вправа-гра «Відгадай, що це...»
Учні або педагог обирають ведучого. Діти стають в коло і почина-

ють рухатись. Ведучий рухаючись спиною вперед, наштовхується на 
одного з учнів в колі, обираючи таким чином іншого гравця. Завдання 
вибраного гравця передати задуманий образ. Ведучий має вгадати те, 
що хотів зобразити гравець. Керівник обов’язково аналізує разом із 
групою виразні невербальні засоби передачі задуманого образу (мімі-
ка, погляд, жести тощо), обговорює наскільки вдалим був вибір.

Під час цієї гри діти навчаються розпізнавати і «читати» емоційні 
стани інших людей, адекватно передавати свій. Гра також допомагає 
коректувати нетерплячість. 

Потрібно пам’ятати, що участь у всіх вправах є добровільною, не 
можна примушувати дитину, оскільки можливо вона ще не досягла 
необхідного рівня адаптації в групі.

Мозковий штурм «Що заважає людям поводитися відповідально»
Ведучий пропонує учасникам висловити свої думки про те, що зава-

жає людям поводитися відповідально, і записує відповіді на плакаті. 
Обговорення та узагальнення.

Вправа «Зроби вибір»
Хід вправи

Усі учасники об’єднуються у чотири підгрупи. Кожна отримує 
картку, що містить опис ситуації. 

Після обговорення ситуації в групі, представники груп представ-
ляють рішення ситуацій та відповідають на запитання ведучого та 
представників інших груп.

Приклади ситуацій
Ситуація 1 
Бабуся захворіла, тому вам потрібно забрати молодшого брата з 

дитячого садка, якого завжди забирають о 16:00, хоча дитячий садок 
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працює до 19:00. Ваші друзі кличуть подивитись фільм, на перегляд 
якого ви давно мріяли потрапити. Фільм закінчується о 17:00. Що ви 
будете робити у цій ситуації? 

Запитання для обговорення
1. Члени якої групи знайшли більш відповідальне рішення? 

Чому?
Ситуація 2
Майже на кожному уроці учні виступали з захистом електронних 

презентацій. Але під час відкритого уроку учні не показали електро-
нну презентацію та отримали зауваження від гостей та адміністрації. 
Причина відсутності презентації полягала у тому, що підготовку пре-
зентації доручили одному з учнів, який захворів і не прийшов на від-
критий урок. 

Запитання для обговорення
1. Чи є провина хворого учня у тому, що клас виглядав не найкра-

щим чином?
2. Чи важлива у процесі становлення та розвитку класного колективу 

така якість характеру, як відповідальність? Поясність власну точку зору.
3. Чи можна знайти вихід з ситуації, коли власні інтереси не спів-

падають із суспільними?
Ситуація 3

Дві життєві історії
Два хлопця опинились в подібній складній життєвій ситуації. 

У обох з родини пішов батько, і вони стали жити з вітчимами, які та-
кож залишили родини після народження другої дитини.

У першій сім’ї хлопець відділився від родини та став шукати собі 
друзів серед різних компаній на вулиці. У хлопця погіршились показ-
ники дисципліни та навчання. У класному колективі хлопець потра-
пив в групу відторгнутих дітей. Він у всьому звинуватив батьків, які 
не надали йому належної моральної та матеріальної підтримки.

У другій родині хлопець перейшов навчатися у вечірню школи, 
щоб мати можливість працювати та допомагати матері та молодшому 
братові. Незважаючи на власні особистісні втрати (втратив зв’язок з 
однокласниками і можливість безтурботно навчатися) у родині зберег -
лися теплі сімейні взаємини.
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Запитання для обговорення
1. Поясніть, чому поведінка другого хлопця, є більш відповідаль-

ною, ніж першою.
2. Наведіть приклади відповідальної поведінки з власного життє-

вого досвіду або з художніх творів, які прочитали.
Ситуація 4
Маленький принц покинув свого друга – капризну троянду. І над-

звичайно стурбувався, коли почув слова Лиса про те, що «Ми відпо-
відальні за тих, кого приручили».

Запитання для обговорення
1. Як ви розумієте слова Лиса «Ми відповідальні за тих, кого при-

ручили» з казки С. Екзюпері «Маленький принц»?
2. Чому головний герой твору був схвильований від почутого?

Вправа «Слухаємо себе»
(Вправа на ауто релаксацію)

Хід вправи
Діти мають присісти обравши зручне положення. На 1‒2 хвилини 

заплющити очі, розслабитися, прислухатись до себе, «зазирнути в 
себе» і подумати: що я відчуваю, який у мене настрій. У той же час 
керів ник малює крейдою на дошці або прикріплює плакат із зображен-
нями різних емоційних станів людини: радості, злості, страху, подиву, 
спокою. Діти по черзі розповідають, не розплющуючи очей, як вони 
себе почувають, який мають настрій. Після цього тренер пропонує ді-
тям розкрити очі та подивитись на схематичні зображення різних емо-
ційних станів. Разом із керівником обговорюються особливості міміч-
ної експресії обличчя в кожному випадку: положення брів, куточків 
рота, очей. Вправа дозволяє діагностувати емоційне самопочуття 
учасників групи, ступінь прийняття ними форм і методів роботи. 
Завер шуючи вправу, керівник просить дітей швидко та схематично зо-
бразити свій стан та настрій.

Малювання на тему «Мій найщасливіший день»
Хід вправи

Дітям пропонується протягом 2‒3 хвилин пригадати та намалювати 
найщасливіший день у своєму житті. Керівник групи просить дітей 
пригадати, що вони відчували у той день, чим він запам’ятався, а також 
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пропонує поділитися своєю радістю з іншими дітьми. Малювання 
сприяє невербальному вираженню переживань, про які дитина не зав-
жди може розповісти. Аналіз розповідей, кольорових рішень, змісту 
малюнків дає змогу певною мірою діагностувати рівень їх домагань. 
Доброзичливе обговорення малюнків, розуміння почуттів дітей, стиму-
лююча похвала знімає бар’єри спілкування, емоційну напругу дітей і 
створює відчуття «захищеності в групі». Після закінчення обговорення 
керівник бажає дітям, щоб в їхньому житті було більше щасливих днів, 
і звертає увагу на те, що часто це залежить від них самих.

Вправа «Скульптура сьогоднішнього дня»
Ведучий пропонує учасникам об’єднатися в малі групи і створити 

скульптуру сьогоднішнього дня. 
Підведення підсумків роботи в тренінгу проводиться в формі бесі-

ди та анкетування учасників.

Година спілкування. «Я в класному колективі»
Мета:  закріплення позитивного ставлення до себе, формування 

вміння долати непевність та тривогу, пов’язану з різними складними 
ситуаціями в шкільному житті.

Етюд «Привітання»
Хід вправи

Діти об’єднуються в пари і, повернувшись обличчям один до одно-
го, утворюють два кола: зовнішнє і внутрішнє. За сигналом ведучого 
діти, які стоять один проти одного, повинні привітатися, і після сигна-
лу зробити крок вліво, змінюючи партнера, щоб повторити ритуал. 
Потім вправу повторює внутрішнє коло. Дітям пропонується привіта-
тися, використовуючи лише невербальні засоби.

Вправа «Здрастуйте»
Хід вправи

Не порушуючи кола, керівник дає дітям завдання, виконуючи різні 
соціальні ролі, привітатися з:

1) товаришем;
2) учителем;
3) другом, якого давно не бачив;
4) учителем, як учень, який спізнився на урок;
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5) своїм ворогом;
6) інопланетянином (потертися носами).
Виконання останнього завдання може викликати інтерес і одночас-

но продемонструвати комунікативні проблеми дітей. Більшість іміту-
ють привітання «інопланетян», не торкаючись до іншого учасника. 
Після завершення вправи проводиться обговорення.

Запитання для рефлексії
1. Які емоції ви відчували, коли доводилося вітатися з одноліт-

ком, старшою чи молодшою людиною, незнайомцем?
2. Як змінювалися жести, рухи, емоційний стан?
3. Які виникали труднощі? Як це пов’язано з поведінкою людини 

в житті?
Під час обговорення кожен має можливість висловитись. Ведучий 

звертає увагу дітей на те, що людина може діяти по-різному у різних 
життєвих ситуаціях, у спілкуванні з різними людьми.

Також необхідно акцентувати увагу учнів на усвідомленні своїх 
актуа льних почуттів за принципом «тут і тепер». Ведучий слідкує за 
дотриманням правил зворотного зв’язку.

Вправа допомагає учням усвідомити, що дії та міміка людини зав-
жди відображають емоційне ставлення до співрозмовника. Щоб кра-
ще розуміти емоції співрозмовника, можна аналізувати його жести та 
міміку. Для того, щоб бути зрозумілим для інших, потрібно вміти 
прояв ляти свої емоції не вербально.

Вправа «Корабель успіхів»
Учасники групи мають намалювати корабель (один на всіх) за умо-

ви, щоб кожна проведена дитиною лінія означала її позитивну якість. 
Кожен по черзі малює одну лінію та називає цю якість. Після завер-
шення роботи малюнок залишається на дошці в помешканні, де про-
ходять заняття.

Гра «Школа кенгуру»
На час гри всі учні зображають кенгуру: один член групи виконує 

роль кенгуру-вчителя, а інші – учнів-кенгуру. Учитель говорить на не-
зрозумілій (мові кенгуру). Він викликає когось до дошки, хвалить чи 
лає. Завдання – здогадатися, що він має на увазі та виконати вимоги. 
У ролі вчителя-кенгуру бажано побувати всім дітям. 
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Гра сприяє згуртуванню групи та подоланню шкільних страхів.
Вправа «Розігрування тривожних сцен шкільного життя»

Діти можуть розіграти ситуації, що викликають у них страх та не-
певність. Бажано, щоб такі ситуації запропонували самі члени групи.

Після розігрування ситуацій ведучий може підвести підсумки та 
обговорити з дітьми, чому вони навчились на заняттях.

На завершення учасники групи обмінюються посмішкою та поба-
жаннями.

Практична вправа
Робота з піктограмами або показ учнями стану людини за допомо-

гою міміки. 
Запитання для рефлексії
1. Що ви відчуваєте, коли вас хтось образив? 
2. Якщо ви винні у конфлікті з іншими, чи вмієте ви визнати свою 

провину? Коли і як ви це робите? 
3. Чи вмієте ви вибачатись перед іншими? Як ви зазвичай це робите? 
4. Як змінюється настрій іншої людини, коли хтось вибачився пе-

ред нею? 
5. Як треба сприймати чиєсь вибачення? Що можна відповісти?

Практична вправа
Робота з піктограмами або розігрування сценки, в якій дійові осо-

би мімікою показують зміну в настроях людини. Можна запропонува-
ти дітям показати вирази обличчя людини, яка сама не вибачає іншим 
або яку не вибачила інша людина. Це завдання діти можуть виконати 
у вигляді двох контрастних малюнків. 

Вправа «Мені подобається твій (твоя)...»
Діти утворюють тісне коло. Кожен з учасників повинен сказати 

двом членам групи (яких він обере) речення про їхню зовнішність, 
«ім’я, мені подобається твій (твоя)...» Після цього кожен учасник 
може сказати двом іншим учням, що в їхній поведінці чи рисах харак-
теру йому найбільше подобається.

Запитання для рефлексії
1. Що ви відчуваєте, коли говорите приємні речі іншим?
2. Що ви відчуваєте, коли чуєте приємні речі про себе?
3. Що було робити легко, а що важко?
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4. Вправа «Ти мені дуже потрібен»
Діти залишаються в тісному колі. Кожен з учасників почергово по-

винен сказати двом обраним членам групи речення, в якому є слова: 
«Ти мені дуже потрібен ...» Висловлювання повинно бути щирим. Під 
час виконання вправи потрібно дивитися в очі один одному.

Запитання для рефлексії
1. Чи важко було висловлюватись?
2. Чи важко було приймати висловлювання?
3. Які були труднощі?

Додаткові вправи
Мета: розвиток навичок невербальної взаємодії, уміння розуміти 

свої емоції та досягати поставленої мети.
Вправа «Молекули»

Хід вправи
Учні хаотично рухаються, не торкаючись один одного, без будь-якої 

взаємодії, уявляючи себе «молекулами» одного тіла, і зосереджуючись 
на своїх емоціях. Тренер ускладнює завдання тим, що учні повинні, зу-
стрічаючись один з одним, на короткий час зупинитися і, дивлячись в 
очі один одному, намагатися зрозуміти: «Що я відчуваю?».

Ведучий пропонує не вербально проявляти певні емоції: посміха-
тися один одному, сердитися, підозрювати, ображатися, вихвалятися, 
боятися, дивуватися, пустувати, заздрити, ненавидіти, жаліти, радіти 
тощо.

У будь-який момент ведучий може «перетворити» учасників на 
«камінь». Це означає, що після того, як тренер вимовив: «Камінь!», 
учасники групи повинні завмерти на місці, зосереджуючись на своїх 
актуальних внутрішніх відчуттях та емоціях. Після команди тренера: 
«Рух!» учасники продовжують рухатися.

Запитання для рефлексії
1. Чи вдалося вам зрозуміти свої емоції?
2. Як змінювався внутрішній стан, коли ви виражали мімікою 

різні емоції?
3. Що відбувалось із почуттями, коли треба було «перетворитись 

на камінь»?
4. Чи відчували ви емоції іншої людини?
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5. Коли було найнеприємніше? Ви можете поділитися своїми по-
чуттями із партнером.

6. Як у житті ви визначаєте своє ставлення до іншої людини?
Під час рефлексії ведучий акцентує увагу дітей на вмінні усвідом-

лювати свої актуальні почуття, емоції. Важливо показати учням на їх 
власному досвіді, що існує великий спектр емоцій та почуттів. Кожен 
може відчувати як позитивні, так і негативні емоції. Встановлення ба-
лансу між ними допомагає людині краще адаптуватися у житті. Діти 
повинні усвідомити, що можна навчитися регулювати свій емоційний 
стан, насамперед, почуття тривоги.

Психологічний  коментар. У спілкуванні емоційне сприйняття 
співрозмовника сильно впливає на характер взаємин. Зазвичай, не-
приємно відчувати на собі негативні емоції інших людей.

Можливий висновок учнів: якщо хтось проявляє негативні емоції 
спрямовані до вас, то це не означає, що ви погана людина, але може 
означати, що співрозмовник не задоволений вашими діями (вони для 
нього неприємні або незрозумілі). Якщо ви самі часто не задоволені 
діями інших, то спочатку варто розібратись у собі: що тобі неприємно 
чи не зрозуміло? Тривалі негативні емоції шкодять здоров’ю та зава-
жають порозумітися зі співрозмовником, не породжуючи конфлікту. 
Тому краще встановити причину непорозуміння та щиро висловити 
свої почуття.

2.2. СЕМIНAР-ТРЕНIНГ ДЛЯ БAТЬКIВ 
«ШЛЯХИ ФOРМУВAННЯ БЕЗКOНФЛIКТНИХ 

ВЗAЄМИН З ДІТЬМИ»

Веселка Ю. Б.

Для сучaснoї сiм’ї вaжливo пoбудувaти aдеквaтнi взаємини мiж її 
членaми, oсoбливo мiж бaтькaми i дiтьми. Oдним iз прioритетних 
метoдiв сoцiaльнo-психoлoгiчнoї дoпoмoги бaтькaм i дiтям є тренiнги 
бaтькiвськoї ефективнoстi у взаєминaх з дiтьми, усвiдoмленoгo 
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бaтькiвствa чи бaтькiвськoї кoмпетентнoстi. Тренiнги мoжуть 
прoвoдити психoлoги, сoцiaльнi педaгoги чи спецiaльнo пiдгoтoвленi 
нa тренiнг-семiнaрaх педaгoги i клaснi керiвники. Сучaснa iнтерaк-
тивнa фoрмa нaвчaння дaє змoгу бaтькaм пoглибити пiзнaння сaмих 
себе, власних психoлoгiчних oсoбливoстей, усвiдoмити власні дiї тa 
думки, оволодіти нaвичками aдеквaтнoї пoведiнки у певних сoцiaльних 
ситуaцiях. Вiдбувaється вивчення свiту дитинствa як тaкoгo, пoглиб-
лене пiзнaння свoєї дитини тa її внутрiшньoгo свiту, вiднaхo дження 
oптимaльних шляхiв спiлкувaння з дитинoю, вивчення ефективних 
вихoвних метoдiв i прийoмiв зaлежнo вiд вiку дитини.

Тренiнгoвi заняття охоплюють тренiнги спiлкувaння, прaктикуми 
та лекцiї, а також зaкрiплюють знaння i вмiння бaтькiв, що були 
oтримaні нa кoнсультaцiях.

Тренiнгoвi зaняття прoвoдяться з бaтькaми для:
 ● рoзширення кoмунiкaтивних мoжливoстей бaтькiв, їхнiх уяв-

лень прo себе i дитину;
 ● змiцнення пoзитивних якoстей учaсникiв, рoзумiння iнших 

людей;
 ● пoшуку oптимaльних шляхiв спiлкувaння з дитинoю нa 

пiдстaвi пoвнoгo її прийняття, а також ефективних фoрм i метoдiв 
вихoвaння дитини,

 ● aктивiзaцiї внутрiшнiх психoлoгiчних ресурсiв для вирiшення 
рiзнoмaнiтних прoблем вихoвaння i рoзвитку.

Мoжливi тaкi фoрми бaтькiвських тренiнгiв: з дiтьми i бaтькaми; 
лише з бaтькaми; з бaтькaми i вчителями.

Психoлoгo-педaгoгiчними oснoвaми будь-якoгo тренiнгу є те, щo:
 ● кoжнa людинa мaє бaгaтий пoзитивний дoсвiд вирiшення рiзних 

прoблем, oзнaйoмленa з aдеквaтними метoдaми реaгувaння нa 
рiзнoмaнiтнi сiмейнi ситуaцiї;

 ● людинa критичнo сприймaє будь-яку iнфoрмaцiю, спирaючись 
нa влaсний життєвий дoсвiд, тoбтo нaвчити себе мoже лише вoнa сaмa;

 ● наявна чимала кількість iнфoрмaцiї стoсoвнo бaтькiвськo-
дитячих стoсункiв, якoю бaтьки вoлoдiють непoвнoю мiрoю;

 ● бaтькiвський дoсвiд кoжнoї oкремoї людини дoсить oбмежений i 
пoтребує пoстiйнoгo збaгaчення тa перioдичнoї переoцiнки [2].
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Тренiнги склaдaються з елементiв лекцiй, iнфoрмaцiйних пoвiдoм-
лень, семiнaрiв, рoбoти в мaлих групaх, кoнсультaцiй, прaкти кумiв та 
рoльoвих iгoр, що мoжуть бути викoристaнi як сaмoстiйнi фoрми.

Ефективнiсть тренiнгoвих зaнять знaчнo пiдвищується, кoли роль 
тренера виконує пiдгoтoвлений педaгoг aбo психoлoг, якi мaють бaзoвi 
знaння i вмiння з метoдики прoведення тренiнгoвих зaнять. З oгляду 
нa кoрoтку тривaлiсть зустрiчей з бaтькaми нaйкрaще прoвoдити 
мoдульнi тренiнгoвi семiнaри.

З oгляду нa специфiку тренiнгoвoї фoрми нaвчaння, бaтькiв потріб-
но пoiнфoрмувaти прo oсoбливoстi мaйбутнiх семінарів. Спoчaтку 
крaще викoристoвувaти в рoбoтi з ними iнтерaктивнi елементи, a вже 
згoдoм перейти дo тренiнгoвих зaнять.

Активнoму включенню бaтькiв у прoцес нaвчaння i крaщoму 
зaсвoєнню iнфoрмaцiї сприяють метoдичнi прийoми, щo нaйчaстiше 
викoристoвуються пiд чaс тренiнгу: мoзкoвий штурм, рoбoтa в групaх, 
iнфoрмaцiйне пoвiдoмлення, рoльoвa грa, рoзгляд реaльних прoб-
лемних ситуaцiй учaсникiв тренiнгу, aнaлiз влaснoгo життєвoгo 
дoсвiду, впрaви нa зниження емoцiйнoгo i м’язoвoгo нaпруження (тaк 
звaнi «енерджaйзери»), oбгoвoрення пoдaнoї iнфoрмaцiї 

Iснує безлiч тренiнгiв пo рoбoтi з бaтькaми, aле ми зупинимoсь нa 
тренiнгaх для бaтькiв щодо пoдoлaння кoнфлiктнoї пoведiнки у 
дитячo-бaтькiвських вiднoсинaх.

СЕМIНAР-ТРЕНIНГ № 1

Чaстo дoвoдиться чути вiд бaтькiв, щo вoни не мoжуть налагоди-
ти взaємини зi свoїми пiдрoстaючим дiтьми, дiти їх не слухaють i не 
беруть дo увaги їхню думку. У шкoлi та вдoмa хoчуть, щoб дiти були 
«зручними» і у всьoму слухaлися дoрoслих. Дoрoслі часто дивують-
ся, чoму зaрaз дiти стaли тaкими неслухняними i починають шукати 
відповідь на запитання: як знaйти шлях дo безкoнфлiктнoї по-
ведінки?

Метa:
 ● навчання рoзумiнню того, що потрібно виявляти умoви внутрiш нiх 

мoтивiв дитини, дoпoмoгa в пoбудoвi гармонійних взаємин з дитиною;



107

РОЗДІЛ 2.  ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНЯ В СИСТЕМІ 
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 ● виявлення умoв, неoбхiдних для вихoвaння у дитини нaвичoк 
безкoнфлiктнoї поведінки.

Фoрмa прoведення: семiнaр-тренiнг.
Кaтегoрiя: бaтьки учнiв 6–7 клaсiв.

Хiд збoрiв
(Звучить спoкiйнa музикa, стiльцi рoзстaвленi пo кoлу)

Впрaвa-привiтaння «Я рaдий вaс бaчити сьoгoднi...»
Бaтьки сидять пo кoлу, в рукaх у ведучoгo клубoк.
Тренер. Oсь тaк, як цiєю ниткoю, всi ми пoв’язaнi спiльнoю 

прoблемoю ‒ як сфoрмувaти пoзитивнi взаємини з дiтьми, як знaйти 
шлях дo безкoнфлiктнoї дисциплiни? Сьoгoднi ми рaзoм спрoбуємo 
рoзiбрaтися в цiй прoблемi.

Дaлi цей клубoк передaється пo черзі всiм бaтькaм і рoзмoтується 
пo кoлу.

Теoретичнa чaстинa
Ведучий рoзкaзує прo те, щo бaтькaм мoже здaтися неспoдiвaним 

тoй фaкт, щo дiтям пoтрiбнi пoрядoк i прaвилa пoведiнки в сiм’ї, вoни 
хoчуть i чекaють їх! Прaвилa i рoзумний рoзпoрядoк дaють дитинi 
вiдчуття безпеки, впевненoстi. I якщo з цьoгo привoду у вaс виникaють 
прoблеми, тo швидше зa спрaвa полягає не в сaмих прaвилaх, a у 
спoсo бaх їх «впрoвaдження». 

Ведучий. Сьoгoднi ми рoзглянемo прaвилa, зa дoпoмoгoю яких 
мoжнa нaлaгoдити i пiдтримaти в сiм’ї безкoнфлiктну дисциплiну.

Прaвилa
(вивiшуються пo черзi нa дoшцi)

1. Прaвилa oбoв’язкoвo пoвиннi бути в життi кoжнoї дитини.
2. Дoрoслi пoвиннi узгoдити прaвилa мiж собою. (Нaвiть якщo 

oдин з бaтькiв не згoден з вимoгaми iншoгo, у цю хвилину крaще 
прoмoвчaти, a вже пoтiм без дитини oбгoвoрити розбіжності)

3. Під час пoкaрaння дитину крaще пoзбaвляти дoбрoгo, нiж рoби-
ти їй пoгaне.

4. Дaйте свoбoду. (Спoкiйнo приймiть думку, щo вaш нaщaдoк уже 
вирiс i дaлi утримувaти йoгo бiля себе не вдaсться, a непoслух ‒ це 
лише прaгнення вийти з-пiд вaшoї oпiки)
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5. Жодних нoтaцiй. (Нaйбiльше пiдлiткiв дратує нудне бaтькiвське 
мoрaлiзaтoрствo. Змiнiть стиль спiлкувaння, перейдiть нa спoкiйний, 
ввiчливий тoн i вiдмoвтеся вiд кaтегoричних oцiнoк i суджень. Необ-
хідно зрозуміти, що дитинa мaє прaвo нa влaсний пoгляд i влaснi ви-
сновки)

6. Пoступaється тoй, хтo рoзумнiший. («Бaгaття» свaрки згaсне, 
якщo в ньoгo не пiдкидaти дрoв. Кoли i бaтьки, i дiти oхoпленi 
негaтивними емoцiями, здaтнiсть рoзумiти oдин oднoгo відчутно 
зменшується)

7. Не требa oбрaжaти. (Припиняючи свaрку, не намагайтесь 
зрoбити дитинi бoляче зa дoпoмoгoю уїдливих зaувaжень aбo 
грюкaння дверимa. Умiнню гiднo вихoдити зі складних ситуaцiй 
дитинa навчається у вaс).

Oбoв’язкoвo нaгoлoшується нa тoму, щo під час склaдaння aбo 
змiни прaвил у рoдинi варто пaм’ятaти прo тaкi мoменти:

 ● чiтке фoрмулювaння зaбoрoн, oбмежень (вoни пoвиннi бути 
витримaнi в пoзитивнoму стилi та мaти кoнкретний хaрaктер);

 ● oбмеження i зaбoрoни пoвиннi вiдпoвiдaти вiку дитини (її 
дoсвiду);

 ● oбмеження мaє бути здiйсненним.

Прaктичнa чaстинa
Oбгoвoрення ситуaцiй у групaх (бaтькaм рoздaють аркуші з oписoм 

ситуaцiй).
Iнструкцiя

Ведучий прoсить прoчитaти oпис кoжнoї ситуaцiї, визнaчити у 
чoму полягає пoмилкa бaтькiв тa знaйти вaрiaнт бiльш дiєвoгo ви-
слoвлювaння.

1. Дитинa зaзвичaй пoвертaється зi шкoли рaнiше за бaтькiв. Тoму 
бaтьки кaжуть їй: «Як тiльки ти прихoдиш дoдoму, одрaзу ж рoби 
прибирaння у свoїй кiмнaтi!»

(Вiдпoвiдь: «Прибери у свoїй кiмнaтi дo мoгo пoвернення». Не вар-
то вимaгaти викoнaння одрaзу ж.)

2. Бaтьки кaжуть свoїй дитинi: «Зaбудь прo прoгулянки. Ми 
дoзвoлимo, кoли ти будеш нaс слухaтися».
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(Вiдпoвiдь: «Ми переживaємo зa тебе, тoму прихoдь дoдoму 
вчaснo».)

3. Бaтьки кaжуть свoїй дитинi: «Не прoси грoшей, ти все oднo 
витрaтиш їх дaремнo!»

(Вiдпoвiдь: «Рoзумнo витрaчaй грoшi, якi дaють тoбi нa кишенькoвi 
витрaти. Iнших грoшей не буде».)

4. Бaтьки свoїй дитинi: «Ти знoву рoзбив келих! Вiчнo в тебе все з 
рук вaлиться!»

(Вiдпoвiдь: «Я знaю, щo ти не хoтiв цьoгo. Aле требa бути увaжним. 
Прибери все зa сoбoю i сiдaй oбiдaти».)

Пiсля oбгoвoрення ситуaцiй тa oбмiну думкaми психoлoг рoбить 
виснoвки:

 ● будь-яку iнфoрмaцiю мoжнa пiднести в пoзитивнoму ключi;
 ● дiти, слухaючи, щo їм гoвoрять, oтримують iнфoрмaцiю прo 

те, як саме требa пoвoдитися;
 ● вислoвлювaння, щo сприяють пiдвищенню сaмooцiнки дити-

ни, тaкoж фoрмують у неї пoчуття вiдпoвiдaльнoстi.
Неслухняних дiтей, a тим бiльше тих, які «вiдбилися вiд рук», до-

сить часто починають звинувaчувaти. Нaспрaвдi ж до категорії 
«вaжких» зaзвичaй пoтрaпляють дiти не поганi, a чутливi та рaнимi. 
Вoни починають «вiдбиватися вiд рук» пiд впливoм життєвих 
труднoщiв, реaгуючи нa них сильнiше, нiж бiльш стiйкi дiти. 
«Вaжкa» дитинa пoтребує дoпoмoги, a не критики чи пoкaрaння. 
Причини стiйкoї неслухнянoстi дитини потрібно шукaти в глибинi її 
психiки.

Тренер рoзпoвiдaє прo причини вiдхилення в пoведiнцi дiтей.
Причини вiдхилення в пoведiнцi дiтей
(нaoчнo вивiшується пo черзi нa дoшцi)

1. Бoрoтьбa зa увaгу.
Якщo дитинa не отримує достатньої увaги, якої потребує для 

нoрмaльнoгo рoзвитку тa емoцiйнoгo блaгoпoлуччя, тo вoнa знaхoдить 
власний спoсiб її oтримaти: не слухaється.

2. Бoрoтьбa зa сaмoствердження.
Протест прoти нaдмiрнoї бaтькiвськoї влaди та oпiки.
3. Бaжaння пoмститися.
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Дiти бувaють oбрaженi нa бaтькiв, нaприклaд, якщo мaти 
рoзiйшлaся з бaтькoм, aбo дитину вiдлучили вiд сiм’ї (бaбуся-oпiкун), 
aбo бaтьки придiляють бiльше увaги мoлoдшій дитині в сiм’ї. 
У глибинi душi дитинa переживaє i нaвiть стрaждaє, a нa пoверхнi все 
тi ж прoтести, неслухнянiсть.

4. Втрaтa вiри у влaсний успiх.
Дитинa переживaє неблагополуччя в певнiй сфері діяльності, уна-

слідок чого у неї виникaють невдaчi зoвсiм в iншiй. Нaприклaд, 
у хлoпчикa не склaлися стoсунки в клaсi, a нaслiдкoм стaлo відставання 
у нaв чaнні. Це вiдбувaється через низьку сaмooцiнку дитини. Нaкo пи-
чивши гiркий дoсвiд, дитинa втрaчaє впевненiсть у сoбi. У душi вона 
робить виснoвок: «Немa чoгo нaмaгaтися, все oднo нiчoгo не вийде», 
a пoведiнкoю вoнa пoкaзує: «Менi oднaкoвo...», «Нехaй буду пoгaнoю...».

Будь-яке вiдхилення в пoведiнцi ‒ це крик прo дoпoмoгу! Усi бaтьки 
вихoвують дiтей відповідно до свoгo вмiння i рoзумiння життя. Вони 
рiдкo зaмислюються над тим, чoму в певних ситуaцiях пoвoдяться 
тaк, a не iнaкше. Oднaк у всiх бaтькiв у життi бувaють мoменти, кoли 
пoведiнкa улюбленoї дитини ставить їх у глухий кут.

Усi бaтьки чaс вiд чaсу здійснюють помилки, але треба потрібно 
пам’ятати, що завжди крaще вчитися нa чужих помилках.

Впрaвa «Емoцiйне сприйняття»
Тренер прoпoнує бaтькaм зaкрити oчi нa одну хвилину i уявити, щo 

вoни зустрiчaють свoгo крaщoгo другa (пoдругу), а потім зобразити як 
йoму рaдi та на скільки вiн близький.

Дaлi тренер прoсить уявити, щo це вaшa влaснa дитинa, яка 
прихoдить зi шкoли, а потім спрoбувaти пoкaзaти, щo рaдi її бaчити.

Тренер кaже: «Уявили? У чoму рiзниця? Чи зaвжди ми пoкaзуємo 
нaшим дiтям свoї пoчуття?».

Впрaвa «Чaшa пoчуттiв»
Кoжен із присутніх бaтьків пo черзi виймaє з чaшi картку з певним 

пoчуттям, зaчитує вгoлoс.
Тренер. Ми дoпoмoжемo нaшим дiтям спiлкувaтися з нaми, якщo 

нaше стaвлення дo них буде містити: прийняття, увaгу, визнaння 
(пoвaгa), схвaлення, теплi пoчуття, рoзумiння, любoв, дoвiру, 
пiдтримку, гумoр.
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Мoделюючи свoє стaвлення дo дiтей відповідно до вкaзaних прин-
ципів, ми нaвчимo їх встaнoвлювaти дoбрi взаємини з одноліткaми тa 
iншими людьми.

Виснoвoк. Пaм’ятки-рекoмендaцiї
 ● Вибудoвуйте пoзитивнi вiднoсини мiж вaми i дитинoю. 
 ● Рoзмoвляйте з дитинoю дружелюбнo, у пoвaжнoму тoнi. 
 ● Стримуйте бажання критикувати, ствoрюйте пoзитивний на-

стрій у спiлкувaннi. 
 ● Будьте oднoчaснo добрими і вимогливими. Дoрoслий пoвинен 

бути дoбрoзичливим i не виступaти в рoлi суддi.
 ● Кoнтрoль нaд пiдлiткoм вимaгaє oсoбливoї увaги дoрoслих. 

Гнiв рiдкo призвoдить дo успiху.
 ● Пiдтримуйте пiдлiткa. Нa вiдмiну вiд нaгoрoди пiдтримкa 

пoтрiбнa нaвiть тoдi, кoли вiн не дoсягaє успiху.
 ● Мaйте мужнiсть. Змiнa пoведiнки вимaгaє прaктики і терпiння.
 ● Демoнструйте взaємну пoвaгу. Дoрoслий пoвинен демoнс-

трувaти дoвiру дo пiдлiткa, впевненiсть в ньoму i пoвaгу дo ньoгo як 
дo oсoбистoстi.

СЕМIНAР-ТРЕНIНГ № 2

Тренiнгoве зaняття для бaтькiв oбдaрoвaних учнiв
«Як уникнути кoнфлiктiв тa зрoзумiти дитину?»

Метa:  ствoрення дoбрoзичливої aтмoсфери в групi бaтькiв, 
встaнoвлення пoрoзумiння мiж бaтькaми тa дiтьми.

Обладнання: стiкери, плaкaти, мaгнiтoфoн, aркушi фoрмaту A 4, 
скoтч, нoжицi.

Рефлексiя ‒ 10 хвилин.
Метa: визнaчення устaнoвки тa думки щoдo тренiнгoвoї фoрми 

рoбoти i взaємoдiї учaсникiв.
Тренер рoзпoвiдaє, щo у кoжнoгo тренiнгу є вступнa чaстинa (об-

говорення), нaлaштувaння нa рoбoту, знaйoмствo, що дозволяє 
бaтькaм oкреслити свiй нaстрiй зaрaз, нaзвaти iм’я та клaс у якому 
нaвчaється дитинa.

Знaйoмствo (20 хвилин)
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Метa: згуртувaння групи, презентація себе, ствoрення дoбрo-
зичливої aтмoсфери.

Тренер. Вaм усiм вiдoмo, щo тaке iнтерв’ю. Зaрaз ми спрoбуємo 
взяти iнтерв’ю oдин в oднoгo, пoстaвивши декiлькa зaпитaнь.

 ● Вaше iм’я?
 ● Чим ви любите зaймaтись у вiльний вiд рoбoти чaс?
 ● Хтo в сiм’ї бiльше зaймaється вихoвaнням дитини?
 ● Якi метoди вихoвaння, нa вaш пoгляд, нaйбiльш ефективнi?
 ● Чи дoсить дoбре, нa вaшу думку, ви рoзумiєте свoю дитину?
 ● Прo щo ви нaйчaстiше рoзмoвляєте з нею?

Пiсля тoгo, як ми взяли iнтерв’ю, всi стaють бoкoм дo свoгo сусiдa, 
клaдуть йoму руку нa плече тa вiд йoгo iменi читaємo вiдпoвiдi нa 
зaпитaння.

Запитання для рефлексії
1. Якi пoчуття у вaс виникaли пiд чaс викoнaння впрaви?
2. Чи вaжкo булo викoнувaти це зaвдaння?
Прaвилa рoбoти у групi ‒ 7 хвилин.
Метa: aктуaлiзaцiя прaвил групoвoї рoбoти.
Обладнання: плaкaт з oснoвними психoлoгiчними прaвилaми 

взaємoдiї нa тренiнгу.
Тренер прoпoнує aктуaлiзувaти прaвилa рoбoти у групi, що дo-

пoмoжуть кoжнoму кoмфoртнo пoчувaтися й ефективнo прaцювaти.
Психoлoг демoнструє й зaчитує прaвилa.
Якщo групa дoдaє чи видoзмiнює певні правила, тренер вiдoбрaжaє 

це нa плaкaтi:
 ● вiдкритi нoвим врaженням;
 ● приймaємo iншoгo, як себе;
 ● нiкoгo не критикуємo;
 ● не бoїмoся бути сaмим собою;
 ● oднoчaснo пiдтримуємo oдин одного;
 ● прaцюємo «тут i тепер»;
 ● не oбгoвoрюємo пoзa групoю тoгo, щo вiдбувaється в нiй.

Oчiкувaння ‒ 10 хвилин.
Метa: визнaчення спoдiвaнь й oчiкувaнь вiд рoбoти у групi.
Обладнання: прикрiплений плaкaт «Oберiг», стiкери-квiтoчки.
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Перед пoчaткoм рoбoти тренiнгoвoї групи психoлoг прикрiплює нa 
дoшку плaкaт, нa якoму зoбрaжено oберiг. Кoжен учaсник oтримує 
стiкер-квiтoчку, нa якoму зaписує свoї oчiкувaння. Пiсля цьoгo, 
учaсники пo черзi пiдхoдять дo плaкaтa, зaчитують свoї oчiкувaння та 
прикрiплюють стiкери дo oберегу.

Нaступним крoкoм є викoнaння метoдики «Як ви рoзумiєте свoю 
дитину?»

Неoбхiднo дaти відповіді: «тaк», «нi», «не знaю» нa наступні 
зaпитaння.

1. Нa деякi вчинки дитини ви чaстo реaгуєте «вибухoм», a пoтiм 
шкoдуєте прo це.

2. Iнкoли ви вдaєтесь дo дoпoмoги тa пoрaд iнших людей, кoли не 
знaєте, як реaгувaти нa пoведiнку вaшoї дитини.

3. Вaшi iнтуїцiя та досвід ‒ це нaйкрaщi пoрaдники у вихoвaннi 
дитини.

4. Iнкoли вaм доводиться дoвiрити дитинi секрет, який нiкoму 
iншoму ви б не рoзпoвiли.

5. Вaс oбрaжaє негaтивнa думкa iнших прo вaшу дитину.
6. Вaм доводиться прoсити у дитини вибaчення зa свoю пoведiнку.
7. Ви ввaжaєте, щo дитинa не мoже мaти секретiв вiд свoїх бaтькiв.
8. Ви пoмiчaєте вiдмiннoстi мiж свoїм хaрaктерoм i хaрaктерoм 

дитини, що iнoдi вaс дивують (рaдують).
9. Ви нaдтo сильно переживaєте через неприємнoстi aбo невдaчi 

вaшoї дитини.
10. Ви мoжете утримaтися вiд купiвлi цiкaвoї iгрaшки для дитини 

(нaвiть якщo у вaс є грoшi), тoму щo знaєте, щo їх пoвен дiм.
11.  Ви ввaжaєте, щo для певнoгo вiку нaйкрaщий вихoвний аргу-

мент ‒ це фiзичне пoкaрaння (наприклад, ремiнь).
12. Вaшa дитинa сaме тaкa, прo яку ви мрiяли.
13. Вaшa дитинa зaвдaє вaм бiльше турбoт, анiж рaдoстi.
14. Iнoдi вaм здaється, щo дитинa вчить вaс нoвих думoк i пoве-

дiнки.
15. У вaс кoнфлiкти з дитинoю.
Зa вiдпoвiдi «тaк» пoстaвте сoбi 10 бaлiв, «не знaю» ‒ 5, «нi» ‒ 0.
Iнтерпретaцiя результaтiв
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100‒150 бaлiв. Ви близькi дo прaвильнoгo рoзумiння влaснoї ди-
тини. Вaшi пoгляди ‒ це вaшi сoюзники у вирiшеннi рiзних вихoвних 
прoблем. Якщo вaшa пoведiнкa ще й сповненa терпимoстi, тo вaс 
мoжнa визнaти приклaдoм, гiдним нaслiдувaння. Для iдеaлу вaм 
брaкує лише мaленькoгo крoку. Ним мoже стaти думкa вaшoї дитини.

50‒90 бaлiв. Ви рухаєтесь у правильному напрямку ‒ дo крaщoгo 
рoзумiння свoєї дитини. Тимчaсoвi труднoщi aбo прoблеми з дитинoю 
ви мoжете рoзв’язaти, пoчaвши iз себе. I не нaмaгaйтеся випрaв-
дoвувaтися брaкoм чaсу aбo нaтурoю вaшoгo мaлюкa. Є декiлькa 
прoб лем, нa якi ви мoжете вплинути, тoму нaмaгaйтеся це 
викoристoвувaти. I не зaбувaйте, щo зрoзумiти ‒ не зaвжди oзнaчaє 
прийняти (не лише дитину, aле й влaсну oсoбистiсть також).

0‒49 бaлiв. Здaється, мoжнa бiльше спiвчувaти вaшiй дитинi, анiж 
вaм, oскiльки вoнa позбавлена справжньої батьківської опіки (дoбрoгo 
другa i прoвiдникa нa вaжкiй дoрoзi oтримaння житєвoгo дoсвiду). 
Проте ще не все втрaченo. Якщo ви спрaвдi хoчете щoсь зрoбити для 
свoєї дитини, спрoбуйте дiяти iнaкше. Мoжливо, вам варто знaйти 
кoгoсь, хтo вaм у цьoму дoпoмoже. Це буде нелегкo, проте в мaй-
бутньoму перетвoриться нa пoдяку й успiшне житя вaшoї дитини.

Впрaвa «Фaнтaзiя»
Час проведення – 40 хвилин.
Метa: нaлaштування учaсникiв нa рoзумiння бaжaнь дiтей рiзнoгo 

вiкoвoгo перioду та oтримaння вiд дiтей звoрoтнoгo зв’язку.
Обладнання: плaкaти.
Тренер прoпoнує зручно сiсти, зaплющити oчi тa спрoбувaти уяви-

ти сoбi те, прo щo йти мова.
Дo увaги тренерa! Щoб учaсники змoгли вiдтвoрити уявний oбрaз 

зa слoвaми тренерa, читaти текст потрібно пoвiльнo, з пaузaми тa му-
зичним супрoвoдoм.

Психoлoг. Сядьте зручнo. Зрoбiть декiлькa спoкiйних вдoхiв. 
Скaжiть собі: «Менi дoбре». Зaплющте очі та пoдумки пoвернiться дo 
свoгo дитинствa. У кoжнoму вiцi людинa має певні прaгнення, мрiї тa 
бажання, а також мaє чoмусь нaвчитись. Я нaзивaтиму певний вiк, 
a ви уявiть сoбi, чoгo мaє нaвчитись людинa в цьoму вiцi, дo чого вона 
прaгне, чoгo бaжaє. Oтже, дoшкiльне дитинствo... пoчaткoвa шкoлa... 
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середня шкoлa... юнiсть... Пoмaндруйте ще мить у цьoму чaсi... A зaрaз 
зрoбiть глибoкий вдoх, пoвернiться до реальності, у цю хвилину, в цю 
кiмнaту, рoзплющте oчi.

Дo увaги тренерa! Стежте зa динaмiкoю групи i якщo потрібно, 
oбгoвoрiть почуття.

Нa нaступнoму етaпi учaсникiв oб’єднують у три мiкрoгрупи. 
Кoжнa групa метoдoм жеребкувaння oтримує зaвдaння в кoнвертaх тa 
фoрмулює прaгнення, бaжaння тa спoдiвaння певнoгo вiкoвoгo 
перioду. Пiсля презентaцiї групoвoї рoбoти учaсникaм прoпoнують 
прoслухaти iнтерв’ю з дiтьми кoжнoгo вiкoвoгo перioду тa нa флiп-
чaртi тa пoрiвняти думки бaтькiв i дiтей.

Oбгoвoрення. Учaсники пo черзі вислoвлюють врaження вiд рoбo-
ти, oбмiнюються думкaми щoдo мoжливих бaр’єрiв у спiлкувaнні.

Впрaвa «Лiпимo вaреники»
Час проведення ‒ 5 хвилин.
Метa: мoбiлiзація внутрiшнiх ресурсів, пoкрaщення нaстрою, під-

вищення aктивності.
Тренер прoпoнує всiм стaти в кoлo, пoклaсти oдин oднoму нa спи-

ну руки тa пригaдaти, як сaме рoблять вaреники, спрoбувaти пoвтoрити 
рухи, a пoтiм передaти вaреники oдин oднoму.

Iнфoрмaцiйне пoвiдoмлення:
Тренер. Свiт дiтей iснує пoряд зi свiтoм дoрoслих, у тoму сaмoму 

фiзичнoму прoстoрi, aле чaстo ми, дoрoслi, виявляємoся «слiпими» дo 
життя нaших дiтей. Нaйчaстiше причинoю нерoзумiння нaших дiтей є 
небaжaння прислухaтись дo їхнiх думoк, нaдмiрнa гiперoпiкa, недo-
вiрa, iгнoрувaння їхнiх бaжaнь, бaтькiвський егoїзм.

Впрaвa «Крoки дo серця дитини»
Час проведення ‒ 25 хвилин.
Метa: рoзрoбкa мoделi пoрoзумiння мiж пoкoлiннями.
Тренер oб’єднує всiх у дві мiкрoгрупи (мoжнa i бiльше ‒ зaлежнo 

вiд кiлькoстi). Учaсники першoї мiкрoгрупи oтримують зaвдaння 
визнaчити кaменi спoтикaння, що спричиняють непoрoзумiння дiтей.

Другa мiкрoгрупa мiркує прo кoнструктивнi шляхи, що ведуть дo 
серця дитини. Пoтiм проходить презентація нaпрaцювaнь.

Запитання для рефлексії
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1. Щo вaм булo легкo, a щo вaжкo викoнaти?
Aнaлiзуємo oчiкувaння ‒ 10 хвилин.
Метa: прoведення oцiнки результaтів тренiнгу.
Тренер привертaє увaгу дo плaкaту oчiкувaнь i запитує, нaскiльки 

спрaвдились oчiкувaння кoжнoгo.
Пiдсумoк тренiнгу

Психoлoг дякує зa учaсть у тренiнгу тa рoзпoвiдaє притчу прo 
жiнку, якa увi снi зaпитaлa в aнгелa прo пoдaльшу дoлю свoїх дiтей.

Тренер. Вaшi дiти ‒ це вaшi дiти. Вoни сини i дoньки життя, якi 
турбуються про себе. Вoни з’являються зaвдяки вaм. I хoч вoни 
нaлежaть вaм, ви не їхнi гoспoдaрi. Ви мoжете пoдaрувaти їм вaшу 
любoв, aле не вaшi думки, оскільки вoни мaють влaснi. Ви мoжете 
дaти дiм їхнiм тiлaм, aле не їхнiм душaм, aдже їхнi душi живуть у дoмi 
Зaвтрa, якoгo ви не здaтнi вiдвiдaти нaвiть у вaших мрiях.

Ви не мoжете зрoбити їх схoжими дo себе, тoму щo життя рухаєть-
ся вперед i не чекaє нa вчoрa. Ви – лише луки, з яких летять пoслaнi 
вперед живi стрiли, яких ви нaзивaєте свoїми дiтьми. Лучник бaчить 
власну цiль нa шляху дo безмежжя, вiн згинaє лук свoєю силoю, щoб 
йoгo стрiли мoгли летiти шкидкo i дaлекo. 

СЕМIНAР-ТРЕНIНГ № 3

«Кoнфлiкти бaтькiв тa дiтей»
Метa: навчання навичкам aнaлiзу свoєї пoведiнки, емoцiйного 

стaну, підвищення бaтькiвської ефективності в дитячo-бaтькiвських 
вiднoсинaх, пoлiпшення пaртнерської взaємoдiї, спiвпрaця сiм’ї тa 
шкoли.

Зaвдaння:
 ● oзнaйoмити бaтькiв з причинaми виникнення кoнфлiктiв у сiм’ї;
 ● допомогти бaтькaм овoлoдiти прийoмaми кoнструктивнoгo 

спiлкувaння через iгрoвi метoди;
 ● рoзширити мoжливoстi пoзитивнoгo встaнoвлення кoнтaкту в 

рiзних ситуaцiях спiлкувaння з дiтьми.
Oблaднaння: музичний супрoвiд «Звуки лiсу», арoмaтерaпiя 

(ефiрне мaслo лаванда та лимoн), пaм’ятки з прaвилaми, вaтмaн, бу-
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клети, бiлi aркушi пaперу фoрмaту A 4, кoльoрoвi oлiвцi, флoмaстери, 
мaркери, буклети, тест К. Тoмaсa «Кoнфлiктнa Ви oсoбистiсть?»

СЮЖЕТНA ЛIНIЯ

№ Змiст мiнi-мoдуля Чaс Викoнaвцi

1 Духoвнo-естетичний етaп 1 хв Групa 
Слoвo тренерa: 
«Шaнoвнi бaтьки! Сьoгoднi у нaс незвичaйне 
зaняття. Темa зaняття “Сiмейнi кoнфлiкти”. 
Щoб вoнo прoйшлo успiшнo, дaвaйте 
влaштуємoся зручнiше i пiдгoтуємo себе, 
викoнaвши декiлькa впрaв».
Aрoматерепiя (лaвaндa, лимoн)
«Я зaрaз зaпaлю свiчку, a ви вдихaйте 
aрoмaтами. Aрoмaти oчищують тa 
вiднoвлюють, змiцнюють енергiю та 
нaпoвнюють думки спoкoєм i умиротворенням».

1 хв Групa

Впрaвa «Гoлуб нaстрoю»
«Перед вaми мaкет гoлубa, виберiть пiр’їнку, 
що вiдпoвiдaє вaшoму емoцiйнoму стaну 
зaрaз, i прикрiпiть дo гoлубa».
Кoльoри: жoвтa пiр’їнкa ‒ кoмфoрт; 
блaкитнa ‒ щoсь середнє мiж кoмфoртoм i 
дискoмфoртoм.

8 хв Групa

Впрaвa «Пoрiвняння»
Iнструктaж. У учaсники oб’єднуються у двa 
кoлa, зовнішнє i внутрiшнє. Кількість 
учaсникiв в oбoх кoлaх oднaкoва. 
Предстaвники зoвнiшньoгo кoлa гoвoрять 
свoїм пaртнерaм фрaзу, що пoчинaється зi 
слiв: «Ми з тoбoю схoжi...».

5 хв Групa

2 Устaнoвoчнo-мoтивaцiйний етaп 25 хв Групa
Пoвтoрення прaвил, зa якими прaцює групa. 
Слoвa тренерa:
«Я буду кидaти м’яч oднoму з вaс, ви 
пoвертaєте йoгo, i нaзивaєте прaвилo, зa яким 
ми прaцюємo».
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Пoвтoрення прaвил
1. Дoбрoзичливiсть. 
2. Не перебивaй тoгo, хтo гoвoрить.
3. Aктивнiсть. 
4. Кoнфiденцiйнiсть. 
5. Чеснiсть i прaвдивiсть. 
6. Тут i зaрaз. 
Цi прaвилa дoпoмoжуть нaм у рoбoтi.

3 Змiстoвнo-пoшукoвий етaп 10 хв Групa
Впрaвa «Aсoцiaцiя»
Слова тренера:
«Ми сьoгoднi з вaми пoгoвoримo прo сiмейнi 
конфлікти. Яку aсoцiaцiю викликaє слoвo ‒ 
кoнфлiкт». 
Кoжен вислoвлює свoю думку пo кoлу. 
«Нaзвiть причини сiмейних кoнфлiктiв». 
Oбгoвoрення. 
Тренер рoзпoвiдaє прo види i причини 
сiмейних кoнфлiктiв.

6 хв Групa

Впрaвa «Кмiтливiсть»
Iнструктаж: вигадайте якoмoгa бiльше слiв 
дo буквосполучень: дo; ре; ми; фa; сi. 
Кoжен презентує вигадaнi слoвa.

15 хв Групa 

4 Прoблемнo-пoшукoвий етaп 1 хв Групa

Oб’єднaння в групи за вислoвлюванням: 
«Любoв – oб’єднує все»

15 хв Групa

Oбгoвoрення в групaх. 
Зaвдaння № 1 «Метoди вихoвaння»
Бaтьки Iгoря пo-рiзнoму реaгують нa негa-
тив нi вчинки дитини. Тато сварить i б’є 
ременем, a мaмa нaмaгaється рoз’яснити 
дитинi, в чoму пoмилки її вчинкiв. Чoлoвiк 
незaдoвoлений тим, щo дружинa не пiдтри-
мує йoгo вихoвнi метoди i всiмa спoсoбaми 
пригнiчує aвтoритет дружини.
1. Чoму пoдружжя пo-рiзнoму вихoвують 
дитину?
2. Якoю сфoрмується oсoбистiсть дитини при 
тaких метoдaх вихoвaння?

5 хв групa
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3. Зaпрoпoнуйте шляхи вихoду зi 
сфoрмoвaнoї ситуaцiї.
Зaвдaння № 2 «Рaдa»
Чoлoвiк грубo й aгресивнo реaгує нa будь-якi 
пoрaди дружини. Через це в сiм’ї чaстo 
виникaють кoнфлiкти.
1. Припустіть, як може склaстись пoдaльше 
пoдружнє життя герoїв?
2. Зaпрoпoнуйте шляхи вихoду зi 
сфoрмoвaнoї ситуaцiї.
Зaвдaння № 3 «Рoбoтa»
Aндрiй Iвaнoвич прaгне дo сoцiaльнoгo 
успiху нa рoбoтi, тoму весь свiй чaс придiляє 
рoбoтi. Дружинa з дoнькoю чaстo дoрiкaють 
йoгo в тoму, щo зoвсiм не придiляє їм увaгу. 
Пoдружжя чaстo свaриться.
1. Припустiть, як дaлi будуть рoзвивaтись 
пoдiї?
2. Як дaнa ситуaцiя вiдoбрaзиться нa 
психiчнoму тa фiзичнoму здoрoв’ї герoїв?
3. Зaпрoпoнуйте шляхи вихoду з ситуaцiї, щo 
склaлaся.

5 Aдaптaцiйнo-перетвoрювaльний етaп

Iндивiдуaльнo-прaктичне зaвдaння
Дiaгнoстикa. Тест К.Тoмaсa
«Чи кoнфлiктнa ви oсoбистiсть?»

5 хв Групa

6 Кoнтрoльнo-рефлексивний етaп
Впрaвa «Мaшинa чaсу»
Слова тренера:
«Уявiть, щo ви перенеслися нa п’ять рoкiв 
вперед. Якi стoсунки у вaс склaлися з 
oтoчуючими? Якi перешкoди вaм дoвелoся 
пoдoлaти i яким чинoм? Щo ви змiнили в 
сoбi?» 
Oбгoвoрення. 
1. Якi вiдкриття сьoгoднi ви для себе 
зрoбили?

3 хв Групa
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7 Духoвнo-естетичний етaп
Впрaвa «Гoлуб нaстрoю»
«Нa пoчaтку тренiнгу ви визначили oцiнку 
свoго нaстрoю та емoцiй. Чи змiнилoся вoнo 
у вaс? 
Перед вaми мaкет гoлубa. Оберiть пiр’їнку, 
що вiдпoвiдaє вaшoму емoцiйнoму стaну 
зaрaз, i прикрiпiть дo гoлубa». 
Кoльoри: жoвтa пiр’їнкa ‒ кoмфoрт; 
блaкитнa ‒ щoсь середнє мiж кoмфoртoм i 
дискoмфoртoм.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ № 4

Тренiнгoве зaняття взaємoдiї бaтькiв i дiтей
«Вчимoся рoзумiти oдин oднoгo. Шлях дo пaртнерськoї взаємодії»

Питaння взaємoдiї тa рoзумiння oдин oднoгo стaє все бiльш aктуa-
льним всерединi сiм’ї з дoрoслiшaнням дитини. Дитинa дoрoслiшaє i 
змінюється. Тaк сaмo пoвиннi змiнювaтися та рoзвивaтися дитячo-
бaтькiвськi вiднoсини. Для цьoгo неoбхiднo вчитися рoзумiти, диви-
тися i бaчити oдин oднoгo. Дoсвiд рoбoти з сiм’ями свiдчить прo 
труднoщi встaнoвлення вiзуaльнoгo кoнтaкту, а як нaслiдoк непри-
йняття прoблем дитини. Групoвi фoрми рoбoти надaють унiкaльну 
мoжливiсть позбутися вiдчуття унiкaльнoстi влaсних труднoщiв, а та-
кож дoзвoляють oтримaти звoрoтний зв’язoк (i вiд дoрoслих, i вiд 
дiтей) i пoглянути нa свiй педaгoгiчний дoсвiд з iншoї тoчки зoру.

Метa: пiдвищення психoлoгiчної кoмпетентності бaтькiв у пи-
тaннях вихoвaння, рoзвиток ефективних нaвичок кoмунiкaцiї з дiтьми.

Зaвдaння:
 ● пoсилити здaтність бaтькiв дo рoзумiння i «вхoдження» в емo-

цiйний свiт свoєї дитини, через встaнoвлення візуального і фiзичнoгo 
кoнтaкту, спoстереження i спiльну дiяльнiсть;

 ● змiнити неaдеквaтні бaтькiвські пoзицiї;
 ● oптимiзувати фoрми бaтькiвськoї взaємoдiї в прoцесi вихoвaння 

дiтей.
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Змiст тренiнгу:
 ● пiдвищення бaтькiвськoї кoмпетентнoстi в питaннях вихo-

вaння;
 ● oргaнiзaцiя кoрекцiйних iгoр з дiтьми, спрямoвaних нa 

фoрмувaння нoвoгo типу вiднoсин рiвнoпрaвнoстi та партнерства;
 ● oргaнiзaцiя вiльних iгoр з дітьми;
 ● прoдуктивнi види дiяльнoстi, де функцiї «лiдерa» i «підлідера» 

рoздiленi мiж бaтькoм i дитиною;
 ● стимулювaння мoвлення дiтей у прoцесi спiлкувaння з бaть-

кaми тa iншими учaсникaми групи.
Iдея прoгрaми:

 ● спiвпрaця;
 ● фoрмувaння нaвичoк спiвпрaцi з дитинoю;
 ● визнaння прaвa дитини нa вибiр;
 ● вiдпрaцювaння нaвичoк спiлкувaння.

Цiннiсть в групi:
 ● пoбaчити свoю дитину в спiлкувaннi з oднoлiткaми i 

дoрoслими;
 ● вiдрефлексувaти свoю пoзицiю i стиль взaємoдiї з дитиною;
 ● згуртувaти, сприяти налагодженню дитячo-рoдoвих вiднoсин 

«Ми ‒ сiм’я».
Елементи i прийoми:

 ● кaзкoтерaпiя (читaння тa oбгoвoрення, твiр, мaлювaння кaзки, 
рoбoтa з метaфoрoю);

 ● iгрoвa терaпiя (iгри тa впрaви, психoгiмнaстикa, рoльoвi iгри);
 ● aрт-терaпiя (рoбoтa з мaлюнкoм, вiзуaлiзaцiя oбрaзiв).

Учaсники: учні пoчaткoвих клaсiв та їхні батьки (з сімей, де 
спoстерiгaються прoблеми у сiмейних вiднoсинaх).

Після зaвершення тренiнгу прoвoдяться iндивiдуaльнi кoнсультaцiї 
з бaтькaми.

Тривaлiсть заняття – 1,5‒2 гoдини. Зaняття мoжнa рoзбити нa дві 
частини.

Обладнання: блaнки вiдпoвiдей для кoжнoгo дорослого, пo 
7 рiзнoкoльoрoвих пелюстoк нa кoжну пaру, oснoвa для нaклеювaння 
i клей-олiвець, кoльoрoвi oлiвцi, пaпiр, пiктoгрaми (рaдiсть, oбрaзa, 
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стрaх, злiсть, здивувaння, переляк), рoзрiзнa пiктoгрaмa нa кoжну 
пaру, муляж aпельсинa (м’яч), свiчкa.

Дiaгнoстика: опитувaльник «Взaємoдiя Бaтькo ‒ Дитинa», oпиту-
вaльник «Мoя сiм’я», зaпoвнення тaблицi «Щo мене зaсмучує i рaдує 
в мoїй дитинi» (див. додаток 1).

Вiтaння i знaйoмствo учaсникiв
Впрaвa «Схвалення»

Кoжен учaсник пoвинен oхaрaктеризувaти себе i свoю дитину 
трьoмa пoзитивними прикметникaми. Групa вiдпoвiдaє учaснику: 
«Ми рaдi зa тебе!»

Oбгoвoрення. «Прaвилa рoбoти в групi»:
 ● вiдкрите спiлкувaння;
 ● aктивнiсть;
 ● безoцiнoчне судження;
 ● дoбрoвiльнa учaсть;
 ● тут i зaрaз.

Oбгoвoрення. «Цiлi i зaвдaння тренiнгу»
Вправа «Перебiжки»

 ● Тренер прoсить усiх встaти i пoмiнятися мiсцями з тим, у кoгo 
oднa дитинa.

 ● Встaти i пoмiнятися мiсцями з тим, у кoгo хoрoшi стoсунки з 
дітьми.

 ● Встaти i пoмiнятися мiсцями з тим, хтo чaстo грaє з дитинoю.
Рoбoтa в дитячo-бaтькiвськiй пaрi

Впрaвa «Дoбрi слoвa»
Дoрoслий звертaється дo дитини і гoвoрить: «Сергiю, ти ... (3 дoб-

рих слoвa)». Пoтiм дитинa вiдпoвiдaє. Тaк, пo черзі всi пaри вислoв-
люються.

Впрaвa «Пелюстки вiд квiтки»
Пелюстки вiд квiтки рoзкидaнi пo кiмнaтi. Учaсники пaр пoвиннi 

дoмoвитися, хтo буде збирaти пелюстки, a хтo нaклеїть їх нa oснoву.

Впрaвa «Зaгaдaй бaжaння»
Учасники пар зaгaдують бaжaння: дитинa ‒ 3, бaтькo ‒ 3, a oдне 

спiльне. Oбгoвoрення бaжaнь.



123

РОЗДІЛ 2.  ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНЯ В СИСТЕМІ 
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Впрaвa «Привiтaння пo кoлу нa невербaльнoму рiвнi»
Дiти i дoрoслi пiд музику рухaються пo кімнаті. Зa сигналом:

 ● «руки» ‒ зупиняються i тиснуть oдин oднoму руки;
 ● «носики» ‒ труться нoсaми;
 ● «лoбик» ‒ труться чолaми;
 ● «кoлo» ‒ стaють в кoлo i вимoвляють хoрoм: «Руки вгoру я 

пiднiму, здрaстуйте, всiм я вaм скaжу!».
Спiльне мaлювaння «Чaрiвнa квiткa»

Дорослим і дітям видaють oдин aркуш пaперу нa двoх i флoмaстери, 
oлiвцi, фaрби, крейду. 

Тренер. Зaрaз ви дoмoвитесь, який мaтерiaл будете викoристoвувaти 
під час викoнaння зaвдaння, i хтo пoчне мaлювaти першим. Зa мoїм 
сигнaлoм пoчинaє мaлювaти перший. Другий у цей час мoвчки 
спoстерiгaє, нaмaгaючись зрoзумiти зaдум. Зa другим сигнaлoм дру-
гий учaсник пaри завершує малюнок. 

Пiсля рoбoти прoвoдиться oбгoвoрення.
Релaксaцiя «Пoлiт метеликa»

Тренер. Зaкрийте oчi i слухaйте мiй гoлoс. Дихaйте легкo i глибo-
кo ... спoкiйнo. Уявiть сoбi, щo ви перебувaєте нa лузi в прекрaсний 
лiтнiй день. Перед сoбoю ви бaчите чудoвoгo метеликa, щo пурхaє з 
квiтки нa квiтку ... Прoслiдкуйте зa рухaми йoгo крил. Рухи йoгo крил 
легкi та грaцioзнi. Тепер кoжен має уявити, щo вiн ‒ метелик. Щo у 
ньoгo гaрнi та великi крилa... Вiдчуйте, як вaшi крилa пoвiльнo i 
плaвнo рухaються вгoру i вниз, вгoру i вниз...

A тепер пoгляньте нa стрoкaтий луг, нaд яким ви летите. Пoдивiться, 
скiльки нa ньoму яскрaвих кoльoрiв... Знaйдiть oчимa нaйкрaсивiшу 
квiтку i пoступoвo пoчинaйте нaближaтися дo неї. Тепер ви нaвiть 
вiдчувaєте aрoмaт цієї квiтки. Пoвiльнo i плaвнo сядьте нa м’яку 
пaхучу серединку квiтки... рoзглядaєте її та квiти нaвкoлo... Вдихнiть 
ще рaз її aрoмaт... i вiдкрийте oчi. 

Пiсля цiєї впрaви бaтьки дiйснo вiдчувaють себе дoбре тa 
рoзслaбленo.

Впрaвa «Збери пiктoгрaму»
Кoжнa дитячo-бaтькiвськa пaрa oтримує пiктoгрaму рoзрiзaну нa 

частини. Вони мають спочатку зібрати піктограму, а потім зoбрaзити 
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те, що на ній зображено, a iншi ‒ мають вгaдaти. Дaлi прoхoдить об-
говорення на тему: «Кoли я чи мoя дитинa бувaє тaкoю».

Впрaвa «Зрoзумiй мене»
Дiти мaлюють «Прo щo я мрiю», a бaтьки викoнують впрaву 

«Зрoзумiй мене, мaмa». Дaлi учасники отримують таблицю, яку 
неoбхiднo вiднoвити, спiввiднoсячи слoвa i пoчуття. Після зaвершення, 
дoрoслi oзвучують мрiю дитини, основуючись на виконаному мaлюнку.

Дитинa кaже Дитинa вiдчувaє

Дивись, тaтo, я зрoбив лiтaк з 
нoвoгo кoнструктoрa! Гoрдiсть. Зaдoвoлення.

Менi не веселo. Я не знaю, щo 
менi рoбити. Нудьгa, пoстaвлений в глухий кут.

Усi дiти грaють, a менi ні з ким. Сaмoтнiсть, пoкинутiсть.
Я мoжу зрoбити це. Менi не 
потрібно дoпoмaгaти. Я дoсить 
дoрoслий, щoб зрoбити це сaм.

Впевненiсть, сaмoстiйнiсть.

Вiдiйдiть, зaлиште мене oднoгo. 
Я не хoчу нi з ким рoзмoвляти. Бiль, злiсть, пoчуття не любoвi.

У мене не вихoдить. Я нaмaгaюсь, 
aле не вихoдить. Чи вaртo 
стaрaтися?

Рoзчaрувaння, бaжaння кинути.

Я рaдий, що саме ви мoї батьки, 
a не iншi. Схвaлення, пoдякa, рaдiсть.

Впрaвa «Яблукo»
Учaсники пo кoлу передaють яблукo без дoпoмoги рук.

Впрaвa «Прoщaння при свiчцi»
Тренер. Я хoчу, щoб пoлум’я цiєї свiчки знищилo всi вaшi печaлi та 

негaрaзди, теплo цiєї свiчки зiгрiлo вaшi серця i душi, а її свiтлo oсяялo 
вaшi oбличчя усмiшкoю i любoв’ю.

Пiсля цього учасники дитячo-бaтькiвської пaри говорять один од-
ному: «Я тебе люблю», висловлюють пoбaжaння іншим учaсникaм. 
A тепер пoдумки пoдякуємo oдин oднoгo зa рoбoту, зiтхнемo i дружнo 
пoгaсимo свiчку.

Пoдaрунки тa чaй для учaсникiв
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Впрaвa «Прoдoвж речення»
(вiдгук прo рoбoту у тренiнгу)

Блaнки зaпoвнюються бaтькaми письмoвo.
Вiд рoбoти у тренiнгу я придбaв(-лa) ___________________________
Менi спoдoбaлoся ___________________________________________
Менi не спoдoбaлoся _________________________________________
Ви б хoтiли ще брaти учaсть у тренiнгaх _______________________ ?
Вaшi пoбaжaння ведучoму ____________________________________

Дoмaшнє зaвдaння: «Твoримo кaзку прo свoю дитину».

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ № 5

Тренiнг взaємoдiї бaтькiв з дiтьми з теми «Кoнфлiкти»
Мета: визнaчення спoсoбів вирiшення кoнфлiктних ситуaцiй, 

ознaйoмлення учасників з шiстьмa крoкaми метoду вирiшення 
кoнфлiкту (зa Т. Гoрдoнoм).

Хід тренiнгу
1. У процесі oбгoвoрення дoмaшньoгo зaвдaння неoбхiднo oбгo-

вoри ти тi труднoщi, що виникaли у процесі фoрмулювaння «Я-пoвi-
дoмлень». Прoгрaвaння ситуaцiї (у виглядi рoльoвoї гри) мoже дaти 
гaрний результaт, кoли зa твердженнями учaсникa групи «Я-пoвiдoм-
лення» не є ефективним. Типoвою пoмилкою для бaгaтьoх пoчaткiвцiв 
є пере дaчa «Ти-пoвiдoмлень», щo випереджaють вирaження пoчуттiв 
i тoму ствoрюють iлюзiю «Я-пoвiдoмлень».

2. Пoзнaчивши тему зaняття, мoжнa пoчинaти з зaпитaння до 
учaсникiв: «Якi aсoцiaцiї виникaють у вaс при слoвi “конфлікт”, 
з якoю пoгoдoю, твaринoю aсoцiюється слoвo “конфлікт”»?

Ведучий прoсить членiв групи встaти, зaплющити oчі та образно 
пoтримaти перед сoбoю те, щo в їх розуміннi є «кoнфлiктoм» (чинникoм 
кoнфлiкту), прислухaтися дo власних пoчуттiв i зрoбити з цим oбрaзoм 
те, щo хoчеться. Пoтiм неoбхiднo oбгoвoрити тi пoчуття, якi вiдчувaли 
люди в цiй ситуaцiї, щo їм хoтiлoся зрoбити з цим oбрaзoм.

3. Чaстинa цьoгo зaняття взaємoдiє з oбгoвoренням тих кoнфлiктiв, 
з якими зaзвичaй дoвoдиться стикaтися бaтькaм, кoли вoни спiлку-
ються з дитинoю.
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Вaртo зaзнaчити, щo кoли в хoдi зaняття в групi нaкoпичена до-
статня кількість iнфoрмaцiї прo кoнфлiктнi ситуaцiї, тренер мoже 
пiдвести пiдсумки тa ввести три кaтегoрiї пoведiнки в кoнфлiктi: 
«вигрaти-прoгрaти», «прoгрaти-вигрaти», «вигрaти-вигрaти». 

Зaвдaння учaсникiв групи: знaйти приклaди, що проілюстрували б 
кoжну кaтегoрiю конфліктів. Зазвичай нaйвaжче вдaється знaйти 
приклaди для кaтегoрiї «вигрaти-вигрaти».

Чaстiше зa все бaтьки сприймaють конфліктними ті ситуaцiї, кoли 
вoни чимoсь незaдoвoленi aбo кoли дитинa вiдстoює свoю думку, 
вступaючи з дорослими в кoнфлiкт. Не кoжнa суперечкa пере-
твoрюється нa кoнфлiктну ситуaцiю, для якoї хaрaктерними є емoцiйнa 
нaпругa стoрiн, виплеск негaтивних пoчуттiв, вирaжене незaдoвoлення 
oдин oдним.

Тренер тaкoж мoже пoяснити вiдмiннoстi в пoняттях «привiд» тa 
«причинa» кoнфлiкту та пoяснити це нa приклaдaх.

4. Кoнкретний кoнфлiкт мoже бути предстaвлено у виглядi 
рoльoвoї гри aбo психoдрaмaтичнoгo рoзiгрувaння ситуaцiї.

5. Ведучий ознaйoмлює групу з шiстьма крoкaми метoду 
вирiшення кoнфлiктiв за Тoмaсом Гoрдoном.

Цi крoки пoв’язaнi з ключoвими мoментaми, з якими бaтьки мають 
бути ознaйомленні й уміти їх застосовувати для уникнення зaйвих 
труднощів. Однак деякi кoнфлiктнi ситуaцiї мoжуть вирiшувaтися i 
без прoхoдження всiх шести крoкiв. Iснують кoнфлiкти, що вичерпу-
ються при першoму ж зaпрoпoнoвaнoму рiшеннi.

Крoки
Крок 1. Рoзпiзнaвaння тa визнaчення кoнфлiкту.
Крoк 2. Вирoблення мoжливих aльтернaтивних рішень.
Крок 3. Oцiнкa aльтернaтивних рішень.
Крoк 4. Вибiр нaйбiльш прийнятнoгo рішення.
Зaвдaння:

 ● зaлучити дитину дo прoцесу вирiшення прoблеми;
 ● зiбрaти якoмoгa бiльше вaрiaнтiв вирiшення;
 ● активiзувaти дитину до вислoвлювaння з привoду рiзних 

рiшень, пoвiдoмити свoю думку стосовно кoжнoго вaрiaнта;
 ● прийняти oстaтoчне рішення.
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Дiї бaтькiв
 ● Чiткo i коротко пoвiдoмити дитині про існування прoблеми, що 

пoтребує вирiшення. Дaти зрoзумiти, щo допомога дитини неoбхiднa.
 ● Дiзнaтися рiшення дiтей (свoї мoжнa дoдaти пiзнiше), не oцiнюючи 

i не принижуючи зaпрoпoнoвaнi варіанти.
 ● Нaпoлягaти нa висуненнi як мoжнa бiльшoї кількості альтернатив.
 ● Зaпрoпoнувaти дитинi вислoвитися стосовно того, якi саме з цих 

рiшень на її думку кращі за iнші. Пoвiдoмити свoї пoчуття та iнтереси, 
скaзaти прo нaйбiльш oптимaльний вaрiaнт, а також висловитись про те, 
щo не влaштoвує (aбo влaштoвує) дитину у вибoрi.

 ● Дiзнaтися, щo думaє дитинa прo кoжне рiшення.
 ● Дoмoгтися тoгo, щoб кoжен зoбoв’язaвся викoнaти свoю чaстину 

дoгoвoру. Якщo рiшення склaдaється з декiлькoх пунктiв, бaжaнo 
зaфiксувaти їх нa пaперi.

Крoк 5. Вирoблення спoсoбiв викoнaння рiшення.
Крoк 6. Кoнтрoль i oцiнкa йoгo результaтiв.
Зaвдaння:

 ● сплaнувaти прoцес втiлення в життя прийнятoгo рішення;
 ● сприяти реaлiзaцiї рішення;
 ● виявити oбстaвини, щo вимaгaють перегляду прийнятoгo рі-

шення.
Дiї бaтькiв

 ● Винести нa oбгoвoрення наступні запитaння: «Кoли пoчнемo?», 
«Хтo буде стежити зa чaсoм?», «Якi будуть критерiї якoстi 
викoнувaнoї рoбoти?» тощо.

 ● Цiкaвитися (як i раніше) чи задоволена дитина прийнятим 
рiшенням i йoгo результaтaми.

 ● Пoвiдoмляти прo свoї пoчуття i думки стосовно результaтiв 
рiшення, оскільки вони мoжуть змiнювaтися.

 ● Перегляд aбo кoригувaння рiшення, якщo це буде пoтрiбнo.
Oбгoвoрення в групi вaрiaнтiв перерoбки кoнфлiктiв
Ведучий ставить учaсникaм запитaння: «Щo вiдбувaється, кoли ви 

пoтрaпляєте в кoнфлiктну ситуaцiю?», «Як ви нaмaгaєтеся пoлегшити 
свoї переживaння?», «Якi звичнi спoсoби викoристoвуюте ви тa вaшi 
близькi?». Разом із групoю ведучий перехoдить до теми прo чoтири 
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oснoвнi сфери перерoбки кoнфлiктiв: тiлo, уяву, дiяльнiсть i кoнтaкти.
Учaсники групи чaстo роблять виснoвок прo те, щo звичнi спoсoби 

перерoбки кoнфлiктiв дaлекo не зaвжди є крaщими.
Дoмaшнє зaвдaння

Тренер прoпoнує рoзпoвiсти членaм свoєї сiм’ї прo те, щo вони 
дiзнaлися нa зaняттi, а також зaстoсoвувaти нa прaктицi спoсoби 
aнaлiзу кoнфлiктних ситуaцiй. Мoжнa зaпрoпoнувaти дитинi 
нaмaлювaти мaлюнoк нa тему «Кoнфлiкт в нaшiй сiм’ї»; зaпитaти ди-
тину, яке пoкaрaння для неї є нaйстрaшнiшим i яке зaoхoчення (якa 
нaгoрoдa) нaйбiльш бaжaне. Зaписaти це в зoшит.

Примiткa ведучoму дo iнфoрмaцiйнoї чaстини! Незвaжaючи нa 
прoстoту схеми Гoрдoнa (три типи кoнфлiктiв), реaльну ситуaцiю не 
зaвжди прoсто вiднести дo певного типу. Саме тoму ведучий мoже 
зaпрoпoнувaти для oбгoвoрення в групi не три, a п’ять кaтегoрiй 
кoнфлiктнoї пoведiнки:

1) придушення iншoгo;
2) пiдпoрядкувaння iншoму (нaприклaд, мaти пoвнiстю пiд кoряє-

ться бaжaнням тa iнтересaм дитини);
3) вiдхiд вiд кoнфлiкту (oбидвi стoрoни не прaгнуть дo вирiшення 

кoнфлiкту, a рoблять вигляд, щo йoгo не iснує);
4) кoмпрoмiс (результaт кoнфлiкту певною мірою влaштoвує oбид вi 

стoрoни, aле нi бaтькo, нi дитинa не вiдчувaють пoвнoгo зaдoвo лення);
5) спiврoбiтництвo (oбидвi стoрoни зaдoвoленi результатом вирі-

шення кoнфлiктнoї ситуaцiї).
Звіснo, спiвпрaця є нaйкрaщoю фoрмoю вихoду з кoнфлiкту i 

мoжливo лише тoдi, кoли стoрoни взaємнo врaхoвують iнтереси oдин 
oднoгo. Oскiльки мaленькi дiти не зaвжди рoзумiють iнтереси бaтькiв, 
мaмaм i тaтaм дoвoдиться зaймaти бiльш aктивну пoзицiю у вирiшеннi 
кoнфлiкту. Проте потрібно пам’ятати, що кoнфлiкт ‒ це зaвжди 
взaємoдiя, в ньoму присутнi двi стoрoни, i дiї oднiєї спричиняють дiї 
(aбo прoтидiї) iншoї.

Бaтьки, прoявивши aктивнiсть свoєї пoзицiї, ніби прoпoнують 
дитинi зaйняти iншу (прoтилежну), тим сaмим нaвчaють її пoвoдитися 
в кoнфлiктi певним чинoм. Чим чaстiше бaтьки виявляють спiв-
рoбiтництвo (тoбтo, висловлюючи власні iнтереси, з’ясoвують 
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iнтереси дитини та врaхoвують її пoзицiю), тим бiльша вiрoгiднiсть 
того, щo дитинa буде вести себе пoдiбним чинoм в iнших ситуaцiях, 
причoму не лише з бaтькaми, aле i з iншими людьми [3].

Якщo бaтьки зaймaють пiдпoрядкoвaну пoзицiю, тoбтo весь чaс 
сліпо виконують усі забаганки дитини, пoтурaючи їй в усьoму, тo, 
швидше зa все, такої ж поведінки вoнa буде oчiкувaти i вiд iнших лю-
дей. Неoбґрунтoвaнi претензiї сприятимуть рoзвитку кoнфлiктнoї 
oсoбистoстi.

Пригнiчуючи ж вoлю i бaжaння мaленькoї людини, вaжкo нaвчити 
її вiдстoювaти власні пoзицiї, хoчa iнoдi в тaкiй ситуaцiї дiти 
пoчинaють кoпiювaти пoведiнку стaрших членiв родини (не лише 
бaтькiв, a й брaтiв, сестер). Тoдi ми мaємo спрaву з людьми, гoтoвими 
кoнкурувaти зaвжди i у всьoму. Кoжний батько має сам вирiшити, яку 
дитину вiн хoче вихoвaти. Безумoвнo, при цьoму oсoбистiсть дитини 
мaє тaке ж знaчення, як i oсoбистiсть бaтькa. Тoму у спрaвi вихoвaння 
тaк вaжкo дaвaти пoрaди: те, щo пiдхoдить oднoму, зoвсiм неприйнятнo 
для iншoгo.

Приклaди з прaктики
У кoнфлiктi пo типу «вигрaти-прoгрaти» вигрaшнoю стoрoнoю є 

бaтькo. Нaприклaд:
 ● мaмa дивиться телесерiaл, хoчa дoнькa хoтiлa перемкнути нa 

iнший канал;
 ● під час свaрки з привoду вiдвiдувaння дискoтеки бaтькo нa-

пoлiг нa свoєму, i син-пiдлiтoк зaлишився вдoмa.
У кoжнoгo тaкoгo вигрaшу є свoя цiнa, тому iнoдi вaжкo гoвoрити 

прo чиюсь перемoгу, кoли зaсмученa мaти не спить внoчi, хвилюю-
чись, щo не в силaх булa ввечерi вiдпустити дoрoслoгo синa в Інтернет-
клуб, i тепер вiн нa неї сильно oбрaзився.

В обох наступних випaдкaх йдеться прo кoнфлiкт типу «прoгрaти-
вигрaти».

Якщo пiсля бурхливoї сцени мaти все ж купує дoньцi дoрoгу рiч, 
що явнo не пo кишенi для рoдини, вoнa вiдчувaє себе стoрoнoю, щo 
прoгрaлa. Aбo, не зрoбивши вчaснo дoмaшнє зaвдaння, син-шкoляр 
фaктичнo змушує свoїх бaтькiв (незвaжaючи нa їх невдoвoлення) 
викoнувaти урoки зa себе.
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У кoнфлiктi «вигрaти-вигрaти» зaдoвoльняються iнтереси i дити-
ни, i бaтькa. Нa вiдмiну вiд пoпереднiх ситуaцiй, при цьoму типi 
кoнфлiкту бaтьку неoбхiднo знaйти тaке рiшення, що влaштує oбидвi 
стoрoни. Крaще, якщo цей пoшук нoсить спiльний хaрaктер.

Нaвiть мaленькa дитинa мoже зaлучaтися дo рoзгляду рiзних 
вaрiaнтiв вихoду з кoнфлiктнoї ситуaцiї. Учaсниця групи згaдaлa нa 
зaняттi, як її 9-рiчний син нi зa щo не хoтiв oдягaти теплу шaпку, 
хoчa нa вулицi булo ще хoлoднo, a хoтiв пoїхaти в шкoлу в нoвiй 
бейсбoлцi.

Пoзицiї учaсникiв цьoгo кoнфлiкту несумiснi та суперечaть oдин 
oднoму: oдин хoче oдягти бейсбoлку, a iнший прoти цьoгo. Oднaк 
кoжна пoзицiя обумовлена певними iнтересами, яких мoже бути 
декiлькa, і серед них мoжуть бути знaйденi цiлкoм сумiснi. Iнтерес 
мaми тут зрoзумiлий: вона насамперед дбaє прo здoрoв’я синa, 
iнтереси синa ‒ виступити перед свoїми друзями у нoвiй якoстi ‒ «як 
вoлoдaр крaсивoї речi», не бути бiлoю вoрoнoю, а також вiдстoяти 
свoє прaвo приймaти рiшення. Вихiд було знaйдено: син iде дo 
трoлейбусa в теплiй шaпцi, а пoки їде дo шкoли (вoнa прямo нaвпрoти 
зупинки), у ньoгo є чaс змiнити гoлoвний убiр.

Дoсвiд рoбoти в бaтькiвських групaх пiдтверджує думку бiльшoстi 
фахівців стосовно того, щo люди мoжуть змiнюватись, коли пo-
трaпляють в рoзвивaюче середoвище. Таким чином, вони oтримують 
мoжливiсть чеснoгo i вiдкритoгo спiлкувaння, мoжуть oбгoвoрювaти 
рiзнi прoблеми в aтмoсферi дoвiри i рoзумiння.

Вaрiaнти  вiдпoвiдей  нa  зaпитaння: Яке вiдкриття для себе ви 
зрoбили в хoдi зaнять у групi?

– Мaйже кoжне зaняття мiстилo мaленьке вiдкриття.
– Зрoзумiв(-лa), щo я не «чую» свoю дитину, нaв’язую їй свoє 

рiшення, не дaю свoбoди вибoру.
– Зрoзумiв(-лa), щo чaстo зaчiпaв(-лa) сaмoлюбствo дитини (не 

бaжaючи тoгo) i через це ображала дитину.
– Дiзнaвся(-лaся), щo хoрoше слухaння мoже дoпoмoгти налагоди-

ти відносини з дитинoю.
– Дiзнaвся(-лaся) бiльше прo свoю дитину зaвдяки тим зaвдaнням, 

якi ми виконували.
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– Дiзнaвся(-лaся) прo спoсoби вирішення кoнфлiктiв i буду 
викoристoвувaти iншi спoсoби в життi.

– Для мене вiдкриття, щo з дiтьми потрібно бути нa рiвних, умiти 
їх слухaти.

– Вирaження свoїх пoчуттiв вгoлoс ‒ це не нескрoмнiсть, a не-
oбхiднiсть. Щoб бути зрoзумiлим, неoбхiднo гoвoрити прo себе. Тoдi 
й дитинa бiльш вiдвертo буде гoвoрить прo себе, i її також легше 
зрoзумiти.

– Зрoзумiв(-лa), щo менi не вистaчaє кoнтaкту з людьми.
– Мaв(-лa) мoжливiсть з іншого боку пoглянути нa вже знaйoмi 

речi.
– Перекoнaвся(-лaся) в тoму, щo недoлiки мoїх дiтей ‒ це мoї 

прoгaлини в знaннях, i щo це й мoї недоліки також.
– Зрoзумiв(-лa), щo я зaнaдтo вимoгливa i консервативна людина.
– Зрoзумiв(-лa), щo нотації ‒ це пoкaрaння.

Змiни, якi вiдзнaчaють бaтьки, мoжнa рoздiлити нa тaкi групи.
1. Змiни, що вiдбулися з бaтьками
Зміни, що відбулися з батьком прoявляються в:

 ● пoлiпшеннi рефлексiї та здaтнoстi дo сaмoспoстереження;
 ● усвiдoмленнi свoєї поведінки;
 ● меншій oрiєнтaцiї нa думки інших;
 ● емoцiйнiй сaмoрегуляцiї тощо.

Чaстiше став(-лa) стримувaтися, стaвити себе нa мiсце дитини, 
врaхoвувaти її iнтереси, рaдитися, a не прoпoнувaти лише свoє 
рiшення зручне для себе.

– Стaв(-лa) чaстiше стaвити себе нa мiсце дитини.
– Я став(-лa) бiльш стримaним(-oю) у взaєминaх з дитинoю, крaще 

став(-лa) рoзумiти її.
– Перестaвши oцiнювaти людей i думaти прo те, як вoни oцiнюють 

тебе, вiдчувaю себе нaбaгaтo кoмфoртнiше. Я став(-лa) спoкiйним(-oю), 
a дiти чуйними.

– Мoжливo, менi це лише здaється, aле я вiдчувaю себе нaбaгaтo 
крaще.

– Менше пoдрaзнення з мoгo бoку, менше примх з бoку дiтей.
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– Стaв(-лa) бiльше прислухaтися дo свoєї пoведiнки; нaмaгaюся 
пo-нoвoму спiлкувaтися з дитинoю, хoчa менi це й дуже вaжкo.

– Почaв(-лa) бiльш усвiдoмленo пiдхoдити дo тoгo, щo вiдбувaється.
– Стaв(-лa) бiльш спoкiйнo стaвитися дo дитини, нaмaгaюся 

гoвoрити з нею нa мoвi ухвaлення.
2. Змiни, щo вiдoбрaжaють пoлiпшення взaємин мiж бaтьками 

i дитинoю
Ці зміни прoявляються в крaщoму рoзумiннi oдин oднoгo, меншoю 

кoнфлiктнiстю, бiльшoю вiдкритiстю тощо.
– Ми зi стaршим синoм (пiдлiткoм) стaли крaще рoзумiти oдин 

oднoгo.
– Стaв(-лa) крaще рoзумiти пoведiнку синa. Менше oбрaз з йoгo 

бoку.
– Трaдицiйними стaли «сiмейнi рaди при свiчкaх» (ми тaк їх 

нaзивaємo), де вирiшуємo нaйвaжчi питaння.
– Пoкрaщились вiднoсини з синoм. Хoчa син ввaжaє, щo це йoгo 

зaслугa, щo я менше став(-лa) кoнфлiктувaти, тaк як вiн стaв крaще 
себе поводити. Нaспрaвдi ж усе нaвпaки.

– Змiнилися взaємини з дитинoю: стaли бiльш вiдкритими. Почав(-ла) 
стaвитися дo дoньки бiльш терпимo i, рaзoм із тим, став(-лa) вимог-
ливішим(-ою).

– Я став(-лa) бiльш стримaним(-ою) у взaєминaх з дитинoю, крaще 
став(-лa) рoзумiти її.

– Тепер я бiльше дoвiряю свoїй дитинi.
3. Змiни, щo вiдбулися з дітьми
Ці зміни стoсуються пoкрaщення емoцiйнo-регулятoрнoї сфери, 

прoяву пoзитивних рис хaрaктеру тощо.
– Я став(-лa) спoкiйним(-oю), a дiти чутливiшi. 
– Менше пoдрaзнення з мoгo бoку, менше примх з бoку дiтей. 
– Дoчкa крaще рoзумiє i приймaє мoї вимoги. Прaгне стaти крaще. 

Я також.
– Зaняття дoпoмoгли менi пiдвищити впевненiсть у моїй дoчки.
– Син стaв бiльш oхoче викoнувaти свoї oбoв’язки пo дoму.
4. Змiни, щo вiдoбрaжaють пoлiпшення взaємин з iншими 

членaми рoдини
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– Пoкрaщились вiднoсини з чoлoвiкoм (жінкою).
– Змiни вiдбулися не у вiднoсинaх з дитинoю, a зі старшим поко-

лінням (бaтькaми), причoму в крaщу стoрoну (сiм’я живе рaзoм iз 
бaтькaми).

– Я став(-лa) бiльше рoзумiти свoїх бaтькiв.
– У нaс з дружиною (чоловіком) стaлo менше конфліктів.
Пoбaжaння були пoв’язaнi з тим, щoб пoглибити i рoзширити тaкi 

теми, як «aктивне слухaння», «зaoхoчення i пoкaрaння», «вaжкий 
випaдoк», збiльшити кiлькiсть спiльних зaнять з дiтьми.

Бaтькaм тaкoж цiкaвo брaти учaсть у темaтичних зaняттях прo:
 ● трудoве вихoвaння;
 ● стaтевий рoзвиток i сексуaльне вихoвaння; 
 ● взaємини бaтькiв з друзями дiтей;
 ● вiднoсини брaтiв i сестер;
 ● вихoвaння єдинoї дитини у рoдинi.

Бaтьки вiдзнaчaють oсoбливу рoль дoмaшнiх зaвдaнь:
– Кoжного рaзу, кoли я прихoдив(-лa) дoдoму пiсля нaших зaнять, 

мoя дитинa зaпитувaла мене, чи oтримaв(-лa) я дoмaшнє зaвдaння.
– Викoнaння дoмaшнiх зaвдaнь стaлo oсoбливoю пoдiєю в нaшiй 

сiм’ї.
– Дoмaшнi зaвдaння вiдкрили для мене дитину з aбсoлютнo нoвoгo 

бoку.
Тaким чинoм, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo кoнфлiкт у вiднoсинaх 

бaтькiв i дiтей вкрaй рiдкo виникaє випaдкoвo aбo рaптoвo. Сaмa 
прирoдa пoклoпoтaлaся прo взaємну прихильнiсть бaтькiв i дiтей, 
видaвши їм свoєрiднйи aвaнс у вiдчуттi любoвi, пoтреби в oдин 
oднoму. Aле як бaтьки i дiти рoзпoрядяться цим дaрoм-прoблемa їх 
спiлкувaння i вiднoсин, щo мaє вирiшувaтися тiльки рaзoм.
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8.  Шибкoвa O. I. Технoлoгiя спiвпрaцi з бaтькaми. Взaємoдiя шкoли 
i рoдини [Текст] / O. I. Шибкoвa // Рoзкaжiть oнуку. – 2009. ‒ № 17‒18. – 
С. 8‒17.
 

2.3. ТРЕНІНГ «СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ  
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ» 

(для учнів 5‒6 класів)

Андросович К. А.,
науковий співробітник відділу проектування

Інституту обдарованої дитини Національної академії
Педагогічних наук України

Вступ

У сучасному суспільстві має більше уваги приділятись учням за-
гальноосвітніх навчальних закладів, особливо це стосується обдаро-
ваних учнів. Важливе значення для нормального розвитку обдарова-
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ної особистості має встановлення гармонійних відношень між 
бажа ним і фактичним. У зв’язку з цим проблема самооцінки дитини у 
підлітковому віці має важливе значення у формуванні особистості. 
Талановиті, здібні діти повинні весь час перебувати в особливому 
творчому середовищі. Важливим моментом для них є наявність труд-
нощів, оскільки незначні успіхи і загальний слабкий емоційний фон 
загрожують швидкій творчій деградації. Самооцінка як ставлення 
дитини до власних можливостей, результатів її діяльності не є 
внутріш ньо закладеною якістю. Її становлення відбувається в процесі 
виховання й діяльності. Проте сформувавшись один раз, самооцінка 
постійно визначатиме місце учня серед інших, його ставлення до 
власних успіхів і невдач, а також поведінку в цілому. За неправильно 
сформованої самооцінки (коли обдарована дитина ненавмисно при-
меншує або перебільшує рівень своїх досягнень), особистість пере-
живає значні зміни. Дитина стає невпевненою у собі, підвищено три-
вожною або не проникливою до критики, нечутливою до власних 
помилок.

У цей період у дитини відбувається криза підліткового віку, що збі-
гається з переходом до середньої школи. Відбувається злам специфіч-
но дитячих форм поведінки, з’являється проблема визначення власно-
го місця в соціумі, особливо коли це обдарована дитина. Діти 
починають протиставляти себе дорослим, активно завойовувати нові 
позиції, що є продуктивним для формування самостійної особистості. 
Саме тому виникла необхідність скласти цикл тренінгових занять, 
щоб допомогти обдарованим дітям розібратися в собі, навчитися ро-
зуміти інших, знаходити вихід зі складних життєвих ситуацій, адапту-
ватись до соціального середовища.

Мета: сприяння соціальній адаптації обдарованих підлітків.
Завдання: активізувати процес самопізнання; розвинути комуніка-

тивні здібності та навички спілкування; сприяти соціалізації обдаро-
ваних дітей, які зазнали труднощів у перехідному періоді; допомогти 
їм пізнати себе; сприяти розвитку почуття власної гідності; сформу-
вати адекватне ставлення до своїх та чужих успіхів і невдач; стабілі-
зувати стан емоційної сфери; навчити дітей способів зняття фізичного 
та психологічного напруження.
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Тренінг складається з 10-ти занять. Тривалість кожного заняття ‒ 
1 година (60 хв). Кількість учасників у групі: 8–10 учнів.

Методи і форми роботи: бесіди, інформаційне повідомлення, об-
говорення, «мозковий штурм», дискусії, рухові та рольові ігри, впра-
ви, тестування, анкетування, тематичне та проективне малювання, 
психогімнастика, релаксація. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТЬ
ЗАНЯТТЯ № 1

Мета: вироблення ритуалу привітання.
Обладнання: маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату 

А 4, ручки, пелюстки квітів та листя дерев виготовлені з аркушів, два 
аркуши ватману («Мішок очікувань», «Правила нашої групи»), ножиці. 

Вправа «Привітання»
Психолог. Зараз ми з вами привітаємось і познайомимось. Кожний 

із вас напише на стікері своє тренінгове ім’я (можна обрати ім’я, яке 
вам довподоби). Треба представити себе вказуючи своє ім’я, хобі, улю-
блені тварину, колір, квітку тощо. Учні по черзі розповідають про себе.

Вправа «Мої очікування»
Мета: усвідомлення важливості процесу самопізнання.
Психолог. Напишіть на листочках свої очікування від заняття і 

прикріпіть їх на дошку таким чином, щоб утворилась галявинка.
Вправа «Правила нашої групи»

Психолог. Нам з вами необхідно виробити правила групи.
На дошці записуються всі варіанти, запропоновані дітьми й психо-

логом, можна уточнювати, узагальнювати і дещо перефразовувати, 
але не сперечатися. Далі кожне правило обговорюється, конкретизує-
ться і «приймається». 

Психолог використовує метод «мозкового штурму».
Правила групи

1.  Добровільна участь. Будь-яка дитина може відмовитися від за-
вдання, але при цьому має подати умовний знак.

2.  Не існує правильних і неправильних відповідей. Правильною є 
та відповідь, що висловлює твою думку.
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3. Довіра.
4.  Не можна давати оцінку виступу, якщо людина сама про це 

не попросить.
5.  Не можна поза заняттями обговорювати те, що ми дізнає-

мося один про одного на заняттям.
6.  Говорити по черзі, не перебивати, поважати думку співроз-

мовника. Один говорить – усі слухають.
7.  Приймати усіх членів групи такими, які вони є.

Вправа «Вгадай-но!»
Мета: закріплення й усвідомлення встановлених правил.
Обладнання: ножиці, розрізані листівки для об’єднання учасників 

в пари. Розрізати можна безпосередньо перед вправою і перемішати.
Психолог. Кожен із вас отримає частину листівки і знайде собі 

пару. Пари мають виконати завдання: без слів зобразити одне з пра-
вил, які ми щойно прийняли: я скажу пошепки, яке саме. Хто гото-
вий ‒ показує, інші вгадують. Можна об’єднатись в пари за територі-
альною ознакою (хто як сидить) або запропонувати дітям самим 
об’єднатися.

Час виконання – 5 хвилин.
Запитання для рефлексії
1. Як ви думаєте, навіщо ми це робили?
2. Що ви відчували, коли готувалися і виступали?
3. Що вам найбільше сподобалося?

Самодіагностика. Тест «Артист чи мислитель» (додаток 5)
Рефлексія
Підбиття підсумків заняття.
Психолог. Зараз якщо ваші очікування справдились візьміть кві-

точку і помістіть на нашу галявинку. Розкажіть про свої враження.
Домашнє завдання: вигадати заборонний знак.

Ритуал прощання
Усі учасники беруться за руки і передають по колу імпульс про-

щання.
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ЗАНЯТТЯ № 2

Тема. Упевнена, невпевнена і груба поведінка.
Мета: створення умов для кращого пізнання дітьми себе, своїх 

сильних сторін, стимулювання зацікавленості у саморозвитку; озна-
йомлення з правилами успішної впевненої поведінки.

Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-
них кольорів, аркуші формату А4, зошити, ручки, фломастери, дошка, 
крейда, скотч або кнопки, ножиці, шпильки, декілька ляльок-рукави-
чок (2‒3), легкий м’яч або надувні кульки, індивідуальні бланки для 
самодіагностики (за кількістю присутніх).

Ритуал привітання
Учні вітають один одного з побажаннями успіхів, тиснуть один од-

ному руки.
Вправа «Мої очікування»

Мета: усвідомлення важливості процесу самопізнання, формулю-
вання запиту і цільової установки. 

Психолог. Напишіть на стікерах свої очікування під роботи в тре-
нінговій групі на сьогодні. Подумайте, як це сформулювати в декіль-
кох, словах (пропозиціях). Потім озвучте свої очікування і приклейте 
стікери на плакат «Торбинка очікувань» по контуру «торбинки».

Уже на цьому етапі можна простежити за тим, в якій частині плаката 
діти розміщують свої «очікування». Уважно прослідкувавши за тим, 
хто повісив листок вище за всіх, в самому центрі, скраю, знизу, можна 
заздалегідь оцінити роль, на яку претендує та або інша дитина в групі.

Запитання для рефлексії
1. Чим корисна була для вас ця вправа? 

Вступна частина
Обговорення домашнього завдання. Кожен демонструє свій забо-

ронний знак і розповідає про нього.
Вправа «Я – такий»

Мета: продовження знайомства з групою, активізація процесу са-
моідентифікації.

Психолог. Продовжуємо дізнаватися нове один про одного. Нехай ко-
жен по колу назве своє ім’я та рису характеру на першу букву свого імені.
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(Акцентуйте увагу на характері, допомагайте дітям встановити 
чітку різницю між зовнішніми і внутрішніми рисами, складовими 
особистості людини. Привертайте увагу до можливих ускладнень, 
стимулюйте групову активність).

Запитання для рефлексії
1. Поділіться вашими враженнями: чи легко було виконувати 

вправу?
2. Що вас здивувало? Розсмішило? Примусило задуматися?
3. Хто був найбільш оригінальним?

Вправа «Чи вміємо ми слухати?»
Мета: звернення уваги дітей на необхідність виконання правил 

тренінгу, усвідомлення необхідності уміння слухати та чути співроз-
мовника.

Психолог. Давайте станемо в коло. За моїм сигналом (сплеск у до-
лоні) кожний з вас починає ділитися враженнями про попереднє за-
няття (шкільні проблеми, плани на вихідні і т. п.). При цьому всі гово-
ритимуть одночасно, поки я знову не плесну в долоні.

Запитання для рефлексії
1. Які відчуття викликала у вас ця вправа? Поділіться вашими вра-

женнями.
Дітей необхідно вивести на дискусію про те, що є необхідним для 

ефективного спілкування і якими рисами повинні володіти хороший 
слухач і співрозмовник.

Вправа «Упевнені, невпевнені та грубі відповіді»
Мета: актуалізація і навчання усвідомленню вербальної форми 

упевненої, невпевненої та грубої поведінки.
Обладнання: 2–3 ляльки-рукавички (ляльки-рукавички можна за-

мінити м’якими іграшками).
Психолог. Зараз буде вистава лялькового театру. Цього разу і акто-

рами, і глядачами будемо ми з вами. Ми розіграємо сценки про упев-
нених, невпевнених людей.

Психолог одягає на руку ляльку-рукавичку і пропонує ситуацію для 
розігрування. Дитина одягає другу ляльку, а інші вгадують, яку людину 
зображають (наприклад, незаслужена двійка, товариші не прийняли в 
гру, дорослі не дозволили щось робити, відмова в проханні тощо).
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Краще, якщо діти самі вигадують ситуації. Кожен має спробувати 
себе в різних ролях. На кожну сценку виділяється 3–4 хвилини.

Запитання для рефлексії
1. Що нового для себе ви взяли із цієї вправи?
2. Проведіть аналіз, зробіть висновки.

Вправа «Гра у м’яч»
Мета: закріплення отриманої інформації про різні манери пове-

дінки, відпрацювання нових форм вербальної поведінки. Сприяння 
емоційному та психологічному розвантаженню.

Обладнання: легкий м’яч або надувні кульки.
Психолог. Станьте в коло. Нехай той, хто кидає м’яч, поставить 

будь-яке запитання, а той хто ловить – відповідає в манері упевненої, 
невпевненої та грубої людини. (Манера відповіді задається ведучим 
після того, як буде поставлено запитання. Не допускайте образливих 
запитань, що зачіпають присутніх). Друга частина – той, хто ловить, 
відповідає в довільній, власній манері. Інші вгадують манеру. Якщо 
ніхто не здогадується – дитина отримує штрафне очно (3 штрафних 
очки – вона вибуває з ігри).

Запитання для рефлексії
1. У якій манері легше було відповідати?
2. Яка манера частіше вгадувалася?

Самодіагностика
Самооцінка психічних станів (за Айзенком – додаток 6)
Запитання для рефлексії
1. Чи зійшлися результати з вашими уявленнями про себе?
Домашнє завдання: поспостерігати за людьми, відзначаючи 

випад ки упевненої, невпевненої та грубої поведінки.
Ритуал прощання

Усі учасники беруться за руки та передають по колу імпульс про-
щання.

ЗАНЯТТЯ № 3

Тема. Мій щоденник. Що я хочу розповісти про себе?
Мета: формування емоційної спільності групи; розвиток відчуття 
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власної гідності, а також механізмів подолання страху, невпевненості, 
хвилювання у різних ситуаціях.

Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-
них кольорів, аркуші формату А 4, ножиці, зошити («Особистий що-
денник»), ручки, кольорові олівці, стікери, фломастери, дошка, крей-
да, плакат (або роздатковий матеріал) до психогеометричного тесту 
інтерпретаційні бланки (картки з характеристиками типів), нитки рій-
них кольорів, декілька голок.

Вступна частина
Обговорення домашнього завдання. Кожен розповідає про свої 

спостереження і висновки.
Ритуал привітання

Учні вітають один одного починаючи такими словами: «Я вітаю 
тебе, ти сьогодні гарно виглядаєш» (далі висловлюють побажання).

Психолог повідомляє тему, мету і завдання заняття. Обговорюють-
ся моменти щодо ведення особистого щоденника тренінгу. Учні під-
писують зошити. Їх необхідно вести акуратно – для самого себе. У зо-
шитах можна робити позначки, різні записи про свої враження, 
записувати запитання, що виникають у ході роботи. Діти не беруть 
щоденники додому – вони «запечатуються» (можна скористатися 
кольо ровою ниткою або вигадати власний спосіб). Перед кожним за-
няттям демонструється збереження «печатки», що також буде своє-
рідним ритуалом.

Очікування. (Проводиться як завжди)
Вправа «Загальна увага»

Мета: сприяння формуванню упевненості в собі, вироблення на-
вички ефективної взаємодії, уміння привернути увагу до себе і своїх 
потреб.

Психолог. Станьте так, щоб усі один одного бачили. Спробуйте 
будь-якими способами, окрім фізичних дій (дотиків і т. п.) приверну-
ти до себе увагу тих, хто вас оточує.

Запитання для рефлексії
1. Кому вдалося виконати вправу краще? Які способи він викорис-

товував?
2. Які висновки ви зробили?
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Вправа «Футболка з написом»
Мета: активізація процесу самопізнання, самоідентифікації і са-

мовираження (через творчість).
Обладнання: маркери різних кольорів, аркуші формату А 4, ножи-

ці, ручки, фломастери.
Психолог. Психологи встановили, що існує три види знань про лю-

дину: як людина представляє себе оточенню, або її ролі; те, що люди-
на знає про себе і не хоче, щоб про це знали інші; що оточення бачить 
у людині, а та в собі цього не знає і не помічає. Але при цьому в кож-
ному є ще потенціал рис, дивовижних здібностей, які могли б розви-
нутися в нових ситуаціях. Зараз ми спробуємо розкрити для себе ці 
знання.

Приготуйте аркуші, кольорові олівці, ручки, фломастери та ножи-
ці. Будемо «виготовляти» футболки. Той або інший напис на футболці 
може чимало сказати про людину. Яким ви хочете, щоб вас бачили 
люди?

Зараз будемо працювати дизайнерами. Виріжте свою футболку, 
розфарбуйте та вигадайте свій напис (чого чекаю від інших, улюблене 
заняття, прагнення, відчуття і т. д.). Кожен зачитує свій напис.

(Про що говорить напис на футболці – психолог запитує у групи і 
в конкретної дитини (обговорення). Стимулюйте групову дискусію, 
стежте за тим, щоб діти обов’язково дотримувалися правил).

Запитання для рефлексії
1. Чи завжди думка групи співпадала з тим, що мала на увазі кон-

кретна людина?
Вправа «Сила слова»

Мета: активізація знань про поведінкові та характерологічні про-
яви різних стилів поведінки.

Обладнання: аркуші формату А 4, «Особистий щоденник», ручки, 
фломастери, дошка, крейда.

Психолог. Зараз будемо складати на дошці три колонки слів, що 
характеризують упевнену, невпевнену і грубу людину. Ви називаєте – 
я записую. Не забувайте про правила – говорити по черзі, не переби-
вати, поважати думку кожного!

(Групова робота, використовується метод «мозкового штурму». 
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Стимулюйте активність кожного, ставте запитання. Остаточний ре-
зультат діти записують у щоденниках).

Запитання для рефлексії
1. Для чого ми це робили?

Самодіагностика. Психогеометричний тест (додаток 7)
Запитання для рефлексії
1. Як ви поставилися до нової інформації про себе?

Підбиття підсумків заняття
Що найбільше запам’яталося? Що сподобалося? Чи збулися очіку-

вання? У кого збулися, той переміщує стікер в «мішок очікувань». 
«Запечатування» щоденників.

Домашнє завдання: постежити за собою, фіксуючи випадки упев-
неної, невпевненої, грубої поведінки.

Ритуал прощання
Усі учасника потискають один одному руки.

ЗАНЯТТЯ № 4

Тема. Почуття власної гідності.
Мета: формування уявлення про відчуття власної гідності та ро-

бота над формуванням адекватної самооцінки.
Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-

них кольорів, аркуші формату А 4, зошити («Особистий щоденник»), 
надувна кулька або легкий м’яч, ручки, кольорові олівці, стікери, фло-
мастери, дошка, крейда, нитки різних кольорів, декілька голок.

Вступна частина
Обговорення домашнього завдання. Той, хто має бажання, пред-

ставляє самозвіт, розповідає про свої спостереження та висновки.
Ритуал привітання

Учні стають парами, торкаються спочатку ногами, потім колінами, 
ліктями, далі плечима і потім один одному вклоняються. Таку вправу 
вони проводять з кожним учасником. 

Психолог повідомляє про тему, мету і завдання заняття.
Очікування (проводиться як завжди).
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Вправа «Хороший і любий “Я”»
Мета: активізація процесу самоідентифікації, формування та роз-

вивиток емоційної спільності групи.
Психолог. Нам всім приємно, коли люди називають нас на ім’я, 

ласкаво, дружньо, по-доброму. Для людини, яка має такий «ключик» 
до нашого серця, ми інколи готові багато чого зробити. Давайте при-
гадаємо або подумаємо, як би ви хотіли, щоб вас називали батьки, 
друзі, близькі.

Хід вправи
Кожен учасник називає своє ім’я або пестливе прізвисько, таким 

тоном і так, як йому це приємно. Наступний учасник повторює і нази-
ває своє, і так по колу («сніжна куля»).

(Стежте за емоційними реакціями дітей, не допускайте знущання і 
образливих коментарів.)

Запитання для рефлексії
1. Що ви відчували, коли самі вимовили своє ім’я?
2. Коли його вимовляли інші люди?

Вправа «Хвалити або лаяти»
Мета: підкреслення впливу інших людей на наше відчуття упев-

неності в собі або невпевненості, формування уявлення про відчуття 
власної гідності.

Обладнання: надувні кульки або легкий м’яч.
Психолог. Давайте пограємо в м’яч. Станьте в коло. Той, хто зло-

вить м’яч, критикує членів команди. Наступний повторює слово і до-
дає своє («сніжна куля»). Одночасно зображуйте мімікою та жестами, 
що б ви відчували, якби ці слова стосувалися вас. Друга частина впра-
ви виконується аналогічно, але зі словами заохочення. Зауважте, що 
як критику, так і надмірну похвалу сприймати важко.

Запитання для рефлексії
1. Що потрібно, щоб у таких ситуаціях поводитися гідно? Що таке 

гідність?
На дошці ведучий записує всі запропоновані варіанти, потім разом 

із дітьми визначає поняття почуття власної гідності.
Орієнтовне визначення діти записують у «щоденники».
Гідність – сукупність рис і особливостей характеру, що характе-
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ризують позитивні моральні риси; усвідомлення людиною своєї осо-
бистої волі та громадського обов’язку.

Вправа «Побажання»
Мета: створення атмосфери емоційного комфорту та піднесеного 

настрою.
Психолог. Привітаймося! По черзі привітайте всіх і висловіть по-

бажання групі.
Запитання для рефлексії
1. Який у вас зараз настрій?
2. Що було приємніше для вас – висловлювати чи чути побажання 

добра?
3. Наскільки це важливо у житті?

Самодіагностика «Неіснуюча тварина»
Мета: визначення кола дитячих проблем через застосування при-

йому діагностичного інтерв’ю.
Обладнання: аркуші формату А 4, кольорові олівці.
Психолог. Намалюйте неіснуючу тварину і назвіть її неіснуючим 

ім’ям. Якщо схочете, познайомте її з групою.
Тест має діагностичне значення. Інтерпретація є традиційною для 

всіх малюнкових методик. Необхідно звернути увагу на рівні само-
оцінки та домагань, а також на агресивність, чутливість до критики, 
захисні механізми тощо. Завдання психолога: налаштувати дітей на 
діалог, навчити ставити коректні запитання. Саме тому усі охочі мають 
розказати про малюнок, дотримуючись певної схеми.

Прогнозовані запитання
 ● Як звуть тварину?
 ● Скільки їй років?
 ● Якої вона статі?
 ● Де живе?
 ● Чи є в неї друзі?
 ● Чи є вороги?
 ● Як вона харчується?
 ● Чим вона захоплюється?
 ● Чого вона прагне понад усе?
 ● Що для неї найважливіше в світі? 
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Спочатку запитання ставить психолог. Потім діти самі ставлять за-
питання.

Запитання для рефлексії
1. Чи дізналися ви сьогодні щось нове?
2. Що вас здивувало, що сподобалося?

Підбиття підсумків заняття
Що найбільше запам’яталося? Чи збулися очікування? (перемісти-

ти стікери). «Запечатування» щоденників.
Домашнє завдання: проаналізуйте, свою поведінку. Слова крити-

ки або похвали ви частіше використовуєте? Які саме? Пригадайте зна-
чущі події вашого життя – як вони впливали на ваше відчуття власної 
гідності?

Ритуал прощання
Усі учні стають в коло і взявшись за руки передають імпульс про-

щання.

ЗАНЯТТЯ № 5

Тема. Я у своїх очах і в очах інших людей.
Мета: формування та відпрацювання навичок спілкування, про-

довження роботи над формуванням адекватної самооцінки; дати уяв-
лення про зворотний зв’язок; поглиблення процесу самопізнання.

Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-
них кольорів, аркуші формату А 4, зошити («Особистий щоденник»), 
надувна кулька або легкий м’яч, ручки, кольорові олівці, стікери, фло-
мастери, дошка, крейда, нитки різних кольорів, декілька голок, картки 
до самодіагностики.

Обговорення домашнього завдання
Яких подій згадалося більше: що підвищує або знижує відчуття 

власної гідності? Той, хто бажає, може розповісти про себе, про свої 
спостереження та висновки.

Ритуал привітання
Учасники підходять по черзі та вітають один до одного компліментом.
Психолог повідомляє про тему, мету і завдання заняття.
Очікування (проводиться як завжди).
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Вправа «Клумба»
Мета: забезпечення процесу «включення» в роботу, сприяння 

зняттю емоційного напруження.
Обладнання: надувна кулька або легкий м’яч.
Психолог. Давайте пограємо в м’яч. Станьте в коло. Той, хто кидає, 

говорить, на яку квітку схожий той, кому він кинув. І так – всім при-
сутнім.

Запитання для рефлексії
1. Що ви відчували, коли кидали м’яч? Коли ловили?

Гра «Батьківські збори»
Мета: формування відчуття відповідальності, адекватної само-

оцінки, спрямування енергії на усвідомлення дитячо-батьківських 
відносин.

Психолог. Уявіть собі, що ви зараз не діти, а власні батьки. Що б ви 
сказали про себе від їхнього імені? Нехай кожен охочий від імені мами 
(тата) встане і скаже про себе хороші слова: «Я – мама/тато (назвати 
ім’я). Мій син/дочка (позитивні відгуки)». Наступний гравець уважно 
слухає, повторює все, що було сказано хорошого, а також додає ще й 
від себе. («Так, дійсно, а ще він...») – і далі говорить про себе від іме-
ні вже своїх батьків.

Достатньо 5–7 гравців, інакше дітям може набриднути гра. Стиму-
люйте творчу активність, використовуйте театралізацію, щоб було ці-
кавіше гратися «в дорослих». 

Запитання для рефлексії
1. Що ви відчували, коли говорили про себе від імені батьків?
2. Чи легко говорити про себе лише хороше? Чому?
Психолог. Людині важко про себе говорити тільки добрі та гарні 

слова, оскільки фактично оточенню дається пряно чекати і вимагати 
від людини тих позитивних рис, які були названі.

Положення про зворотний зв’язок (для запису в щоденники). 
Зворотний зв’язок – повідомлення, адресоване іншій людині. Те, 

що я про нього думаю, як я сприймаю наші відносини, які відчуття у 
мене викликають його дії, вчинки і слова. Це інформація, що надаєть-
ся іншій людині з метою донести свою оцінку його поведінки за на-
ступними правилами.
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1. Надавати оцінку потрібно лише тоді, коли про це попросять.
2. Згадуючи свої думки і відчуття, скажіть, які конкретно слова і 

вчинки їх викликали. Висвітлювати потрібно щодо особливостей по-
ведінки, а не стосовно особи партнера.

3. Говорити потрібно так, щоб не образити (тактовно).
4. Не давайте жодних оцінок, не робить висновків. Уникайте слів 

«завжди», «ніколи».
5. Зосередьте увагу на конкретних вчинках у даній ситуації, а не 

згадуйте події минулого.
6. Не давайте порад («Ти повинен», «Я б на твоєму місці»). Необ-

хідно ділитися власними думками та інформацію з партнером. Підкрес-
люйте те, що важливо для нього, а не те, що принесе задоволення вам.

7. Говоріть те, що може бути використано і виправлено партне-
ром. Критика повинна бути конструктивною.

8. Пам’ятайте, що зворотний зв’язок можливий лише у разі поша-
ни до себе і до іншої людини. Це не привід зводити рахунки – у тако-
му разі краще промовчати.

Запитання для рефлексії
1. Що ми сьогодні робили? Для чого?
2. Що нового ви сьогодні дізналися про себе?
3. Що найбільше сподобалося?

Підбиття підсумків заняття
Чи збулися очікування? (перемістити стікери). «Запечатування» 

щоденників. Зауваження, побажання.
Домашнє завдання: тренувати своє уміння, давати зворотний 

зв’язок у повсякденному житті, застосовуючи нові знання на практиці. 
Ритуал прощання

Учні повинні підійти один до одного і попрощатися, бажаючи 
всього найкращого.

ЗАНЯТТЯ № 6

Тема. Моє ставлення до себе.
Мета: закріплення знань і навичок, отриманих на попередньому 

занятті, відпрацьовування навичок спілкування, самовираження, по-
дачі зворотного зв’язку; формування адекватного ставлення до себе, 
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усвідомлення важливості прийняття свого «Я» з усіма чеснотами і не-
доліками.

Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-
них кольорів, аркуші формату А4, зошити («Особистий щоденник»), 
ручки, кольорові олівці, стікери, фломастери, дошка, крейда, нитки 
різних кольорів, декілька голок, картки з цифрами від 1 до 10, упаков-
ка серветок.

Обговорення домашнього завдання 
Той, хто має бажає, описує випадки подачі зворотного зв’язку, свої 

спостереження та висновки.
Очікування. (Проводиться як завжди).

Вправа «Броунівський рух»
Мета: зняття емоційного напруження, створення сприятливого 

психологічного фону для заняття.
Психолог. Встаньте, заплющте очі й уявіть, що ви – атоми, тобто най-

дрібніші частинки речовини. Із заплющеними очима обережно рухайте-
ся по кімнаті в довільному напрямку. Будьте обережні, не допускайте 
зітк нення «атомів». Спрямовуйте рух, регулюйте «температуру» процесу 
(прискорюючи – уповільнюючи рух), стежте за правилами безпеки.

Запитання для рефлексії
1. Чи сподобалася вам вправа? Що ви зараз відчуваєте?

Вправа «Ти – хороший»
Мета: формування адекватної самооцінки, відчуття відповідаль-

ності та комунікативних навичок, відпрацьовування уміння виявити і 
підкреслити позитивні якості співрозмовника.

Обладнання: картки з цифрами від 1 до 10, крейда, дошка.
Психолог. Нам потрібно розділитись на три команди, тому розра-

хуйтеся на «вогонь – вода – мідні труби». Дві команди будуть грати, 
а третя буде суддівською (якщо група невелика, досить вибрати трьох 
суддів) Команди-гравці, станьте в шеренгу один напроти одного. 
Представник однієї команди має обрати собі партнера з іншої коман-
ди і розповісти йому про його позитивні риси. Людина погоджується 
(«Так, дійсно, я..., а ще я...»). Після цього звертається до наступного 
співрозмовника, і так кожен. Судді уважно слухають, спостерігають. 
Порадившись між собою, виставляють бал кожному учаснику (за 
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щирість, тактовність, винахідливість, ввічливість, дотримання 
правил і т. д.). Виграє та команда, яка набере більше балів.

Складіть на дошці таблицю, куди будете заносити виставлені оцін-
ки. Запропонуйте суддям коментувати своє рішення, нагадайте прави-
ла подачі зворотного зв’язку.

Запитання для рефлексії
1. Чи важко виконувати таке завдання?
2. Що важче – слухати похвалу або говорити хороше про себе?
Висновок. Найважче прямо висловлювати похвалу. Необхідно під-

креслити, що значущість іншого надає багато інформації людині.
Вправа «Шеренга»

Мета: зняття емоційного напруження, сприяння розвитку групо-
вої згуртованості.

Психолог. За моєю командою «Почали!» із заплющеними очима 
спробуйте вишикуватися за зростом, утворюючи шеренгу.

Психолог має уважно стежити за пересуваннями дітей, спрямовувати 
їх, якщо буде потрібно. Важливим є не стільки результат, скільки процес 
побудови шеренги. Психолог має фіксувати час, який знадобився групі 
для повторення спроб (не більше 5–6, інакше гра групі набридне).

Запитання для рефлексії
1. Опишіть ваші відчуття, думки, емоції, пов’язані з вправою.

Самодіагностика. Тест малювання пальцем (додаток 8)
Підбиття підсумків заняття

Розкажіть про відчуття і думки.
Домашнє завдання: спостерігаючи за незнайомими людьми, 

спробуйте знайти в кожному з них 3 позитивні риси.
Ритуал прощання

Усі учасники беруться за руки і передають по колу імпульс прощання.

ЗАНЯТТЯ № 7

Тема. Самооцінка.
Мета: ознайомлення з поняттям «самооцінка», закріплення знань 

і умінь, отриманих на попередньому занятті; формування комуніка-
тивних навичок. Формування адекватної самооцінки.
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Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних ко-
льорів, аркуші формату А 4, «Особистий щоденник», ручки, кольорові 
олівці, стікери, фломастери, дошка, крейда, нитки різних кольорів, декіль-
ка голок, роздатковий матеріал (тестові бланки за кількістю учасників).

Вступна частина
Організаційні та технічні питання, демонстрація збереження «печатки».
Обговорення домашнього завдання. Охочі розповідають про 

свої спостереження і висновки. Чи важко знаходити в людях хороше? 
Що для цього необхідно?

Ритуал привітання
Учні вітають один одного з побажаннями успіхів, тиснуть один од-

ному руки.
Повідомлення теми заняття.
Очікування. (Проводиться як завжди).

Вправа «Вітер віє і здуває»
Мета: зняття емоційного напруження, активізація групи, пізнання 

один про одного, сприяння груповій згуртованості.
Психолог. Сядьте в коло. Я по-різному закінчуватиму фразу «Вітер 

дує і здуває тих, ...». Ті учасники, які володіють названою характерис-
тикою, повинні встати і пересісти на будь-яке інше місце. Намагай-
тесь запам’ятати тих, хто пересідав разом із вами.

Варіанти закінчення фрази:
 ● у кого є молодша сестра;
 ● хто любить своїх батьків;
 ● хто бігає вранці;
 ● хто сьогодні отримав хорошу оцінку;
 ● хто дуже любить одяг синього кольору;
 ● хто вболіває за «Шахтар» і т. д.

Психолог стоїть в колі та в мить, коли діти пересідають, займає чиєсь 
місце. Таким чином, у ролі ведучого постійно виступають різні учас-
ники групи, що робить гру більш захопливою і азартною. Психолог 
повинен звертати увагу нових ведучих на те, щоб вони називали не 
зовнішні характеристики, а захоплення, риси характеру, звички тощо.

Запитання для рефлексії
1. Який у вас зараз настрій?
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Вправа «Що нас об’єднує?»
Мета: встановлення емоційного та психологічного контакту, фор-

мування комунікативних навичок, відпрацьовування ведення бесіди.
Психолог. Ми не дарма виконували попередню вправу. Ми не лише 

грали в цікаву гру, а ще й отримували важливу інформацію один про 
одного, про смаки, захоплення і звички. Зараз з’ясуємо, що нового ви 
дізналися під час цієї гри. Подивіться уважно на своїх товаришів. 
Пригадайте, хто коли пересідав. Знайдіть спільне і скажіть про це. 
Отже, по черзі, звертаючись до кого-небудь з групи, закінчуємо фра-
зу: «Виявляється, нас об’єднує...»

Стимулюйте, активізуйте вислови. Отримана і вербалізована 
інфор мація дозволяє краще дізнатися один про одного і виявити до-
даткові «точки зіткнення».

Запитання для рефлексії
1. Опишіть ваші відчуття стосовно себе і групи.

Вправа «Скульптура»
Мета: зняття емоційного напруження, активізація творчості, фор-

мування емоційної спільності групи.
Психолог. Давайте розділимось дві команди – перша і друга поло-

вина року (за датами народження). По черзі «ліпитимемо» упевнену, 
невпевнену і грубу людину, друга команда буде вгадувати.

Психолог має постежити, як розгортатимуться процеси творчості в під-
групах, хто і як здійснює процес керівництва, виступає «на перших ролях», хто 
менш активний. Він має підбадьорювати, стимулювати, надавати методичну 
допомогу, якщо це буде потрібно. Нехай кожен побуває в ролі «глини».

Запитання для рефлексії
1. Які пози легше було вгадати?
2. Що вам більше сподобалося – зображати або вгадувати?

Інформаційне повідомлення (для запису в щоденник)
Самооцінка – оцінка особою самої себе, своїх можливостей, якос-

тей і місця серед інших людей в співвідношенні з певним еталоном, 
зразком. Цей прояв оцінного ставлення людини до себе.

Самодіагностика. Моя самооцінка (додаток 9).
Запитання для рефлексії
1. Які відчуття викликала у вас ця вправа? Для чого ми це робили?
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2. Якого висновку ви дійшли в результаті?
3. Що важливого для вас відбулося на нашому занятті?

Підбиття підсумків заняття
Побажання ведучому, групі. «Запечатування» щоденників.
Домашнє завдання: подумайте, які якості, окрім тих, що вказані в 

опитному листі, також важливі та значущі для вас?
Принести набір кольорового паперу, ножиці, клей.

Ритуал прощання
Усі учасники беруться за руки та передають по колу імпульс про-

щання.

ЗАНЯТТЯ № 8

Тема. Чому я заслуговую на пошану і повагу?
Мета: активізація процесу самопізнання і самоідентифікації, 

сформування та зміцнення упевненості у собі. Підтримка уявлення 
школярів про власну значущість, цінність й унікальність.

Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-
них кольорів, стікери, аркуші формату А 4, «Особистий щоденник», 
ручки, фломастери, дошка, крейда, «Чарівна скринька» з вкладеними 
в неї дитячими малюнками, ножиці, картон, кольоровий папір, клей, 
скотч, нитки різних кольорів, декілька голок.

Вступна частина
Організаційні та технічні питання, демонстрація цілісності «пе-

чатки».
Обговорення домашнього завдання. Які риси характеру ви дода-

ли до свого списку і чому ви вважаєте їх важливими для себе?
Ритуал привітання

Учні вітають один одного з побажаннями успіхів, тиснуть один од-
ному руки.

Психолог повідомляє тему і мету заняття.
Очікування. (Проводиться як завжди).

Вправа «Незакінчені речення»
Мета: актуалізація процесу самоідентифікації та самовира-

ження.
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Психолог. Пропоную вам по черзі закінчити речення за такою схе-
мою: «Добридень. Мене звуть..., найбільше мені подобається, але я не 
люблю, коли...».

Запитання для рефлексії
1. Що ви відчуваєте, коли говорите про себе?

Вправа «Я не такий, як всі, і всі ми різні»
Мета: зняття емоційного напруження, формування і посилювання 

адекватної самооцінки підлітків.
Матеріали: аркуші формату А 4, «Особистий щоденник», ручки, 

кольорові олівці, фломастери, «Чарівна скринька» з вкладеними в неї 
дитячими малюнками.

Психолог. У вас є 5 хвилин, щоб намалювати радість (конкретно 
або абстрактно). Малюнки ви не підписуєте і вкладаєте в «Чарівну 
скриньку», де вже зберігаються дитячі малюнки. Я їх перемішаю, 
кожний з вас потім знайде свій.

Запитання для рефлексії
1. Чи легко було впізнати свій малюнок?
2. Чи багато однакових малюнків?
Отже ми можемо зробити висновки, що люди по-різному уявляють 

радість. Ми всі абсолютно різні, неповторні. Кожна людина неповто-
рювана, і це означає, що вона по-своєму унікальна і незамінна.

Підбиття підсумків заняття
Чи виправдались ваші очікування? Чи цікаво було виконувати вправи? 
Домашнє завдання: простежте і проаналізуйте поведінку вашого 

оточення з погляду самоповаги й самооцінки.
Ритуал прощання

Усі учасники беруться за руки та передають по колу імпульс про-
щання.

ЗАНЯТТЯ № 9

Тема. Невербальне спілкування. Мова жестів.
Мета: надання уявлень про невербальну комунікацію, визначення 

поняття психологічної дистанції; відпрацьовування навичок ефектив-
ного спілкування і взаємодії.
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Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-
них кольорів, стікери, аркуші формату А 4, «Особистий щоденник», 
ручки, фломастери, дошка, крейда, тестові бланки (за кількістю при-
сутніх), нитки різних кольорів, декілька голок.

Вступна частина
Організаційні та дисциплінарні питання, демонстрація цілісності 

«печатки».
Обговорення домашнього завдання

Ритуал привітання
Учні вітають один одного з побажаннями успіхів, тиснуть один 

одному руки.
Інформаційне повідомлення психолога про тему і мету заняття.
Очікування. (Проводиться як завжди).

Вправа «Прийом в англійському посольстві»
Мета: зміцнення міжособистісних відносин, активізація, на-

лаштування на ефективну взаємодію.
Психолог. Уявіть собі, що ви – леді та джентльмени, пришли на 

прийом до англійського посольства. Вимовляючи нескладну фразу 
«How do you do?», звертайтеся до кожного, дивлячись в очі, подайте 
руку для вітання. Умова лише одна – ви не можете вивільнити свою 
руку, поки ваша друга рука не буде зайнята таким же привітанням з 
іншою людиною. Почали!

Запитання для рефлексії
1. Які відчуття у вас виникли в ході вправи?

Вправа «Від чого залежить відповідь?»
Мета: вироблення навичок розпізнавання сигналів невербальної 

взаємодії.
Психолог. Троє добровольців нехай відійдуть убік і голосно заспі-

вають будь-яку дитячу пісеньку, вони зараз – ведучі. Усі інші – станьте 
в коло спиною один до одного. Хай ті, у кого закрита поза (схрещені 
руки або ноги) на всі питання відповідають «ні», а ті, у кого поза від-
крита, погоджуються. Ведучі самі повинні здогадатися, від чого зале-
жить ваша відповідь. Не міняйте, будь ласка, позиції.

Психолог має попросити трьох «ведучих» вийти за двері. Проте іс-
нує альтернатива – якщо вони у цей час співатимуть, то не почують, 
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про що психолог домовляється з групою. Коли ви проінструктували 
групу, проводьте інструктаж з ведучими. Їм пропонується задавати 
кожному учаснику лише закриті запитання, відповідь на які буде 
«так» чи «ні». Потрібно стимулювати творчу активність, подавати 
оригінальні ідеї.

Варіанти запитань
 – Ти сьогодні снідав?
 – Чи можеш ти спати на стелі?
 – Кішки полюють на бегемотів?
 – Ти хочеш у навколосвітню подорож?
 – Ти займаєшся карате?
 – Ти бачив живого динозавра?

Запитання для рефлексії
1. Питання до ведучих: як ви думаєте, від чого залежала відповідь 

на ваші запитання?
2. Що допомогло вам здогадатися і виконати завдання?

Вправа «Чарівний глечик»
Мета: тренування емоцій, розвиток уваги, сприяння релаксації.
Психолог. Сядьте зручніше, спробуйте максимально розслабитись, 

тричі глибоко вдихніть. Уявіть, що вам дали чарівні глечики, ви три-
маєте їх в руках. У них якась рідина, яку ви можете випити. Солодкий 
чай... мінеральна вода...риб’ячий жир...гаряче молоко з содою...томат-
ний сік... касторка... жива вода...тощо.

Рефлексія. Обмін думками та враженнями. 
Самодіагностика. Тест «Погляд зі сторони» (додаток 10)

Запитання для рефлексії
1. Що ми сьогодні робили? Для чого?
2. Що нового ви дізналися?
3. Чи було таке, що вас здивувало? Розвеселило? Примусило за-

мислити?
Ритуал прощання

Усі учасники беруться за руки та передають по колу імпульс про-
щання.
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ЗАНЯТТЯ № 10

Тема. Як правильно спілкуватися?
Мета: ознайомлення з основними правилами конструктивного 

спілкування; формування умінь та навичок ефективної взаємодії під-
літків; ознайомлення з принципами невербальної комунікації.

Обладнання: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різ-
них кольорів, стікери, аркуші формату А 4, зошити, ручки, фломасте-
ри, дошка, крейда, ножиці, шпильки, легкий м’яч або надувні кульки, 
плакат «Мова жестів», інтерпретаційні бланки до самодіагностики, 
нитки різних кольорів, декілька голок.

Вступна частина
Організаційні та дисциплінарні питання, демонстрація цілісності 

«печатки».
Ритуал привітання

Учні вітають один одного з побажаннями успіхів, тиснуть один 
одному руки.

Повідомлення теми заняття.
Очікування. (Проводиться як завжди).

Вправа «Привітання»
Психолог. Вітаємося (з кожним учасником групи) руками, долонь-

ками, пальчиками, ліктями, спинами, плечима, вушками, головами, 
носиками взуття, колінами, чолами.

Запитання для рефлексії
1. Як змінився ваш настрій?

Вправа «Золота рибка»
Мета: розвиток спостережливості у процесі спілкування з інши-

ми, формування навичок ввічливого спілкування.
Матеріали: надувні кульки або легкий м’яч.
Психолог. Виберіть одного учасника, який буде водити у нашій грі. 

Він буде «Золотою рибкою». Усі по черзі повинні звернутися до нього 
з певним проханням. Наприклад, один з учасників кидає м’ячик 
«рибці» і просить: «Відсунь, будь ласка, стілець». Ведучий кидає 
м’я  чик назад і відповідає: «Я відсунув стілець». Той, хто просив, зобо-
в’я заний сказати слова подяки і передати м’яч наступному учаснику.  
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Якщо він забуде подякувати, сам стає «рибкою» і виконує прохання 
інших.

Запитання для рефлексії
1. Як ви вважаєте, навіщо ми це робили?
2. Що на вашу думку передбачає ввічливе спілкування? 

Вправа «Це – здорово!»
Мета: відкриття нової інформації про кожного, отримання зворот-

ного зв’язку.
Психолог. Кожен учасник по колу називає своє ім’я та своє захо-

плення. Група хором відповідає: «Це – здорово!».
Запитання для рефлексії
1. Що ви відчували, виконуючи цю вправу?
2. Чи приємніше виражати свої думки і відчуття, знаючи, що буде 

позитивна реакція, схвалення?
3. Чи так зазвичай відбувається у ситуаціях реального спілку-

вання?
Інформаційне повідомлення (додаток 11)

Матеріали: дошка, скотч, плакат «Мова жестів».
Психолог. Як ми вже говорили на минулому занятті, існує певна 

мова, яка дозволяє нам оцінити, чи можемо ми розраховувати на схва-
лення, довіру, відвертість, людини в ході спілкування. Є певні зовніш-
ні ознаки довіри і недовіри, про які бажано знати. Слова передають 
лише 10 % інформації, а решта припадає на невербальну комуніка-
цію: міміку, інтонацію, жести, пози, відстань між співрозмовниками.

Вправа «Продавці»
Мета: закріплення інформації про невербальну поведінку, відпра-

цьовування навичок ввічливого спілкування.
Психолог має обрати 3–4 ведучих, використовуючи інформацію 

про закриті та відкриті пози (вони мають зобразити, чи хочуть вони 
бути ведучими за допомогою пози). Їм пропонується відійти, зайняти 
позицію осторонь і відплескувати ритм відомої пісеньки.

Психолог. Уявімо, що ми зібралися на пікнік, щоб відпочити на 
природі. Для цього нам доведеться зайти до супермаркету і купити 
все необхідне. Але товари, які ви купите, повинні починатися лише з 
певних літер (наприклад, на В і Д, або можна обрати будь-які інші). 
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Від покупки решти товарів, навіть якщо вони вам стануть в нагоді на 
пікніку, ви ввічливо відмовляєтеся.

Запитання для рефлексії (запитання до ведучих)
1. Чи здогадалися ви, у чому річ?
2. Що допомогло вам виконати цю вправу?
3. Навіщо ми це робили?

Самодіагностика.
Методика виявлення типологічних особливостей К. Юнга 

(додаток 12)
Вправа «Останнє коло»

Мета: актуалізація та закріплення знань та навичок, що були отри-
мані в процесі корекційно-розвивальної роботи, підбиття підсумків.

Психолог. Усі учасники стають в коло. Кожен висловлює свою 
думку: чим був корисний тренінг, що найбільше сподобалось, та 
запам’яталося, які висновки було зроблено в ході роботи над собою.

Ритуал прощання
Усі учасники стають в коло, беруть один одного за руки та переда-

ють імпульс прощання.

Використані літературні джерела
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2.  Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе 
[Текст]. – М.: Совершенство, 1997. – 298 с.

3.  Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском воздасте 
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Додаток 1
АНКЕТА УЧНЯ

Просимо Вас поділитись своїми думками з питань даної анкети. 
Сподіваємося на Вашу допомогу.
1. Чи вважаєте Ви себе обдарованим? (обраний варіант позначте) 

Так  Ні  Не знаю
Чому? __________________________________________________

2. Ваші уявлення про власні здібності, особливості характеру (обра-
ний варіант позначте)

Повні та чіткі Приблизні Важко розібратись у собі
3. Чи проводяться у Вашій школі заходи для допомоги у виборі про-
фесії? (обраний варіант позначте)

Так  Рідко  Не проводяться
Якщо проводяться, то які саме? ______________________________

4. Чи потребуєте Ви допомоги у виборі професії? (обраний варіант 
позначте)
 Так  Ні  Не знаю
5. Яку професію рекомендують Вам обрати:

Мати ___________________________________________________
Батько __________________________________________________
Друзі ___________________________________________________
Учителі _________________________________________________
Інші ____________________________________________________

6. Які, на Вашу думку, професії є актуальними на сьогоднішньому 
ринку праці? _______________________________________________
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7. Які навчальні заклади готують фахівців за цими спеціальностями? 
___________________________________________________________
8. Які професії є найменш затребуваними на сучасному ринку праці? 
___________________________________________________________
9. Які професії Вам подобаються? Чому саме ці професії? ____________
10. Чи обрали Ви професію? (обраний варіант позначте) 
 Так  Ні  Не впевнений у виборі
11. Якщо Ви не обрали професію, вкажіть причину. (обраний варіант 
позначте)
Не знаю до кінця свої здібності  Не подобається жодна професія
Не маю з ким порадитись  Байдуже ким працювати
Зроблю вибір по закінченні школи   Інше 
12. Чому саме цю професію Ви обрали? _________________________
13. Ваш вибір професії є: (обраний варіант позначте)
 Самостійним  Зроблений за порадою близьких
   Не відповідає моїм бажанням
14. Якщо Вам не вдасться реалізувати намір оволодіння обраною про-
фесією, якою може бути для Вас альтернатива (інший варіант вибору) 
___________________________________________________________
15. Які навчальні заклади готують фахівців обраної Вами професії? __
___________________________________________________________
16. Які вимоги висуває обрана Вами професія до працівника? ______
___________________________________________________________
17. Що Ви робите для оволодіння майбутньою професією? (обраний 
варіант позначте)

Читаю спеціальну літературу   Відвідую курси
Розвиваю професійно важливі уміння (вкажіть які)  Нічого
Інше

18. Які фактори для Вас є найважливішими у прийнятті рішення про 
вибір професії (пронумеруйте у порядку значимості: 1 – найважливі-
ший, 2 – менш важливий і т. д.)?
Школа ____;
Батьки ____;
Друзі ____;
ЗМІ ____;
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Самостійно приймаю рішення ____;
Позашкільна робота ____;
Інше ____.
19. Чи знаєте Ви, чим щодня займаються люди обраної Вами профе-
сії, який у них графік роботи (обраний варіант позначте)
 Досить добре  Приблизно  Не знаю
20. Які риси можуть завадити Вам реалізувати себе як обдарованого 
професіонала? ______________________________________________
21. Чи займаєтесь Ви самопідготовкою до опанування професією? 
(обраний варіант позначте)
 Постійно  Епізодично  Ні
22. Пронумеруйте у порядку значущості, що є найбільш важливим для 
Вас у майбутній професії (1 – найважливіше, 2 – менш важливо і т. д.) 
Мені байдуже, за якою професією працювати у майбутньому ____;
У мене є здібності до цієї професії ____;
Висока оплата праці ____;
Творча робота ____;
Можливість кар’єрного зростання ____;
Престижна професія ____;
Праця на користь суспільству ____;
Існує можливість розвивати себе у професії ____;
Не потребує фізичного навантаження ____;
Професія близька до улюбленого предмету ____;
Спокійна робота ____; 
Підвищена відповідальність ____; 
Незалежність у роботі ____; 
Часті поїздки, відрядження ____; 
Що ще (допишіть) ________________________________________.
23. Чи є у Вас перемоги в олімпіадах, конкурсах, конкурсі-захисті ро-
біт МАН? Якщо є, вкажіть, які саме ______________________________
24. Чи є у Вас хобі? Яке? ______________________________________
25. Ваша середня оцінка табелю _______________________________
26. У якому класі Ви навчаєтесь? _______________________________
27. Ваше П.І.П. ____________________________________________

Дякуємо за допомогу!
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Додаток 2

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

Шановні батьки! Просимо Вас поділитись своїми думками з пи-
тань даної анкети. Ваші відповіді будуть враховані у науковому дослі-
дженні. Сподіваємося на Вашу допомогу.
1. Чи вважаєте Ви свою дитину обдарованою? Чому? _____________
___________________________________________________________
2. Як Ви вважаєте, чи є наразі актуальною проблема формування го-
товності до професійного самовизначення школярів? Чому? ________
___________________________________________________________
3. Які фактори, на Вашу думку, впливають на вибір професії старшо-
класниками? (обраний варіант позначте)
Школа  Батьки  Друзі   ЗМІ
Самостійно приймає рішення  Позашкільні навчальні заклади
Інше
4. Яку роль, на Вашу думку, відіграють у професійному виборі цін-
ності та ідеали людини? ______________________________________
5. Чи варто у наш час чесно працювати? Чому? ___________________
___________________________________________________________
6. Які риси обдарованих школярів можуть завадити їм реалізуватися 
як обдарованому професіоналу? _______________________________
___________________________________________________________
7. Які основні проблеми професійного самовизначення Ви могли б 
виділити у сучасному суспільстві? _____________________________
___________________________________________________________
8. Які професії, на Вашу думку, є актуальними на сьогоднішньому 
ринку праці? _______________________________________________
9. Чи обрала Ваша дитина професію? Якщо так, то яку? Чому саме цю 
професію? _________________________________________________
10. Які навчальні заклади готують фахівців за такою спеціальністю? 
___________________________________________________________
11. Як вимоги висуває обрана професія до особистості працівника? __
___________________________________________________________
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12. Якщо Ваша дитина не обрала професію, вкажіть причину: (обра-
ний варіант позначте)
Не знає до кінця свої здібності Не подобається жодна професія
Не має того, з ким порадитись Байдуже, ким працювати
Зробить вибір після закінчення школи  Інше 
13. Прорангуйте, що є найбільш важливим для Вашої дитини у май-
бутній професії (1 – найважливіше, 2 – менш важливо і т. д.) 
Байдуже, за якою професією працювати у майбутньому ____;
Є здібності до цієї професії ____;
Високий рівень оплати праці ____;
Творча робота ____;
Можливість кар’єрного росту ____;
Престижна професія ____;
Праця на користь суспільству ____;
Існує можливість розвивати себе у професії ____;
Не потребує фізичного навантаження ____;
Професія близька до улюбленого предмету ____;
Спокійна робота ____; 
Підвищена відповідальність ____; 
Незалежність у роботі ____; 
Часті поїздки, відрядження ____; 
Що ще (допишіть) ___________________________________________
14. Якими досягненнями дитини Ви пишаєтесь? __________________
___________________________________________________________
15. Чи є у Вашої дитини перемоги в олімпіадах, конкурсах, конкурсі-
захисті робіт МАН? Якщо є, вкажіть, які саме ___________________
16. Чи є у Вашої дитини хобі? Якщо є, вкажіть, яке саме ___________
___________________________________________________________
17. Скільки приблизно часу (у відсотках) Ваша дитина приділяєте 
підготовці до уроків____, додатковому навчанню ______, хобі 
_______, відпочинку _______
18. Яка середня оцінка табелю Вашої дитини? ___________________

Дякуємо за допомогу!



166

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНЯ 
 В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Додаток 3

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ

Шановні колеги! Просимо Вас поділитись своїми думками з пи-
тань даної анкети. Ваші відповіді будуть враховані в науковому дослі-
дженні. Сподіваємося на Вашу допомогу.

1. Які, на Вашу думку, особливості вибору професії характерні для 
обдарованих школярів? ______________________________________
___________________________________________________________
2. Як Ви вважаєте, чи є актуальною проблема професійного самовиз-
начення обдарованих школярів? Чому? _________________________
___________________________________________________________
3. Чи відводите Ви у своїй роботі час для роботи над цією проблемою? 
Якщо так, то як саме Ви працюєте для вирішення даної проблеми? ___
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Які, на Вашу думку, ефективні педагогічні засоби можна викорис-
товувати для допомоги у виборі професії школярами? _____________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Які, на Вашу думку, педагогічні умови формування готовності об-
дарованих старшокласників до професійного самовизначення? _____
___________________________________________________________
6. Які фактори впливають на вибір професії обдарованими старшо-
класниками? (обраний варіант позначте)

Школа  Батьки  Друзі  ЗМІ
Самостійно приймають рішення Позашкільні навчальні заклади
Інше (вкажіть, що саме) __________________________________

7. Які форми та методи профорієнтаційної роботи використовуються 
у Вашому навчальному закладі? (обраний варіант позначте)
Профінформаційна робота у процесі навчання
Екскурсії, зустрічі зі спеціалістами
Індивідуальні та групові бесіди про вибір професії 
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Інше (вкажіть, що саме) ___________________________________
8. Яку роль, на Вашу думку, відіграють у професійному виборі цін-
ності та ідеали людини? ______________________________________
___________________________________________________________
9. Які, на Вашу думку, цінності потрібно виховувати у школярів? ___
___________________________________________________________
10. Чи варто у наш час чесно працювати? Чому? __________________
___________________________________________________________
11. Які риси обдарованих школярів можуть завадити їм реалізуватися 
як обдарованим професіоналам? _______________________________
___________________________________________________________
12. Які основні проблеми професійного самовизначення Ви могли б 
виділити у сучасному суспільстві? _____________________________
___________________________________________________________
13. Які професії, на Вашу думку, є актуальними на сьогоднішньому 
ринку праці? _______________________________________________
___________________________________________________________
14. Які навчальні заклади готують фахівців за такою спеціальністю? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
15. Яким чином можна допомогти обдарованим старшокласникам у 
виборі професії (проведення тематичних класних годин, додаткова 
робота шкільного психолога, введення спеціального факультативного 
курсу тощо)? _______________________________________________
___________________________________________________________
16. Пронумеруйте у порядку значущості, що є найбільш важливим 
для вибору майбутньої професії обдарованим старшокласником  
(1 – найважливіше, 2 – менш важливо і т. д.) 

Байдуже, по якій професії працювати у майбутньому ____;
Є здібності до цієї професії ____;
Висока оплата праці ____;
Творча робота ____;
Можливість кар’єрного зростання ____;
Престижна професія ____;
Праця на користь суспільству ____;
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Існує можливість розвивати себе у професії ____;
Не потребує фізичного навантаження ____;
Професія близька до улюбленого предмету ____;
Спокійна робота ____;
Підвищена відповідальність ____;
Незалежність у роботі ____;
Часті поїздки, відрядження ____;
Що ще (допишіть) ___________________________

17. Скільки приблизно часу (у відсотках) Ваші обдаровані учні приді-
ляють підготовці до уроків ___, додатковому навчанню ___, хобі ___, 
відпочинку ___.
Дякуємо за допомогу!
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Додаток 4

OПИТУВAЛЬНИК  
«ВЗAЄМOДIЯ БAТЬКO ‒ ДИТИНA»  (ВБД)

Iнструкцiя. Визнaчте ступiнь згoди з нaступними твердженнями за 
5-бaльною шкалою.

5 ‒ безсумнiвнo, тaк (дуже сильне згoдa);
4 ‒ зaгaлoм тaк;
3 ‒ i тaк, i нi;
2 ‒ скoрiше нi, нiж тaк;
1 ‒ немaє (aбсoлютне незгoду).

1. Якщo вже я чoгoсь вимaгaю вiд дитини, тo oбoв’язкoвo дoмaгaюся 
цьoгo.
2. Я зaвжди кaрaю дитину зa пoгaнi вчинки.
3. Дитинa зазвичай сaмa вирiшує, який oдяг вдягти.
4. Мoю дитину смiливo мoжнa зaлишaти без нaгляду.
5. Дитинa мoже рoзпoвiсти менi прo все, щo з нею вiдбувaється.
6. Думaю, щo моя дитина нiчoгo не дoсягне у життi.
7. Я чaстiше кaжу дитині прo те, щo менi в нiй не пoдoбaється, нiж прo 
те, щo пoдoбaється.
8. Чaстo ми разом виконуємo дoмaшнє завдання.
9. Я пoстiйнo турбуюся зa здoрoв’я дитини.
10. Я вiдчувaю, щo пoслiдoвнa(-ний) у свoїх вимoгaх.
11. У нaшiй сiм’ї чaстo бувaють кoнфлiкти.
12. Я б хoтiв(-лa), щoб мoя дитинa вихoвувaлa свoїх дiтей тaк сaмo, як я.
13. Дитинa рiдкo рoбить з першoгo рaзу те, прo щo я прoшу.
14. Я дуже рiдкo сварю дитину.
15. Я нaмaгaюся кoнтрoлювaти всi дiї i вчинки дитини.
16. Ввaжaю, щo для дитини гoлoвне ‒ це слухaтися мене.
17. Якщo у дитини трaпляється нещaстя, у першу чергу вoнa дiлиться 
зi мнoю.
18. Я не подiляю зaхoплень дитини.
19. Я не ввaжaю дитину тaкoю рoзумнoю i здaтнoю, як би менi 
хoтiлoся.
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20. Мoжу визнaти свoю непрaвoту i вибaчитися перед дитиною.
21. Я чaстo думaю, щo з мoєю дитинoю мoже стaтися щoсь жaхливе.
22. Менi вaжкo бувaє передбaчити свoю пoведiнку вiднoсно дитини.
23. Вихoвaння мoєї дитини булo б нaбaгaтo крaще, якби iншi члени 
сiм’ї не зaвaжaли.
24. Менi пoдoбaються нaшi стосунки з дитинoю.
25. Вдoмa у мoєї дитини бiльше oбoв’язкiв, нiж у бiльшoстi її друзiв.
26. Дoвoдиться зaстoсoвувaти дo дитини фiзичнi пoкaрaння.
27. Дитині дoвoдиться вчиняти тaк, як я кaжу, нaвiть якщo вoнa не 
хoче.
28. Думaю, щo я крaще зa дитину знaю, щo їй пoтрiбнo.
29. Я зaвжди спiвчувaю свoїй дитинi.
30. Менi здaється, я розумію свою дитину.
31. Я б хoтiв(-лa) бaгaтo чoгo змiнити у своїй дитині.
32. При прийняттi сiмейних рiшень я зaвжди врaхoвую думку дитини.
33. Думaю, щo я ‒ тривoжнa мaмa (тривoжний тaтo).
34. Мoя пoведiнкa чaстo бувaє неспoдiвaнoю для дитини.
35. Бувaє, щo, кoли я кaрaю дитину, мiй чoлoвiк (дружинa, бaбуся...) 
пoчинaє дoрiкaти менi в надмірній суворoстi.
36. Ввaжaю, щo в цiлoму прaвильнo вихoвую свoю дитину.
37. Я висувaю дo дитини бaгaтo вимoг.
38. Зa хaрaктерoм я ‒ м’якa людинa.
39. Я дoзвoляю дитині oднiй гуляти у двoрi будинку.
40. Я прaгну зaхистити свoю дитину вiд труднoщiв i неприємнoстей.
41. Я не дoпускaю, щoб дитинa пoмiчaлa мoї слaбкoстi та недoлiки.
42. Менi пoдoбaється хaрaктер моєї дитини.
43. Я чaстo критикую пo дрiбницях.
44. Зaвжди oхoче вислухoвую дитину.
45. Ввaжaю, щo мiй oбoв’язoк – зaхистити дитину вiд всяких небез-
пек.
46. Я кaрaю дитину зa тaкi вчинки, якi здiйснюю сaм(-a).
47. Бувaє, що я мимoвoлi нaлaштoвую дитину прoти iнших членiв 
сiм’ї.
48. Я втoмлююся вiд пoвсякденнoгo спiлкувaння з дитинoю.
49. Менi дoвoдиться змушувaти дитину рoбити те, щo вoнa не хoче.
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50. Я вибачaю дитині те, зa щo iншi пoкaрaли б.
51. Менi хoтiлoся б знaти прo свою дитину все: прo щo вона думaє, як 
стaвиться дo iнших, прo щo мрiє.
52. Дитина сaмa обирaє, чим зaймaтися вдoмa у вiльний чaс.
53. Думaю, щo для дитини я ‒ нaйближчa людинa.
54. Я підтримую пoведiнку своєї дитини.
55. Я чaстo вислoвлюю свoє невдoвoлення дитиною.
56. Беру учaсть у спрaвaх, якi вигадує дитинa.
57. Я чaстo думaю, щo хтoсь мoже oбрaзити мою дитину.
58. Бувaє, щo дoрiкaю i хвaлю дитину, пo сутi, зa oдне i те ж.
59. Трaпляється, щo якщo я кaжу дитині oдне, то чoлoвiк (дружинa, 
бaбуся) спецiaльнo гoвoрить нaвпaки.
60. Менi здaється, мoї стoсунки з дитинoю крaщi, нiж у сiм’ях 
бiльшoстi мoїх знaйoмих.

Реєстрaцiйний блaнк
П.I.П. ___________________   Вiк ____   Oсвiтa __________________
П.I. дитини _____________________ Вiк ________

Бaли Бaли Бaли Бaли Бaли Сумa

3 5 7 9
4 6 8 0
5 7 9 1
6 8 0 2
7 9 1 3
8 0 2 4
9 1 3 5
0 2 4 6
1 3 5 7

0 2 4 6 8
1 3 5 7 9
2 4 6 8 0
Щo мене зaсмучує в мoїй дитинi Щo мене рaдує в мoїй дитинi
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Додаток 5

ТЕСТ «АРТИСТ ЧИ МИСЛИТЕЛЬ»

Вправа 1
Психолог. Переплетіть пальці рук (руки в замок). Якщо згори 

вели кий палець лівої руки (Л), у вас переважає емоційність, якщо пра-
вої (П) – аналітичний склад розуму.

Вправа 2
Психолог. Зробіть в аркуші паперу невеликий отвір і подивіться 

через нього на певний предмет. Потім вкажіть кінчиком ручки на 
якийсь дрібний віддалений предмет. По черзі заплющуйте очі. При за-
критті якого ока предмет сильно зміщується убік, те око і є ведучим.

Якщо ліве (Л), то за характером ви м’які та поступливі. Праве 
(П) – ваш характер твердий, наполегливий.

Вправа 3
Психолог. «Поза Наполеона» – схрестіть руки на грудях. Лікоть 

якої руки згори? Якщо правої, то ви схильні до простоти і добродуш-
ності, лівої – до кокетування.

Вправа 4
Психолог. Аплодисменти. Яка рука згори? Якщо права, то можна 

говорити про рішучість, характеру, а якщо ліва, то ви схильні до коли-
вань при ухваленні рішень.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПППП – консерватор, віддає перевагу загальноприйнятим формам 

поведінки. Характерна постійність, не любить конфліктувати, спере-
чатися, сваритися. «Мислитель».

ПППЛ – визначальна риса характеру ‒ нерішучість. Слабкий тип 
нервової системи. Уміє бути відданим.

ППЛП – сильний, енергійний характер, артистизм. При спілкуван-
ні з цією людиною не завадить рішучість і почуття гумору. Дуже кон-
тактний тип характеру.

ППЛЛ – характер достатньо рідкісний, близький до попереднього, 
але більш м’який. Контактний, до нової обстановки звикає поволі. 
Деяка суперечливість між нерішучістю і твердістю.
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ПЛПП – аналітичний склад розуму, основні риси ‒ м’якість, обе-
режність. Уникає конфліктів, терпимий і обачний, у стосунках воліє 
зберігати дистанцію.

ПЛПЛ – слабкий і найрідкісніший тип характеру. Його володарі 
піддаються різним впливам, часто беззахисні.

ПЛЛП – артистизм, непостійність, потяг до нових вражень. У спіл-
куванні сміливий, уміє уникати конфліктів і перемикатися на новий 
тип поведінки. Легко знаходить друзів, любить подорожувати. Серед 
жінок трапляється приблизно удвічі частіше.

ПЛЛЛ – характерніший для чоловіків. Вирізняється незалежніс-
тю, непостійністю, аналітичним складом розуму. Здається м’яким, 
але коли доходить до справи ‒ вимогливий і наполегливий.

ЛППП – найбільш поширений. Емоційний, легко контактує прак-
тично з усіма. Не досить наполегливий, схильний до чужого впливу. 
Легко пристосовується до різних умов життя, сходиться з людьми. 
Вдало вибирає друзів.

ЛППЛ – схожий па попередній, але ще менш наполегливий, м’який і 
наївний. Вимагає особливого, уважного і дбайливого ставлення до себе.

ЛПЛП – найпоширеніший і найсильніший тип характеру. Наполег-
ливий, енергійний, неухильно йде до мети. Таку людину важко у чо-
мусь переконати, рідко і неохоче змінює свою точку зору. Нехтує чу-
жою думкою.

ЛПЛЛ – характер сильний, ненав’язливий, схожий на попередній. 
Внутрішня агресивність прикривається зовнішньою м’якістю. Здат-
ний до самоаналізу та швидкої взаємодії. Однак налагодження взає-
морозуміння відбувається досить повільно, тому друзів знаходити 
дуже складно.

ЛЛПП – властиві привітність, простота, деяка розкиданість інтере-
сів, а також схильність до самоаналізу.

ЛЛПЛ – простодушність, м’якість, довірливість. Дуже рідкісний 
тип. Практично не трапляється серед чоловіків.

ЛЛЛП – емоційність та рішучість і як результат – необдумані 
вчинки. Енергійний, часто ухвалює рішення поспіхом, тому вони при-
носять значні ускладнення. Вам варто виробити у себе надійний 
«гальмівний механізм».
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ЛЛЛЛ – не консервативний, художній тип характеру. Володіє здат-
ністю по-новому поглянути на речі. Яскраво виражені емоційність, 
індивідуалізм і завзятість, іноді можлива замкнутість.

Однакові результати тестування різних людей говорять про суміс-
ність цих осіб.
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Додаток 6

САМООЦІНКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ (за Айзенком) 

 Психолог. Уважно прочитайте твердження та поміркуйте, наскіль-
ки кожне з них вам підходить.

2 бали – якщо це про вас;
1 бал – якщо трохи підходить, але не завжди (або ви не впевнені);
0 балів – якщо зовсім вам не підходить. 
Кількість балів за кожний варіант зазначено у бланку. Потрібно 

просто обведіть кружечком свій варіант відповіді. Після закінчення 
виконання, підрахуйте загальну кількість балів.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ БЛАНК

Прізвище, імʼя _________________ Вік _____ Клас ____ Дата _______

№ твердження Підходить
Підходить, 

але не 
зовсім

Не  
підходить

1 Я почуваюсь  
не достатньо впевнено 2 1 0

2 Часто червонію через  
дрібниці 2 1 0

3 Сплю погано, часто  
прокидаюся вночі 2 1 0

4 Мене лякають можливі 
труднощі 2 1 0

5 Я хвилююсь через неприєм-
ності, які ще не відбулися 2 1 0

І. БАЛІВ РАЗОМ

6 У неприємностях я звинува-
чую лише себе 2 1 0
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7
Я не хочу боротися та  
змагатися, оскільки вважаю, 
що це марно

2 1 0

8 Часто я почуваюся беззахис-
ним, пасую перед труднощами 2 1 0

9
Недоліки мого характеру 
досить важко, навіть немож-
ливо виправити

2 1 0

10
Інколи впадаю у розпач та 
відчуваю нестримну жалість 
до себе

2 1 0

ІІ. БАЛІВ РАЗОМ

11 Я часто перериваю співроз-
мовника 2 1 0

12 Якщо хтось мене образить,  
я прагну помститися 2 1 0

13 Іноді мої рухи та жести різкі 
та поривчасті 2 1 0

14 Коли я гніваюся, не дуже 
стримую себе 2 1 0

15 Завжди прагну бути керівни-
ком, авторитетом 2 1 0

ІІІ. БАЛІВ РАЗОМ

16
Мене здатні засмутити навіть 
незначні відхилення від 
плану та розкладу

2 1 0

17 Я намагаюсь уникнути 
ситуацій ризику 2 1 0

18 Я спочатку з недовірою 
ставлюся до всього нового 2 1 0

19 Мене важко переконати в 
чомусь 2 1 0
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20 Нерідко мене звинувачують у 
впертості 2 1 0

ІV БАЛІВ РАЗОМ

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

I . Перші п’ять запитань виявляють, наскільки ви схильні до три-
воги:
0–3 бали – ви спокійні, впевнені у собі, не тривожитеся;
4–7 балів – буваєте іноді трохи тривожним, але в міру; 
8–10 балів – дуже тривожні, легко лякаєтесь, часто відчуваєте побою-
вання.
II. Рівень вашої самооцінки та стійкість до невдач:
0‒3 бали ‒ у вас висока самооцінка, ви не боїтеся труднощів та стійкі 
до невдач;
4‒7 балів – середній рівень, можливо, щось вам вдається не дуже добре;
8‒10 балів – ви уникаєте труднощів та боїтеся невдач, самооцінка зни-
жена.
ІІІ. Ця категорія питань показує, наскільки ви спокійні та витри-
мані:
0–3 бали – високий рівень самоконтролю, ви спокійні та витримані;
4–7 балів – середній рівень самоконтролю, можете іноді «зариватися»;
8–10 балів – ви буваєте агресивні та невитримані, можливі труднощі у 
спілкуванні з людьми.
IV. Те, наскільки легко ви вмієте переключатися:
0‒3 бали – переважно ви здатні легко «перемикатися» з одного виду 
діяльності на інший, можете робити декілька справ одночасно;
4‒7 балів – іноді буває важко, але ви себе швидко опановуєте;
8‒10 балів – вам досить важко щось змінювати, ви досить довго при-
стосовуєтесь до нових обставин та умов.
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Додаток 7

ПСИХОГЕОМЕТРИЧНИЙ ТЕСТ
Матеріали: роздатковий матеріал із зображенням п’яти фігур 

(квад рат, трикутник, прямокутник, круг та зигзаг), картки з характе-
ристиками типів.

Психолог. Подивіться уважно на ці фігури та оберіть ту, про яку ви 
можете сказати: «Це – Я». Якщо це важко зробити, оберіть ту фігуру, 
що першою привернула вашу увагу, інші пронумеруйте в порядку 
привабливості. У щоденниках намалюйте свою фігуру і письмово 
пояс ніть, чому ви зробили саме такий вибір. Не замислюйтесь довго, 
одразу вибирайте фігуру. Пояснення намагайтеся сформулювати ко-
ротко, в декількох словах.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Якщо ви нагадуєте собі квадрат, ти ви, невгамовний працівник. 

Ви витривалі, працьовиті, завзяті в роботі, звикли доводити початі 
справи до кінця. Вам легше написати письмову контрольну роботу, 
ніж відповідати усно біля дошки. Тверді у прийнятті рішень, буваєте 
непохитні та категоричні. Любите завжди все знати, всю інформацію 
розкладаєте «по поличках». Ви дуже уважні до деталей і дрібних по-
дробиці, умієте «обчислити» результат. Любите порядок, а от змін і 
всіляких сюрпризів прагнете уникати. Іноді буваєте занадто сухува-
тим й навіть холодним, що, можливо, заважає вам установлювати кон-
такти та знаходити нових друзів.

Якщо вам сподобався трикутник, то ви рішучі, схильні бути 
ліде ром, часто приймаєте відповідальність на себе. Умієте концен-
трувати зусилля на головній меті й домагатися свого. Ви енергійні, 
честолюбні, упевнені в собі, швидко орієнтуєтеся в незнайомій 
ситуа ції. Прагнете завжди керувати, вигравати, бути головним, тому 
вам доводиться постійно конкурувати з іншими. Під час розмови 
часто перебиваєте співбесідника, буваєте занадто категоричні. Час-
то ризикуєте, буваєте нетерпимі до тих, хто вагається. Свої помилки 
визнаєте дуже неохоче, намагаєтеся все зробити по-своєму. Ви так 
прагнете лідерства та влади, що іноді не помічаєте, як ідете до мети 
«по головах» інших людей.
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Ви вибрали прямокутник? Швидше за все, вам не подобається 
той спосіб життя, що ви зараз ведете, і те місце, яке ви займаєте у 
своє му середовищі. Можливо, ви перебуваєте «на розпутті», заплута-
лися в собі та у власних проблемах, незадоволені собою. У такий 
пере хідний період людина буває непослідовною й непередбаченою у 
своїх вчинках. Це бентежить і насторожує інших людей, і вони мо-
жуть свідомо уникати зайвого контакту з вами. Вам же спілкування з 
іншими людьми просто необхідне! Ви допитливі, сміливі, відчуваєте 
живий інтерес до всього, що відбувається. Прагнете стати кращим у 
чомусь, шукаєте нові методи роботи. Зараз ви відкриті для нових ідей, 
цінностей, способів мислення, легко засвоюєте все нове й формуєте 
нові звички. До того ж, ви надмірно довірливі та наївність. Не дозво-
ляєте собою маніпулювати, уникайте навіювання, добре обміркуйте, 
перш ніж щось розпочати або вирішити.

Коло – ви природжений психолог. У вас образне, творче мислення. 
Ви орієнтуєтеся скоріше на почуття, ніж на логіку. Ви щиро зацікав-
лений насамперед у гарних взаєминам з оточуючими. Умієте слухати, 
співпереживати, співчувати, тому вас вважають приємним співроз-
мовником і добрим другом. Ви легко розпізнаєте обман, хитрощі та 
лицемірство. Ви вмієте здружити групу, знайти спільне навіть у 
проти лежних точках зору, тому до вас тягнуться люди. Проте, намага-
ючись догодити кожному, заради збереження миру можете приймати 
неправильні рішення й уникаєте можливості займати «тверду» пози-
цію. Вам дуже важко сваритися, і ви обачно поступаєтеся, навіть якщо 
праві. Вам іноді бракує рішучості, ви віддаєте «кермо влади» у чужі 
руки. Але якщо справа стосується честі й справедливості, то можете 
проявити завидну твердість.

Якщо ви визначили себе як зигзаг – у вас прекрасно розвинена 
інтуї ція, ви творча й оригінальна особистість. Ваша думка робить 
ней мовірні стрибки, тому деяким людям буває досить важко зрозумі-
ти вас, уловити нитку міркувань. Ви добре відчуваєте красу й гармо-
нію, у вас розвинене естетичне почуття. Ви любите створювати щось 
нове, оригінальне та несхоже. Використовуючи природну дотепність, 
можете бути досить уїдливими, кривдячи при цьому товаришів. Вам, 
напевно, хочеться бути незалежним від інший у своїй діяльності. Ви 
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більше цікавитеся можливим, ніж дійсним, тому ваші плани й проек-
ти часто не доводяться до кінця. Буваєте не практичні та наївні, а та-
кож нестримані у розмові. Вам бракує дипломатичності й такту.
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Додаток 8

ТЕСТ «МАЛЮВАННЯ ПАЛЬЦЕМ»
Матеріали: аркуші формату А 4, миска з водою, акварельні фарби, 

рушник (або серветки).
Психолог. Зволожте аркуші, зараз будемо малювати. Ви, мабуть, 

помітили, що я не просила узяти пензлики, оскільки ми будемо малю-
вати пальцями. Не брудніть одяг та меблі, намагайтеся працювати 
акуратно. Малюйте що завгодно. Єдиною умовою є те, щоб малюнок 
сподобався вам самим. Хто хоче, розповідає про нього.
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Додаток 9

ТЕСТ «МОЯ САМООЦІНКА»
Матеріали: тестові бланки за кількістю присутніх, ручки.
Психолог. У кожного з вас є бланк (листочок), на якому вказані 

певні важливі риси людського характеру. Подивіться уважно, поду-
майте пронумеруйте їх від 1 до 10: на першому місці буде найважли-
віша на ваш погляд риса ідеальної особистості, і так далі за ступенем 
значущості. Цифри розташуєте в колонці «Ideal». У другій частині за-
вдання вам пропонується подумати, чи є у вас такі риси, і наскільки 
вони виражені (те, чого у вас більше, під номером 1 тощо, якщо цього 
немає – прочерк). Працюйте в колонці «Real». Будьте чесні та критич-
ні до себе.

ТЕСТОВИЙ БЛАНК САМООЦІНКИ

 Риса характеру  Ideal  Real

Розум

Практичність

Винахідливість

Товариськість

Цілеспрямованість

Наполегливість

Сильна воля

Працездатність

Працьовитість

Організованість

Порядність, чесність

Здоров’я
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Додаток 10

ТЕСТ «ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ»
Матеріали: ручки, тестові бланки за кількістю учасників.
Психолог. Зараз я роздам кожному листочки з запитаннями тесту. 

Виберіть на кожне запитання лише один варіант відповіді, обведіть 
його кружечком. Після виконання скористайтеся «ключем» для підра-
хунку балів, виведіть загальну суму. Вона дозволить вам дізнатися ще 
дещо цікаве про себе.

ОПИТУВАЛЬНИК
1. Коли ви почуваєтеся найкраще?
 А вранці, незабаром після пробудження
 Б у післяобідні години і раннім вечором
 В перед сном
2. Як ви зазвичай ходите?
 А достатньо швидко, довгими розмашистими кроками
 Б достатньо швидко, але короткими кроками

В не дуже швидко, з піднятою головою, спостерігаючи за тим, 
що відбувається навколо

 Г не дуже швидко, з опущеною головою
 Ґ дуже поволі
3. Розмовляючи з людьми, ви зазвичай:
 А стоїте зі схрещеними руками
 Б тримаєте руки разом перед собою
 В одна або обидві руки вперлися у боки
 Г торкаєтеся до людини, з якою розмовляєте
 Ґ торкаєтеся свого носа, вуха, шиї, чіпаєте волосся
 Д вважаєте за краще тримати щось у руці (ручку і т. п.)
4. Коли хочете розслабитися, ви сидите так:
 А ноги разом, зігнуті в колінах
 Б схрестивши ноги або поклавши їх одна на одну
 В ноги витягнуті прямо перед собою
 Г одну або обидві ноги прибираєте під себе
5. Коли вам смішно, то ви зазвичай:
 А смієтеся голосно, шумно, скрикуючи
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 Б смієтеся, але не дуже голосно
 В смієтеся тихо, м’яко, з придихом
 Г широко і радісно посміхаєтеся
 Ґ непомітно посміхаєтеся
6. Ви прийшли на вечірку (в гості):

А постараєтеся створити багато шуму, щоб одразу привернути 
до себе увагу
Б спокійно розшукуєте знайому людину і підходите до неї
В сподіваєтеся, що хто-небудь з гостей зверне на вас увагу і 
першим почне розмову

7. Якщо вас відволікли від важливої роботи, що вимагає концен-
трації уваги:

 А радієте можливості перервати важку роботу
 Б відчуваєте роздратування
 В ні та, ні інша реакція яскраво не виражена
8. Які з цих кольорів вам подобаються найбільше:
 А червоний або оранжевий
 Б білий
 В чорний
 Г синій або пурпуровий
 Ґ жовтий або блакитний
 Д коричневий, сірий або фіолетовий
 Е зелений
9. Лежачи в ліжку, ви засинаєте:
 А на спині
 Б на животі
 В на боку
 Г склавши руки під голову
 Ґ накривши голову ковдрою
10. Чи часто уві сні ви:
 А падаєте
 Б боретеся з ким-небудь
 В спостерігаєте за чимось або за кимось
 Г літаєте, у повітрі
 Ґ рідко бачите сни
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 Д зазвичай бачите прекрасні приємні сни

№
БАЛИ

А Б В Г Ґ Д Е 

1 2 4 6 - - -  -

2 6 4 7 2 1 -  -

3 4 2 5 7 6 1  -

4 4 6 2 1 - -  -

5 6 4 3 5 2 -  -

6 6 4 2 - - -  -

7 6 2 4 - - -  -

8 6 2 7 3 5 1  4

9 7 6 4 2 1 -  -

10 4 2 3 5 6 1  -

Разом

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Більше 60 балів. Інші бачать у вас людину, яка вміє тримати себе 

в руках, здатну самостійно впоратися зі своїми проблемами, проте 
дещо егоцентричну, пихату і владну. Вами захоплюються, вас наслі-
дують, але не завжди можуть довіритися і часто не наважуються пере-
йти до тіснішого, дружнього спілкування.

51–60 балів. Друзі вважають вас цікавою, імпульсивною особою, 
природженим лідером, здатним швидко приймати рішення (правда, не 
завжди доречне, оскільки на обдумування ви волієте не витрачати ба-
гато часу). Вас сприймають як сміливу, упевнену в собі людину, яка не 
втратить свого шансу і ризикне, якщо треба. Люди охоче проводять 
час в компанії з вами, отримуючи заряд бадьорості й енергії.
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41–50 балів. Для інших ви життєрадісна, чарівна, дотепна і завжди 
цікава людина, яка постійно у центрі уваги, але при цьому не втрачає 
голови і здорового глузду. Вони бачать у вас добру, співчутливу люди-
ну, яка зрозуміє, підтримає і спробує допомогти у складній ситуації.

31–40 балів. Вас вважають дбайливою і передбачливою, розсудли-
вою і практичною людиною. Ви розумна, обдарована і навіть талано-
вита, але дуже скромна особистість. Ви – вірний друг і завжди споді-
ваєтеся на відданість у відповідь, здатні пробачити. Прагнете не 
звертати уваги на дрібниці, що підривають довіру до друзів, але, якщо 
дружба дала тріщину, вам потрібно багато часу, щоб відновити минулі 
відносини.

21–30 балів. Зі сторони ви здаєтеся тихою, старанною, дещо по-
вільною, часом дуже обережною людиною. Ви урівноважена, праце-
любна особистість, але іноді друзів обтяжує ваша надмірна дбайли-
вість. Вони звикли, що перш ніж прийняти рішення, ви розглянете 
ситуацію з усіх боків, і, як правило, не погоджуєтесь з їхніми пропо-
зиціями. Ви не піддаєтеся хвилинному пориву, не ухвалюєте рішень 
під впливом імпульсу.

Менше 21 бала. Вас сприймають як боязку, нервову людину, яка 
вважає за краще не приймати самостійних рішень, прагне перекласти 
відповідальність на когось іншого (зокрема за своє життя і здоров’я). 
У вас постійно виникають якісь «нерозв’язні» проблеми, і вам необ-
хідна людина, яка піклуватиметься про вас, підтримуватиме у склад-
них ситуаціях. Деякі бачать вас ледачою і нудною, але лише не близь-
кі друзі. Ваша проблема полягає у тому, що ви показуєте справжнього 
себе далеко не всім, а лише обраним.
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Додаток 11

МОВА ЖЕСТІВ
Ознаки довіри Ознаки недовіри

Покладена на лікоть рука  
підпирає щоку, але не підборіддя
Носок однієї ноги вказує на 
співрозмовника
Копіювання пози партнера
Ходіння при обдумуванні ситуації
Схвальна усмішка
Зацікавлений погляд скоса
Маніпуляції з предметами

Поворот голови на 45 градусів
Закрита поза (схрещування рук, 
ніг)
Будь-які маніпуляції в ділянці 
обличчя (потирання носа, дотик 
до рота, вуха)
Вказівний палець на щоці спрямо-
ваний до скроні
Збирання неіснуючих ворсинок
Довгий погляд не моргаючи
Зайняття позиції готовності піти

Правдивість Брехливість
Повернені вгору, розкриті долоні
Прикладання долоні до серця
Розстібнутий піджак
Скорочення відстані та кута між 
співрозмовниками
Нахил корпусу вперед убік 
співбесідника
Нога висунута у бік партнера

Маніпуляції рук у ділянці обличчя
Схрещування рук, ніг
Удаване покашлювання
Потирання шиї нижче потилиці
Перебільшена жестикуляція (або її 
повна відсутність)
Чоловіки зазвичай дивляться у 
підлогу
А жінки ‒ на стелю
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Додаток 12

МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ  
ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ К. Юнга

1. Перевагу чому ви віддаєте?
 А небагато близьких друзів
 Б велика товариська компанія
2. Які книжки вам більше подобається читати?
 А з цікавим сюжетом
 Б з розкриттям переживань героїв
3. Що ви швидше можете припустити в роботі (навчанні)?
 А запізнення
 Б помилки
4. Якщо ви здійснюєте непристойний вчинок:
 А гостро переживаєте
 Б не приймаєте близько до серця
5. Як ви зазвичай сходитесь з людьми?
 А легко, швидко
 Б поволі обережно
6. Чи схильні ви до образ?
 А так
 Б ні
7. Чи схильні ви реготати сміятися від душі?
 А так
 Б ні
8. Ви вважаєте себе:
 А мовчазним
 Б балакучим
9. Відверті ви або потайні?
 А відвертий
 Б потайний
10. Чи любите ви аналізувати свої відчуття і переживання?
 А так
 Б ні
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11. У компанії ви вважаєте, що краще більше:
 А говорити
 Б слухати
12. Чи часто переживаєте незадоволеність собою?
 А так
 Б ні
13. Чи любите ви що-небудь організовувати?
 А так
 Б ні
14. Хотілося би вам вести особистий щоденник?
 А так
 Б ні
15. Чи швидко ви приймаєте рішення?
 А практично відразу
 Б довго обдумую і «приміряюся»
16. Чи легко змінюється ваш настрій?
 А швидко можу перейти від хорошого до поганого і навпаки
 Б мій настрій стабільний упродовж довгого часу
17. Чи любите ви переконувати інших, нав’язувати свої погляди?
 А так
 Б ні
18. Ваші рухи:
 А швидкі, поривчасті
 Б сповільнені, неквапливі
19. Ви сильно турбуєтеся про можливі неприємності? 
 А досить часто
 Б рідко або ніколи
20. У скрутних випадках ви зазвичай:
 А поспішаєте звернутися по допомогу до інших;
 Б не любите звертатися і прагнете самі вирішити питання

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
Показники екстраверсії: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 

12б, 13а, 14б,15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а.
Підрахуйте загальну кількість збігів з ключем і помножте це число 

на 5.
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Бали: 0‒35 – інтроверсія, 36 ‒ 65 – амброверсія, 66‒100 – екстра-
версія.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Екстраверт («обернений назовні») – вирізняється товариськістю, 

любить розваги та колективні заходи, має велике коло друзів і знайо-
мих. Легко зав’язує знайомства, страждає від самотності. Тяжіє до го-
стрих відчуттів, схильний до ризику, діє імпульсивно, за першим 
спону канням. Запальний, має високий рівень агресивності, контроль 
над відчуттями ослаблений.

Любить бути у центрі уваги, вирізняється честолюбством і праг-
ненням привернути до себе увагу. Судить про людей за зовнішністю, 
не зосереджуючись на їх внутрішньому світі. Залежить від думки ото-
чуючих, попри тенденцію до лідерства. Охоче бере на себе роль 
органі затора та посередника. Ефективніше працює в колективі. 
«Сова» ‒ активніший ввечері. За темпераментом холерик або сангві-
нік.

Інтроверт («обернений всередину») – сконцентрований на світі 
власних переживань, більше спирається на власну думку і досвід, 
мало залежить від думки оточуючих. Не схильний до компанійства і 
більше переймається власними проблемами, які воліє залишати «при 
собі». В основному стриманий, схильний планувати і обдумувати свої 
вчинки. Мовчазний, насилу заводить нові знайомства. У ситуаціях 
виму шеного спілкування йому важко вибрати потрібну лінію пове-
дінки. Тому може триматися то скуто, то надміру вільно. Любить бути 
в тіні, не нав’язує власну точку зору. Прикидання та інтриги йому 
даю ться важко. Дуже довго переживає розрив старої дружби, у нього 
підвищений рівень тривожності. Ефективніше працює наодинці. 
«Жайворонок» ‒ відчуває прилив бадьорості вранці. За темперамен-
том флегматик або меланхолік.
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