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ВСТУП

Педагогічна і психологічна наука традиційно розглядає педагогічну
практику студентів як важливу соціально-психологічну умову і засіб
професійної підготовки майбутнього вчителя. Мета, завдання, зміст,
програми навчальної практики, форми звітності обумовлюються
"Положенням про практику студентів вищих педагогічних навчальних
закладів України", освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців,
що передбачені Державними стандартами вищої освіти України,
навчальними планами спеціальностей і спеціалізації та програмами практик.

Змістовний характер запропонованих психолого-педагогічних завдань, які
виконують студенти протягом  навчальної практики, дозволяє  побудувати
процес їхньої підготовки   на індивідуально-творчому та особистісно-
діяльнісному рівнях. Завдання передбачають реалізацію знань, умінь і
навичок, самоаналіз виконаної роботи, зіставлення набутих теоретичних
знань про психологічні особливості дитини з реальною  педагогічною
дійсністю.

Кожне завдання вимагає творчого підходу, глибокої аналітичної роботи,
вміння узагальнювати факти та результати спостережень, досліджень,
рефлексії власних професійних якостей.  Виконання завдань з психології
стимулює творчість, знімає формалізм в роботі студента. Такий підхід має
покращити як результати самої  навчальної практики, так і  професійну
мотивацію студентів, їхнє ставлення до педагогічної діяльності як до
перспективної.

Виконання завдань з психології вимагає також ефективної співпраці
студента з учнями, вчителями, батьками, адміністрацією. Такий  масштаб
професійних контактів, моделювання в ході  навчальної практики основних
ознак і особливостей майбутньої педагогічної діяльності надає студенту
можливість не лише відшукати свій стиль, знайти  власну родзинку,  але й
індивідуалізувати навчально-виховний процес з огляду на особистість
дитини.

Логіка побудови завдань з психології до навчальної практики студентів
максимально наближена до логіки їх майбутньої професійної діяльності.
Завдання оптимально адаптовані до реального функціонування сучасної
школи. Завдяки цьому результати студентських досліджень можуть
використовуватися вчителями у подальшій роботі.
У складанні Програми безвідривної навчально-виховної педагогічної
практики використовувалися наукові і практичні дослідження зарубіжних та
вітчизняних учених (Г.С. Абрамова,  Г.Ю. Айзенк, М.Й. Варій, А.Висоцький,
Ю.З.  Гільбух, О.В. Гончаренко, Г.В. Дьяконов, В. Ю. Дмитрієв, К. С. Дроз-
денко, В.Л. Марищук, В. Маценко, В. С. Мухина, Р.В. Павелків, О. М. По-
лякова, В.М. Рибалкін, М.В. Савчин, Л.В. Туріщева, В. А. Худик, Л. В. Ци-
бульова, І.М. Цимбалюк,  О.Ю. Яницька та ін.).



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

7

МЕТА І ЗАВДАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ БЕЗВІДРИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ

ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Метою практики є оволодіння студентами традиційними та сучасними
інноваційними технологіями навчання, сучасними методами й формами
організації праці в освітянській галузі; формування у майбутніх фахівців
професійних умінь і навичок роботи, виховання потреби систематично
поповнювати свої знання та творчо їх використовувати в практичній
діяльності. Метою безвідривної практики є навчити студентів спостерігати
педагогічні явища [26 , с.35].

Отже, конкретизованою метою безвідривної практики є удосконалення і
закріплення теоретичних знань з загальної психології, психології вікового
розвитку особистості, педагогічної психології, соціальної психології; набуття
умінь і навичок практичної роботи в процесі спостереження та проведення
психологічного дослідження; ознайомлення з технологією одержання,
обробки, аналізу і використання психологічної інформації.

Завдання  безвідривної практики студентів:
- оволодіння світоглядними і морально-етичними принципами відповідно

до освітньо-кваліфікаційної
характеристики спеціальності  та Галузевих стандартів вищої освіти;
- поглиблення знань з психології та педагогіки, наповнення їх реальним

життєвим змістом;
- узагальнений аналіз студентами освітніх програм та технологій,

збагачення власного педагогічного досвіду;
- виконання запропонованих психолого-педагогічних завдань, проведення

психолого-педагогічних спостережень за  навчально-виховною роботою з
урахуванням вікових особливостей школярів;

- поглиблення вмінь дослідницького підходу та використання
психологічного інструментарію, формування знань про принципи
проведення емпіричного дослідження психологічних явищ;

- навчання студентів прийомам практичного використання психологічних
методів, зіставлення набутих теоретичних знань про психологічні
особливості дитини з реальною  педагогічною дійсністю;

- формування у студентів уміння формулювати висновки та практичні
рекомендації за результатами емпіричного дослідження;

- розширення професійних контактів, моделювання в ході навчальної
практики основних ознак і особливостей майбутньої педагогічної діяльності;

- поглиблення зв’язку теоретичного навчання і практичної діяльності,
стимулювання прагнення до вивчення спеціальних та психолого-
педагогічних дисциплін і удосконалення своїх педагогічних здібностей.
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Структура навичок і вмінь, якими повинен опанувати студент:
- уміти реалізувати на практиці метод наукового спостереження;
- навчитися коригувати свою діяльність у процесі підготовки і проведення

виховного заходу в якості помічника класного керівника;
- оволодіти вміннями аналізу та самоаналізу (рефлексії) сукупності

ключових компетенцій, що дозволяє
порівнювати свої дії з прийнятими в методиці еталонами, шукати та
знаходити ефективні прийоми навчання, розвитку та виховання учнів.

Суттєвими параметрами, якими повинні опанувати студенти протягом
проходження безвідривної практики  є самостійність у навчальному процесі,
закріплення інтересу до оволодіння матеріалом, набуття позитивного досвіду
власної практичної діяльності.

ЗМІСТ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ БЕЗВІДРИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ

ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
 Колоквіум з теоретичних питань.
Підготовка до співбесіди з керівником безвідривної практики з наступних

питань:
1. Теоретичні засади і принципи психодіагностичних процедур.
2. Поведінкові прояви психологічних станів і процесів.
3. Основні принципи застосування психодіагностичних методик.
4. Види психодіагностичних процедур, особливості їх застосування.
5. Спостереження як метод психологічного дослідження.
6. Види психологічного спостереження.
7. Принципи і можливості використання спостереження у

психодіагностиці.
8. Спостереження за поведінковими проявами індивідуально-

психологічних характеристик особи (темперамент, характер, інтереси,
спрямованість, мотивація, цінності тощо).

9. Спостереження за проявами особливостей темпераменту.
10. Спостереження за проявами характерологічних особливостей.
11. Спостереження за зовнішніми поведінковими проявами психічного

стану.
12. Особливості спостереження за процесом спілкування.
13. Візуальна психодіагностика.
14. Способи та прийоми фіксації результатів спостереження.
15. Способи подальшої обробки результатів спостереження.
16. Опитування, його різновиди. Опитування як процес спілкування.
17. Анкетування як діагностичний метод.
18. Психологічне тестування.
19. Дослідження спрямованості особистості.
20. Психодіагностика емоційно-вольової сфери особистості.
21. Дослідження властивостей особистості.
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22. Дослідження емоційних проявів та їх розпізнавання.
23. Етичні норми та правила психологічного дослідження.

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП
Виконання програми навчально-виховної безвідривної педагогічної

практики згідно індивідуального графіку та плану роботи.
1. Ознайомлення з основними напрямками роботи загальноосвітньої школи

та умовами роботи школи (база проходження навчальної практики). Бесіда з
директором школи або організатором позакласної та позашкільної роботи.
Бесіда з класним керівником та вивчення системи планування класного
керівника.

2. Розробка програми реалізації дослідження.
3. Виконання Програми із досліджуваним визначеної вікової групи.

Організація спостереження за окремим учнем.
4. Виконання індивідуального завдання. Проведення конкретного

експериментального психолого-педагогічного дослідження за визначеним
керівником практики варіантом. Анкетування, бесіди, тестування учнів.
Перелік та зміст індивідуальних завдань міститься у даному посібнику.

5. Збирання дидактичного матеріалу для подальших досліджень.
Підведення підсумків дослідження, формулювання рекомендацій тощо.
Рефлексивний аналіз.

ІІІ. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП
1. Оформлення звітної документації щодо виконання Програми навчально-

виховної безвідривної педагогічної практики.
2.  Здійснення самоаналізу (рефлексії) сукупності ключових компетенцій.
3.  Підготовка доповіді на звітну конференцію з навчальної практики.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Під час поточного та підсумкового контролю перевіряється засвоєння
знань студентів  програмного матеріалу дисципліни “Психологія”, окремих
галузей сучасної психологічної науки, вміння користуватися категоріально-
понятійним апаратом психології та методами психологічного дослідження.

Керівник практики від кафедри психології проводить колоквіум з
визначених теоретичних питань, з’ясовуючи готовність студентів до
практики.

Протягом проходження студентом практики керівник контролює
своєчасність та якість виконаної роботи, оцінює ставлення студента до
обов'язків та його дисциплінованість.

Керівник практики відзначає рівень володіння студентами математичними
способами аналізу та обробки експериментального матеріалу, вміння
використовувати комп’ютерну техніку та ЕОМ.

Окремо фіксується рівень володіння навичками спілкування зі школярами
різних вікових груп.
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Керівник практики виявляє недоліки і надає практичну допомогу
студентам у процесі виконання базових чи індивідуальних завдань та
оформлення звітної документації.

Контроль здійснюється за допомогою планових (поточних) рефлексивних
співбесід, безпосереднього спостереження, консультування, аналізу звітної
документації, підсумкової конференції.

ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

       Вимоги до звітної документації.
У звіті про роботу студенти детально описують всі виконані під час

безвідривної практики  завдання.
По закінченню навчальної  практики студент здає таку звітну

документацію:
    1. Звіт про виконання Програми навчально-виховної безвідривної
педагогічної практики з висновками та рекомендаціями щодо оптимізації
розвитку досліджуваного школяра.

2. Додатки психолого-педагогічного інструментарію (бланки методик,
анкети, тестування, малюнки, твори, виконані особисто досліджуваними).

За результатами безвідривної практики проводиться підсумкова
конференція, виставляється залік.

СТРУКТУРА  ЗВІТУ
   Титульна сторінка

Зміст
Вступ
У цьому розділі зазначаються база, мета, завдання, структура безвідривної

практики, основні напрями теоретичної та практичної роботи, опис
підготовчої роботи.

Дайте відповідь на наступні запитання:
1. Характеристика об'єкта практики (бази проходження навчальної

практики). Мета та завдання дослідження.
Аналіз концепції дослідження за даною проблемою. Зміст конкретного

завдання навчальної практики. Що ви планували спостерігати, вивчати,
описувати, з’ясовувати, досліджувати?

2. Чому досліджувана вами тематика є актуальною? У чому ви вбачаєте
суть проблеми?

3. Кого ви досліджували (учень якого навчального закладу, його вікова
група; класний колектив, кількість досліджуваних).

4. Яким чином було організовано спостереження та  дослідницька робота?
Як складався план роботи, терміни виконання різних видів діяльності. На
чию  допомогу ви розраховували? Чи зверталися до класного керівника,  чи
спиралися на актив класу?
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     РОЗДІЛ І. Вивчення психологічних рис індивідуальності школяра
методом спостереження
      Цей розділ містить опис виконання  Програми вивчення особистості
школяра методом спостереження.

РОЗДІЛ ІІ. Індивідуальне завдання
Цей розділ містить практичні матеріали, які студенти напрацьовують під

час проходження безвідривної практики. Це результати спостереження,
щоденникові записи, психодіагностичні  процедури, проведених з
конкретним учнем визначеної вікової групи, результати анкетування,
опитування, тестування тощо. Розділ містить короткий підсумок результатів
роботи, формулюються практичні рекомендації тощо.

Виконайте наступні завдання:
Наведіть перелік методик, використаних у процесі вивчення дитини.

Опишіть результати конкретного дослідження, наведіть факти спостережень,
кількісні дані застосованих методик.

Проаналізуйте продукти діяльності досліджуваних, зробіть детальну
інтерпретацію результатів  проведеної роботи.

Зробіть узагальнені висновки та сформулюйте рекомендації.

Висновки
У висновках наводиться розгорнутий опис підсумків безвідривної

практики, який містить  систематизовану докладну рефлексію на власну
діяльність студента. Основну увагу студент має  приділити власним
позитивним, опрацьованим вмінням і власним обмеженням, які спостережено
студентом під час безвідривної практики.
      Виконайте наступні завдання:
     Зробіть висновки із проведеної роботи, сформулюйте необхідні
рекомендації щодо предмету вашого дослідження.
       Які вікові особливості досліджуваних виявилися у процесі роботи?

Здійсніть  самоаналіз (рефлексію) сукупності ключових компетенцій.
Визначте власні навчальні можливості до самостійного опрацювання
наукової літератури (компетенція у пізнавальній сфері), проаналізуйте рівень
інтересу до самостійних форм діяльності, до використання набутих знань на
практиці (компетенції у мотиваційній сфері),  обґрунтуйте свою здатність до
емоційно-позитивного сприймання власної професійної діяльності, здатність
свідомо оцінювати педагогічні ситуації, долати хвилювання (компетенції у
емоційно-вольовій сфері), охарактеризуйте свою здатність коректно
спілкуватися з учнем, класом, педагогами, виявляти ініціативу і активність у
спілкуванні, регулювати власну поведінку (компетенції у сфері спілкування),
зробіть самоаналіз здатності визначатись у власних професійних інтересах,
близьких, середніх і далеких перспективах щодо майбутньої професії
(компетенції профільного спрямування).

Список використаної  літератури.



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

12

Додатки.
      У додатках наводяться тексти використаних методик,  деякі результати
досліджень невербалізованого характеру — малюнки, графіки, допоміжні
матеріали тощо. Також наводяться описи та бланки методик, використаних у
процесі роботи. Обов’язково додаються матеріали, виконані  персонально
досліджуваним.

     Титульна сторінка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

кафедра психології

ЗВІТ
про виконання

Програми навчально-виховної безвідривної
педагогічної практики

                                студентки (та) І курсу, 11 групи
                факультету філології та

журналістики
прізвище, ім’я, по батькові

                                       Керівник практики:
                          Гуцало Е.В.

кандидат педагогічних наук,
                                                     доцент кафедри психології

Кіровоград – 2012
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ БЕЗВІДРИВНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ)

“Відмінно”
“Відмінно” ставиться, якщо студент повністю виконав програму

вивчення особистості учня або учнівського колективу, виявив при цьому
високий рівень опанування програмового матеріалу, самостійність, збагатив
та поглибив теоретичні знання, набув досвіду щодо творчого застосування у
навчально-виховній роботі. Уміє отримувати, систематизувати знання і
адаптувати їх до процесу дослідження. Уміє спостерігати, аналізувати,
узагальнювати психологічні факти, об'єктивно оцінювати поведінку та
соціальні дії суб'єктів. Простежується висока якість загального рівня звіту та
написання його основних структурних елементів (схеми), наявні протоколи
дослідження та додатки. Практикант виявив здатність до рефлексії, уміння
аналізувати свою діяльність: правильність постановки мети і завдань;
адекватність змісту психологічного дослідження поставленим завданням
тощо.

У студента розвинені професійні компетенції:
організаційні:

- уміє ефективно організовувати різні види діяльності з досліджуваним
учнем або групою учнів;

- уміє раціонально планувати дослідження у часі. конструктивні:
- уміє здійснювати індивідуальний підхід;
- демонструє володіння формами, методами та прийомами роботи з

дітьми, відповідними індивідуальним і віковим особливостям
досліджуваного.

діагностичні:
- уміє адекватно вивчати та аналізувати особливості особистості дитини,

застосовуючи різнопланові методики;
- уміє правильно інтерпретувати продукти діяльності школяра;
- коректно визначає рівень розвитку тих чи інших психічних процесів,

станів та властивостей учня.
прогностичні:
- уміє прогнозувати результати конкретних педагогічних впливів, розвитку

особистості та її соціальних і міжособистісних стосунків;
- уміє формулювати пропозицій науково-практичного та методичного

характеру.
комунікативні:
- легко встановлює контакт, уміє цілеспрямовано організовувати

спілкування і керувати ним;
- уміє вирішувати конфліктні ситуації, виявляє доброзичливість,

дотримується правил “психологічної безпеки”.
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“Добре”
“Добре” ставиться, якщо студент повністю виконав програму вивчення

особистості учня або учнівського колективу, виявив при цьому високий
рівень опанування програмового матеріалу, самостійність, збагатив та
поглибив теоретичні знання, набув досвіду щодо творчого застосування у
навчально-виховній роботі. Студент виявив належний рівень теоретичної та
практичної підготовки, продемонстрував уміння відібрати суттєву
інформацію, необхідну для повного висвітлення результатів спостереження
та застосування діагностичних методик. Практикант демонструє достатній
рівень самостійної систематизації фактичного матеріалу, здатності до
узагальнення і формулювання висновків, визначення мети й основних
завдань дослідження. У цілому, спостерігається методологічно грамотне
вивчення структури досліджуваного психічного явища (факторів, що
впливають на нього). Достатній рівень обґрунтованості висновків і
рекомендацій, сформульованих у звіті, інколи поєднується з логічними
похибками. Студент виявляє достатній рівень професійної компетентності.

У студента розвинені професійні компетенції:
організаційні:
- виявляє професійну мобільність;
- уміє ефективно організовувати різні види діяльності з досліджуваним

учнем або групою учнів;
-  уміє раціонально планувати дослідження у часі.
конструктивні:
- уміє здійснювати індивідуальний підхід;
- демонструє володіння методами та прийомами роботи з дітьми,

відповідність форм, методів, засобів індивідуальним і віковим особливостям
досліджуваного.

діагностичні:
- уміє адекватно вивчати та аналізувати особливості особистості дитини,

застосовуючи різнопланові методики;
- уміє правильно інтерпретувати продукти діяльності школяра;
- коректно визначає рівень розвитку тих чи інших психічних процесів,

станів та властивостей учня, проте допускає незначні фактичні помилки.
прогностичні:

- уміє прогнозувати результати конкретних педагогічних впливів, розвитку
особистості та її соціальних і міжособистісних стосунків;

- уміє формулювати пропозицій науково-практичного та методичного
характеру. У формулюванні пропозиції допустив незначні неточності
науково-практичного характеру.

комунікативні:
- легко встановлює контакт, уміє цілеспрямовано організовувати

спілкування і керувати ним;
- уміє розв'язувати конфліктні ситуації, виявляє доброзичливість,

дотримується правил "психологічної безпеки".
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 “Задовільно”

“Задовільно ” ставиться в тому випадку, коли студент не зміг успішно
впоратися із завданням на спостереження та ефективне використання
дослідницьких методів, у результаті опис проведеної роботи виявився досить
формалізованим. Мета й основні завдання дослідження сформульовані
неточно. Студент демонструє уміння оцінювати відповідність якісних та
кількісних показників рівня розвитку пізнавальних процесів, проте
інтерпретує результати дослідження неточно, допущені суттєві помилки.
Спостерігається недостатній рівень узагальнення і класифікації даних,
трапляються неточності у формулюваннях. Інтерпретації результатів
спостереження недостатньо переконливі. Висновки дослідження неповні,
стереотипні та недостатньо аргументовані. Документація студентом здана
невчасно або її оформлення не дуже якісне, трапляються неточності.
Спостерігається певна побудова викладу матеріалу, проте логічна
послідовність не завжди витримана. Переважну більшість питань програми у
звіті висвітлено, проте мають місце похибки й недоречності. Наявні
протоколи дослідження та додатки, проте вони оформлені не дуже якісно.

У студента на достатньому рівні розвинені професійні компетенції:
організаційні:
- намагався спостерігати, описувати й узагальнювати психологічні факти,

проте практиканту не завжди вдавалося об'єктивно оцінити поведінку та
соціальні дії суб'єктів;

- спостерігається недостатній рівень самоаналізу, творчості,
ініціативності;
     конструктивні:

- спостерігається недостатня повнота опису плану, організації і методів
проведення дослідження; відповідність форм, методів, засобів
індивідуальним і віковим особливостям досліджуваного не завжди очевидна.

діагностичні:
- намагався вивчати та аналізувати особливості дитини, проте не завжди

правильно інтерпретував продукти діяльності школяра;
- не завжди коректно визначав рівень розвитку тих чи інших психічних

процесів, станів та властивостей учня.
- застосовані методики не були різноплановими та достатньо

трудомісткими.
прогностичні:
- уміє прогнозувати результати конкретних педагогічних впливів, розвитку

особистості та її соціальних і міжособистісних стосунків;
- у формулюванні пропозицій допустив неточності науково-практичного

та методичного характеру;
- прийоми і методи дослідження були не завжди адекватні поставленим

завданням, комунікативні:
- намагався організувати спілкування і керувати ним, встановлював

контакт, дотримувався правил "психологічної безпеки ".
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“Незадовільно”

“Незадовільно”. Студент не виконав програми вивчення особистості
учня або учнівської групи. Відсутнє уміння дібрати наукову інформацію,
необхідну для виконання програми. Студент не володіє методиками
діагностики пізнавальних процесів, застосовує їх некоректно, інтерпретувати
одержані результати не здатен. За допомогою тестових методик діагностує
окремі аспекти міжособистісних стосунків, проте не може спрогнозувати
можливі відхилення у поведінці. Психолого-педагогічні рекомендації
виховних дій відсутні. Документація у повному обсязі відсутня, протоколів
немає, додатки не оформлені.
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ПРОГРАМА
БЕЗВІДРИВНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

“ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  УЧНЯ
МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ”

(за Е.Гуцало)

ЗАГАЛЬНІ   ВІДОМОСТІ ПРО ШКОЛЯРА
Прізвище, ім’я дитини, вік.
Психологічна характеристика місця і ролі школяра в сім'ї.
Тип сім'ї, хто батьки, умови виховання в сім’ї.
Взаємовідносини між батьками. Культурний рівень сім’ї.

І. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ШКОЛЯРА
Стан здоров’я, самопочуття.
Особливості нервової системи.
Вивчення рівня і характеру шкільної тривожності
Особливості адаптації школярів до умов шкільного життя *

ІІ. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. МОТИВАЦІЯ.
САМООЦІНКА.  РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ

Спрямованість особистості.
Мотивація. Сила або слабість бажань і потягів. Схильність до боротьби

мотивів. Схильність  до обговорення мотивів. Здатність до ухвалення
рішення.

Характеристика інтересів.
Самооцінка школяра (адекватна, неадекватна). Впевненість у собі.

Вимогливість до себе. Вплив самооцінки на успішність навчання.
Рівень домагань школяра. Характеристика рівня домагань (занижений,

адекватний, завищений).

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ

Мотивація учбової діяльності.
Визначення мотивів навчання
Визначення інтегрованого рівня розвитку школяра за психологічними
та загально дидактичними характеристиками навчальної діяльності.
Визначення рівня розвитку школяра як суб’єкта учбової  діяльності.
Спостереження за інтенсивністю пізнавальної діяльності школяра.
Вивчення ставлення до учіння, навчальних предметів та домашніх завдань.
Особливості пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі *

Вивчення пізнавальних психічних процесів та інтелекту
Спостереження за відчуттями та  сприйняттям учня.
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Характеристики школяра за рівнем розвитку пам'яті.
Характеристики школяра за рівнем навчальних досягнень та  розвитку

індивідуальних особливостей мислення
Характеристики школяра за рівнем мовленнєвого розвитку.
Характеристики школяра за рівнем розвитку уяви
Характеристики школяра за рівнем розвитку довільної уваги та

спостережливості.
Спостереження за увагою школярів на уроці *
Спостереження особливостей уваги залежно від темпераменту *

ІV. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРА
Спостереження загальних особливостей емоційної сфери школяра (сила,

інтенсивність емоцій та почуттів;  тривалість, стійкість емоцій та почуттів;
рівень зовнішніх виявів почуттів; вплив почуттів на розумові й вольові
процеси; варіанти вияву загального емоційного тонусу школяра;
спостереження емоційної збудливості або врівноваженості).

Спостереження за виявами вищих почуттів.
Спостереження настроїв і афектів.
Вивчення недоліків емоційної сфери.
Спостереження симптомокомплексів емоційної чутливості, ранимості;

емоційної незрілості; депресії.
Спостереження виявів дезадаптивної  поведінки
Спостереження вольових якостей особистості (сміливість, рішучість,

цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, наполегливість, витримка,
дисциплінованість, організованість, самовладання, самоконтроль; здатність
до фізичного (психомоторного) гальмування; здатність до позитивного
вольового зусилля; ступінь опірності зовнішнім впливам).

Спостереження виявів слабовілля.
Встановлення причин слабкої волі.

V. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШКОЛЯРА
Темперамент.
Вияв деяких особливостей типу вищої нервової діяльності (сила,

урівноваженість, рухливість).
Визначення типу темпераменту, найбільш яскраво виражені властивості

темпераменту (сенситивність, врівноваженість, ригідність/пластичність).
Спостереження за показниками основних властивостей особистості:

екстраверсії – інтроверсії.
Характер. Вивчення характерологічних  якостей особистості.
Риси характеру, що виявляється у ставленні до навчання (старанність,

активність, дисциплінованість, ініціатива в підтриманні порядку).
Риси характеру, що виявляються у ставленні до класу і школи

(переживання успіхів і не успіхів свого класу і школи, боротьба за честь
класу і школи, ставлення до заходів, що проводяться в класі, школі).

Риси характеру, що виявляються до громадських обов'язків і доручень.
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Яку громадську роботу виконує школяр, чи має почуття відповідальності і
обов'язку перед колективом за виконану роботу, чи спостерігається
самостійність у роботі, ініціативність, активність.

Риси характеру, що виявляються у ставленні до праці, старанність,
працьовитість (або лінощі), любов до праці, наполегливість.

Риси характеру, що виявляються у ставленні до товаришів, учителів, батьків,
дорослих: доброта, чуйність, грубість, товариськість, навіюваність,
конформізм, вимогливість до себе і інших, принциповість.

Риси характеру, що виявляються у ставленні до самого себе: самолюбство,
почуття власної гідності, скромність, гордість, самокритичність.

Риси характеру, що проявляються до речей: акуратність, недбайливість чи
бережливість.

Найбільш характерні позитивні риси учня, які обов'язково необхідно
враховувати при індивідуальному підході.

Спостереження гіпертрофованих рис характеру підлітків.
Здібності. Загальні і спеціальні здібності. Найбільш видатні здібності учнів

(музичні, технічні, математичні). З яких предметів виявляє особливі здібності.

VІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ МІЖОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ
ШКОЛЯРА ТА ЙОГО МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ.

СОЦІАЛІЗОВАНІСТЬ
Соціалізованість особистості. Соціальний статус у групі, ставлення до

лідерів та ізольованих. Потреба бути членом колективу, рахуватися з його
думкою, боротися за його честь. Авторитет учня в колективі школярів. Чи
задоволений своїм статусом у групі? Чи прагне лідерства?

Спостереження індивідуальних міжособистісних особливостей школяра .
Вивчення рівня товариськості, доброти, чесності тощо.
Визначення типу особистості
Виявлення комунікативних потреб і схильностей учня, його готовність та

уміння спілкуватися.
Комунікативні та організаторські здібності.
Визначення рівня егоцентризму школяра.
Вияви конфліктності, агресивності.
Спостереження виявів агресивності школяра.
МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ
Вивчення комунікативної спрямованості у міжособистісних взаєминах.
Рівень міжособистісної взаємодії між вчителем і учнями.
Спостереження симптомокомплексів тривожності щодо прийняття

дорослими, вчителем.
Спостереження симптомокомплексів ворожості до дорослих, вчителів.
Вивчення особливостей взаємин з однокласниками, ровесниками.
Спостереження симптомокомплексів тривожності щодо прийняття

ровесниками.
Ставлення до негативних соціально-психологічних явищ в класі

(списування, підказування, заздрощі тощо).
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Вивчення проблеми відчуження “ізольованих” учнів. Схильність до
усамітнення, відчуження.

Спостереження симптомокомплексів відчуження.
Симптомокомплекси асоціальності.
Визначення типу сприйняття індивідом групи.

VІІ. ЗАГАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИСНОВКИ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Визначення рівня психічного розвитку: сприятливий – несприятливий,
адекватний – неадекватний.

Позитивні якості особистості з погляду на всебічний гармонійний її
розвиток; недоліки і складнощі у соціально-психологічному становленні
вихованця, їх причини і засоби подолання.

Конкретні рекомендації щодо індивідуального підходу і виховних заходів
впливу, які доцільно здійснювати школою, учнівськими організаціями, сім'єю
для подальшого поліпшення навчання, розумового розвитку, ідейної
спрямованості і поведінки учня.

Прогностичні прикладні поради та психолого-педагогічні рекомендації з
найбільш проблемних напрямків подальшого розвитку школяра.

Ефективність проведеного спостереження.
Рефлексивний аналіз успішності проходження безвідривної педагогічної

практики.
     Зробіть висновки із проведеної роботи, сформулюйте необхідні
рекомендації щодо предмету вашого дослідження.

  Які вікові особливості досліджуваних виявилися у процесі роботи?
Здійсніть  самоаналіз (рефлексію) сукупності ключових компетенцій.

Визначте власні навчальні можливості до самостійного опрацювання
наукової літератури (компетенція у пізнавальній сфері), проаналізуйте рівень
інтересу до самостійних форм діяльності, до використання набутих знань на
практиці (компетенції у мотиваційній сфері),  обґрунтуйте свою здатність до
емоційно-позитивного сприймання власної професійної діяльності, здатність
свідомо оцінювати педагогічні ситуації, долати хвилювання (компетенції у
емоційно-вольовій сфері), охарактеризуйте свою здатність коректно
спілкуватися з учнем, класом, педагогами, виявляти ініціативу і активність у
спілкуванні, регулювати власну поведінку (компетенції у сфері спілкування),
зробіть самоаналіз здатності визначатись у власних професійних інтересах,
близьких, середніх і далеких перспективах щодо майбутньої професії
(компетенції профільного спрямування).
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КАРТА-СХЕМА
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Процедуру проведення  дослідження психологічних рис індивідуальності школяра
можна провести методом спостереження. Параметрами спостереження стануть мотивація
учіння, працелюбність, схвалення учня вчителем, розвиток відповідальності перед
колективом, адаптованість до умов шкільного життя; пізнавальні здібності (пам’ять,
мислення, спостережливість, мовний розвиток тощо); вольові риси характеру (довільна
увага, наполегливість у роботі, дисциплінованість, організованість тощо);  моральні риси
характеру (почуття товариськості, доброта, чесність тощо). Визначити рівні розвитку тих
чи інших якостей можна за допомогою їхнього  короткого опису.

Загальні вимоги до проведення спостереження:
1. Наявність мети. Перед експериментом спостерігач повинен чітко сформулювати

мету майбутнього дослідження. Складіть план спостереження. Відображений у схемі план
повинен відповідати меті і завданням дослідження.

П. Специфіка умов спостереження. Спостереження повинне проводиться у
природних умовах. Не слід втручатися у хід явищ, що спостерігаються. Об’єкт не повинен
знати, що за ним спостерігають.

III. Характер записів. Записи варто вести відповідно до питань які ставляться в
процесі спостереження.  Будь-який факт, що спостерігається, має бути зафіксований у
такому вигляді, у якому цей факт чи явище існували як щось реальне.

IV. Інтерпретація даних. Слід зазначити, що можливі три види запису –
інтерпретуючі, узагальнено-описові і фотографічні. Незалежно від обраного виду
констатація й опис  мають переростати у пояснення, формулювання чи уточнення гіпотез.

Складаючи характеристику, необхідно виявляти обережність, уникати поспішності.
Можливий поетапний варіант заповнення схеми. Перший етап – підготовчий ступінь до
складання характеристики, другий – ступінь часткового заповнення, коли ще неможливо
відповісти на всі запитання. Третій етап – ступінь відносно повного заповнення карти-
схеми, коли зібрано достатню кількість фактів, які дозволяють скласти всебічну і
правильну характеристику.
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І. ВИВЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНЯ
МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Стан здоров’я, самопочуття
З’ясуйте стан здоров’я школяра за симптомокомплексами хворобливості (відзначити

наявні ознаки): спостерігається неправильне дихання (дихає через рот), часті застуди,
кровотечі з носа, схильність до захворювання вух, схильність до захворювань шкіри,
школяр скаржиться на часті болі в шлунку й нудоту, часті головні болі, схильність
надмірно бліднути або червоніти, спостерігаються хворобливі, почервонілі віка, дуже
холодні руки, косоокість, погана координація рухів, неприродні пози тіла.

Визначення фізичного розвитку школяра (відзначити наявні ознаки):
• має відмінний фізичний розвиток, постійно займається спортом;
• добре розвинений фізично, але спеціально цьому уваги не приділяє;
• фізично розвинений слабко, проте прагне працювати над собою;
• має поганий фізичний розвиток, який приносить школяру багато неприємностей;
• фізичні недоліки заважають школяру бути рівним з іншим;
• учень постійно зазнає глузувань через фізичну недосконалість і неможливість якось

упоратися із цим.

Вивчення особливостей нервової системи

При вивченні школяра можна робити висновок про силу, рухливість і врівноваженість
нервових процесів на підставі поведінкових реакцій, що найчастіше повторюються в
процесі діяльності школяра.

Підставою для віднесення до переважно сильного типу нервової системи є наступні
показники:

• здатність тривалий час виконувати важку роботу, не знижуючи інтенсивності і
продуктивності (на противагу швидкій стомлюваності, мимовільному перемиканні від
заданої діяльності);

• уміння переборювати труднощі і невдачі у роботі, прагнення до труднощів,
наполегливість, завзятість у досягненні мети;

• підвищення завзятості і працездатності у важких умовах, у небезпеці;
• прагнення до самостійності у вчинках, особливо в нових, незнайомих ситуаціях;
• здатність швидко впоратися і мобілізувати себе у випадку невдачі та ін.
Підставою для віднесення до слабкого типу є протилежні показники.

Про підвищену емоційну збудливість можна судити за деякими ознаками зовнішніх
виявів емоцій, поведінкові реакції:

• яскраві мімічні реакції, пантоміміка (жестикуляція);
• виражені пози, скутість;
• тремтіння рук, ніг;
• помітні зміни в артикуляції мови, неадекватна інтонація;
• метушливість, нестриманість, питання і відповіді з надмірним емоційним

забарвленням;
• неадекватно емоційні реакції радості або засмучення, часті надмірні емоції.

У процесі спостереження дайте відповіді на такі запитання: чи здатен учень займатися
справою тривалий час без перерви (наприклад, протягом декількох годин), як він
переносить невдачі, чи охоче  береться за виконання відповідальної роботи, чи може
працювати за несприятливих обставин, чи виявляє  нервозність перед важливою подією,
чи легко переборює тимчасові коливання настроїв і тривалий поганий настрій?
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Чи спостерігається у школяра симптомокомплекси невротичності: заїкається,
запинається,  говорить безладно,  часто моргає, виконує безцільні рухи руками, гризе нігті
тощо.

Вивчення рівня і характеру шкільної тривожності

Тривожність виявляється в загальній психологічній напруженості, особливо в ситуації
спілкування. Високотривожні школярі часто не зважуються давати відповіді, бояться
помилитися, довго обмірковують, іноді відмовляються відповідати, навіть якщо знають
правильну відповідь. Як правило, уважно слухають інструкції, але не завжди їх розуміють
через свій страх перед ситуацією.

Виявіть ті змістові характеристики факторів тривожності, які спостерігаються у
конкретного школяра:

• вияви тривожності як загального емоційного стану школяра;
• переживання соціального стресу через соціальні контакти з однолітками;
• фрустрація потреби в досягненні успіху (несприятлива психічна атмосфера, яка не

дозволяє дитині розвивати свої потреби в успіху, досягненні високого результату тощо);
• вияви різних страхів (самовираження, у ситуації перевірки знань, страх не відповідати

очікуванням оточуючих (тривога з приводу оцінок, сильні хвилювання при відповідях
біля дошки);

• проблеми у взаєминах з учителями, школяр не може впевнено відповідати навіть якщо
знає матеріал;

• низька фізіологічна опірність стресу (знижена адаптація).
• скутість, напруженість рухів, поз.

Вивчення особливостей адаптації школярів до умов шкільного життя *
(завдання підвищеної складності)

Визначте, чи скаржаться такі діти на здоров'я, чи не перебувають у пригніченому
настрої, чи повноцінно засвоюють навчальний матеріал, чи мають у класі друзів.

Проаналізуйте, чи не порушена у дитини система стосунків у школі. Чи здатна дитина
об'єктивно сприймати критичні зауваження вчителя? У якій формі вчитель оцінює
навчальні успіхи дітей, як висловлює незадоволення певними рисами школяра?

Проаналізуйте певні індивідуальні особливості психічного розвитку дитини, що
ускладнюють її шкільне життя (надмірна чутливість або підвищена збудливість нервової
системи). Простежте, чи не зазнають у школі емоційних перевантажень діти з надмірною
чутливістю нервової системи. Опишіть ситуації, коли будь-яка невдача викликала у
дитини бурхливу емоційну реакцію. Як поставився вчитель до такої "нестриманості"? Чи
не  висміюють емоційно вразливих дітей однолітки? Чи не виявляється стан
психологічного неблагополуччя в агресивних реакціях дитини?

Проаналізуйте, які вияви має підвищена збудливість (гіперактивність) нервової системи
у дитини. Опишіть приклади її імпульсивної поведінки. Чи важко такій дитині
дотримуватися правил поведінки,  керувати своїми потягами, виконувати вимоги вчителя?
Які методи роботи із  збудливими учнями застосовує вчитель? Як він попереджує нервові
зриви дітей, агресивні реакції, конфлікти, бійки?

      Проаналізуйте ситуації неадекватної поведінки школярів. Опишіть ситуації, в яких
виявлялися негативізм, упертість, дратівливість вихованців, небажання або невміння
дотримуватися правил поведінки. З'ясуйте, що саме спонукає дитину до такої поведінки, з
якою метою вона провокує суперечки.

Охарактеризуйте школяра за рівнем адаптації до школи.
Орієнтуйтесь за такими критеріями:
Низький рівень адаптації. Школяр негативно ставиться до школи, нерідко скаржиться

на здоров'я, у нього домінує пригнічений настрій, спостерігаються порушення
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дисципліни, емоційно гостро реагує на свої невдачі, оцінює себе як менш здатного у
порівнянні з більшістю однолітків, погано контролює свої емоції, має психологічні й
поведінкові труднощі у пристосуванні до нової обстановки, умов життя. Такий учень
матеріал засвоює фрагментарно, до самостійної роботи інтересу не проявляє, до уроків
готується нерегулярно, потребує постійного контролю з боку дорослих, швидко
втомлюється. На уроці  нервує, навчальні завдання сприймає, проте не розуміє. Такі
школярі не наважуються запитувати, піднімати руку, відповідати. Пасивний, близьких
друзів не має.

Середній рівень адаптації. Зазначені вияви неадаптованості стосуються не усіх сфер
шкільного життя школяра, а поширюються лише на його стосунках з однокласниками. З
учителем у школяра нормальні взаємини, а от із ровесниками він  відчуває постійну
невпевненість.

Високий рівень адаптації. Добре соціально адаптований учень, який нормально
почувається у школі, щоранку охоче йде до неї, має налагоджені  стосунки з учителям,
однокласниками. Учбовий матеріал засвоює легко, вимоги вчителя сприймає адекватно.
Учень старанний, уважно слухає пояснення вчителя, виявляє великій інтерес до
самостійної роботи, готується до уроків. Суспільні доручення виконує сумлінно, без
зовнішнього контролю дорослих, має високий статус у класі. Переважає хороший настрій,
почуття упевненості в собі, які допомагають йому долати труднощі, що виникають у
процесі навчання.

З’ясуйте, чи не виявляються в учня наступні форми психогенної шкільної
дезадаптації:

-  низький рівень сформованості елементів і навичок навчальної діяльності;
- низький рівень мотивації учня, спрямованість ідей на інші форми позашкільної

діяльності;
- нездатність довільної регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності, що

виявляється у неорганізованості, неуважності, залежності тощо;
-  невміння пристосовуватися до темпу шкільного життя, що виявляється в занадто

тривалому приготуванні домашніх завдань, у хронічних запізненнях до школи, швидкій
втомлюваності.
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ІІ. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. МОТИВАЦІЯ.
САМООЦІНКА.  РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ

      Спрямованість особистості оцінюється за рівнем, широтою, інтенсивністю, стійкістю
та дієвістю. Рівень спрямованості залежить від соціальної зрілості особистості, її свідо-
мості й моральності; широта  спрямованості засвідчує коло інтересів особистості;
інтенсивність пов'язується з емоційним забарвленням життєдіяльності і може
змінюватись: від нечітких потягів – через усвідомлене бажання – до активного прагнення.
Стійкість спрямованості характеризується її змінюваністю з плином часу. Спрямованість
особистості можна розглядати і за якісними характеристиками, напр. – гуманістична,
колективістична, індивідуалістична.

Мотивація
З’ясуйте характеристики мотивації за наступними показниками (оберіть відповідності)
Сила або слабість бажань і потягів:
• коли говорить про свої потреби, про свої задушевні бажання й наміри, то помітно

пожвавлюється;
• навпаки, залишається так само млявим, апатичним і байдужним, як і завжди;
• перебуваючи в дуже незручному й неприємному стані, не виявляє ні найменшого

бажання вийти з нього, хоча б це було й неважко зробити;
• до всього однаково байдужий
Схильність до боротьби мотивів:
• перед кожним важливим рішенням або судженням коливається, обирає, зважує;
• навпаки, у всіх, навіть скрутних випадках, рішення приймає негайно, без усяких

коливань, перше, що спало на думку.
Схильність  до обговорення мотивів:
• спостерігається передбачливість: заздалегідь обмірковує всі можливі наслідки свого

вчинку;
• спостерігається розсудливість: школяр починає справу лише у   випадку, якщо має

достатні засоби для його виконання і якщо результати  цілком відповідають його цілям;
• усі подробиці вчинку заздалегідь добре обдумані;
• завжди може сказати, чому він діє таким чином;
• спостерігається протилежні якості: легкодумство, безтурботність.
Здатність до ухвалення рішення:
• спостерігається наявність або відсутність твердих, певних планів і намірів;
• навіть коли стан справ зрозумілий, школяр не може зважитися на вчинок, постійно

коливається;
• ледь розпочавши якусь справу,  починає переробляти її в протилежному напрямку;
 • спостерігається відсутність твердих, певних планів і намірів.

Визначення інтересів особистості:  їх глибини, широти, стійкості і дієвості.
      Спрямованість інтересів: суспільні чи егоїстичні, широкі чи вузькі, стійкі чи нестійкі.
      Виявляє інтерес до:  певних навчальних предметів, певних видів знань, питань
світогляду, моралі, політики, науки, техніки, мистецтва, фізкультури і спорту.
      У яких тематичних гуртках (секціях) перебуває чи перебував.
      Культурний рівень:
      • чи відвідує і як часто музеї, театри, виставки;
      • характеристика читальних інтересів, якій літературі надає перевагу,
      • регулярність читання (книжки не читає, читає епізодично, читає систематично).
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Самооцінка школяра

Використавши характеристика поведінки особистості залежно від її самооцінки,
з’ясуйте яким чином школяр оцінює свої можливості.

Школяр із завищеною самооцінкою перебільшено оцінює свої достоїнства. Схильний
ставити перед собою недосяжні цілі, які перевищують рівень його актуальних здібностей,
має високий рівень домагань. Позитивні якості особистості: достоїнство, гордість,
самолюбство – перероджуються в зарозумілість, марнославство, егоцентризм. Неадекватна
самооцінка своїх можливостей і завищений рівень домагань спричиняють надмірну
самовпевненість. Незаслужені похвали й заохочення сприяють формуванню в учня
свідомості винятковості, перекручених уявлень про власні можливості, необ'єктивної
оцінки результатів своєї діяльності. Такий школяр завжди впевнений у своїй правоті,
відстоює власні погляди, критикує інших, а  критику на свою адресу сприймає агресивно,
обвинувачуючи інших в упередженості.

Самовпевнені люди не схильні до самоаналізу. Укупі з некритичністю мислення,
недисциплінованістю, відсутністю необхідного самоконтролю це призводить до прийняття
помилкових рішень і здійснення ризикових учинків. Подальша втрата почуття необхідної
обережності негативно впливає на безпеку, надійність і ефективність всієї життєдіяльності
школяра. Відсутність або недостатня потреба в самовдосконаленні стає бар’єром для
самовиховання.

Школяр із заниженою самооцінкою  ставить перед собою більш низькі цілі, ніж ті, які
вони можуть реально досягти, оскільки перебільшують значення невдач. При заниженій
самооцінці особистість характеризується  надмірною непевністю в собі. Невпевненість,
часто об'єктивно необґрунтована, є стійкою якістю особистості й призводить до
формування  таких рис, як смиренність, пасивність, «комплекс неповноцінності». Це
відображується й у зовнішньому вигляді людини: голова утягнений у плечі, хода нерішуча,
погляд похмурий, постійна відсутність посмішки. Школяр не виявляє активності та
ініціативи, засмучується критикою на свою адресу, погана оцінка вчителя його
дезорганізує, заохочення дорослих сприймає з підозрою. Оточуючі нерідко сприймають
таку людину як злу, похмуру, неконтактну й наслідком цього стає ізоляція від інших,
самотність.

Найбільш сприятлива адекватна самооцінка, що припускає гармонійне визнання
людиною як своїх достоїнств, так і недоліків. В основі оптимальної самооцінки, що
виявляється через позитивну властивість особистості – упевненість, лежать необхідний
досвід і відповідні знання. Упевненість у собі дозволяє школяреві регулювати рівень
домагань і правильно оцінювати власні можливості стосовно різних життєвих ситуацій,
він не боїться експериментувати і генерувати щось нове. Упевненого школяра відрізняють
рішучість, твердість, уміння знаходити й приймати логічні рішення, послідовно їх
реалізовувати. Він критично ставиться до допущених помилок, аналізуючи їхні причини,
для того, щоб не повторити їх, адекватно реагує на критику, слушні зауваження приймає
та намагається усунути недоліки.

Отже, завищена самооцінка – це переоцінка особистістю самої себе, що частіше за все
призводить до егоцентризму, надмірності, агресивності, підозрілості, втрати контакту з
оточуючими (друзями, близькими, рідними, співробітниками тощо).
      Занижена самооцінка характеризується зниженим життєвим тонусом, песимізмом,
невпевненістю в собі, у своїх можливостях, байдужості, підвищеному рівні тривожності,
почутті провини, самозвинуваченнях, покірності, смиренності, сором’язливості, відмові
від ініціативи, що призводить до недооцінки особистістю самої себе та до формування
комплексу неповноцінності. Школяр переживає свою неспроможність досягти тих чи
інших цілей, впоратися із певними завданнями.
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      Адекватна, або нормальна самооцінка свідчить про оптимальне співвідношення
можливостей та здібностей людини і адекватного усвідомлення оточуючої дійсності.

З’ясуйте методом спостереження, які  способи формування адекватної самооцінки
школярів у навчальній діяльності використовує вчитель:

– порівняння досягнень дитини з її ж попередніми досягненнями;
– самооцінювання власних робіт дітьми перед перевіркою педагогом й обговорювання

засад оцінювання;
– взаємне рецензування дітьми робіт, виконаних у класі тощо.

Почуття, пов'язані з оцінкою власної особистості (оберіть відповідні тези):
• сильна, непохитна впевненість у собі, у своїх силах, здатностях;
• сміливо й самовпевнено береться за самі важкі справи;
• самовпевненість;
• зарозумілість, самовдоволення. Властолюбний і гордий, глумливо й презирливо

ставиться до  інших;
      • протилежні якості: почуття власного безсилля й нездатності; не зважується взяти на
себе   відповідальну справу;
      • схильність   приписувати відповідальність за результати своєї діяльності якимось
зовнішнім силам;
     • невпевненість у власних силах, неврівноваженість, гостре емоційне реагування па
обставини, прагнення відкласти свої наміри на невизначений термін, страх щось змінити,
схильність змінювати свої погляди, агресивність, недоброзичливість;
      • легко бентежиться, відчуває ніяковість. У присутності незнайомих людей
соромиться, конфузиться;
      • схильний до каяття, смиренності й самоприниження.

Рівень домагань школяра

Рівень домагань – це бажана самооцінка особистості (рівень образу „Я"), яка
виявляється через міру труднощів у досягненні поставленої мети. Це достатньо стабільна
індивідуальна якість людини, що характеризує: по-перше, рівень складності поставлених
завдань, по-друге, вибір суб'єктом мети чергової дії залежно від переживань успіху або
неуспіху попередніх дій, по-третє, бажаний рівень самооцінки особистості. Рівень
домагань може бути адекватним (людина обирає цілі, яких реально може досягти, і які
відповідають її здатностям, умінням, можливостям) або неадекватно завищеним,
заниженим. Чим адекватніше самооцінка, тим адекватніший рівень домагань

   З’ясуйте рівень домагань школяра за наступними змістовими характеристиками:
Високий реалістичний рівень домагань школяра може поєднуватися у нього із

впевненістю у цінності власних дій, з прагненням до самоствердження, відповідальністю,
корекцією невдач за рахунок власних зусиль, з наявністю стійких життєвих планів.

Якщо у школяра високий нереалістичний рівень домагань, то, як правило, він
супроводжується фрустрованістю, вимогливістю до оточуючих. Особи з таким рівнем
домагань відчувають труднощі в реалізації власних життєвих планів. Завищений рівень
домагань, коли школяр ставить перед собою занадто складні, нереальні цілі, об'єктивно
може призводити до частих невдач, розчарування, фрустрацій. В шкільному віці часто
висуваються завищені, нереалістичні претензії, переоцінюються здібності, у результаті ця
безпідставна самовпевненість часто дратує оточуючих, викликає конфлікти, невдачі,
розчарування.

Помірний рівень домагань характерний для досліджуваних, що впевнені в собі,
товариських, які не шукають самоствердження, налаштованих на успіх, тобто таких, що
розраховують міру своїх зусиль та здатність зіставити міру своїх зусиль з цінністю до-
сягнутого.
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Низький рівень домагань залежить у більшості від установки на невдачу. В осіб з
нереалістично низьким рівнем домагань часто бувають неясними плани на майбутнє.
Зазвичай вони орієнтовані на підлеглість та часто виявляють безпомічність. Однією з
проблем таких людей може стати планування своїх дій “тут і тепер” та співставлення їх з
перспективою.

Занижений рівень домагань, коли школяр обирає занадто прості, легкі цілі (хоча могла
б досягти значно більш високих цілей) можливий при низькій самооцінці (учень не вірить
у себе, низько оцінює свої здібності, можливості, відчуває себе “неповноцінною”), але
також можливий і при високій самооцінці (коли особа знає, що вона розумна, спроможна,
але цілі обирає простіші,  щоб “не висуватися”, виявляючи своєрідну “соціальну
хитрість”).

Неадекватність рівня домагань може призвести до дезадаптивної поведінки,
неефективності будь-якої діяльності, до утруднень у міжособистісних стосунках.
Заниження рівня домагань, яке розвивається внаслідок дефіциту соціально значущого ус-
піху, може спричинити зниження мотивації, невпевненість та загальний страх перед
труднощами. Школяр починає ухилятися від усякої діяльності, відмовлятися від
досягнення поставлених цілей, уникати людей.
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ІІІ. ВИВЧЕННЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРА

Мотивація учбової діяльності.
Визначення інтегрованого рівня розвитку школяра за психологічними та загально

дидактичними характеристиками навчальної діяльності.
Визначення рівня розвитку школяра як суб’єкта учбової  діяльності.
Спостереження за інтенсивністю пізнавальної діяльності школяра.
Вивчення ставлення до учіння, навчальних предметів та домашніх завдань.
Особливості пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі *
Мотивація учбової діяльності
Показниками змістових характеристик ефективної мотивації навчання є: наявність

особистісного смислу навчання для учня; дієвість мотиву; рівень усвідомлення мотиву;
самостійність виникнення і вияву мотиву; ступінь поширення мотиву.

Визначення різновидів пізнавальних мотивів за змістом, спрямованістю і
масштабом пізнавальних мотивів

Широкі пізнавальні мотиви (відзначити відповідні):
• інтерес до нових цікавих фактів, явищ чи як інтерес до суттєвих їх властивостей,

закономірностей, теоретичних принципів, ключових ідей тощо;
• орієнтація на оволодіння новими знаннями, успішне виконання навчальних завдань;
• позитивна реакція на ускладнення вчителем завдань, пошук нових способів роботи;
• звернення до вчителя за додатковими відомостями;
• позитивне ставлення до необхідності виконання необов'язкових завдань;
• схильність до аналізу власних помилок, самоконтроль під час роботи;
• звернення до навчальних завдань у необов'язкових обставинах (наприклад, на перерві,

під час канікул).

Навчально-пізнавальні мотиви (відзначити відповідні):
• засвоєння способів оволодіння знаннями;
• пошук нових способів роботи, розв'язання завдань на уроці;
• повторне повернення до аналізу способу виконання завдання після одержання пра-

вильного результату;
• запитання до вчителя, які стосуються змісту навчального предметів;
• інтерес при переході до нової дії, використання нового поняття, аналізі власних

помилок;
• самоконтролі під час роботи.

Мотиви самоосвіти (відзначити відповідні):
• самостійне вдосконалення способів засвоєння знань;
• звернення до вчителя, інших дорослих, ровесників із запитаннями про способи

раціональної організації навчальної праці і прийоми самоосвіти, участь у їх обговоренні;
• інтерес до додаткових джерел знань, засвоєння нової інформації в додаток до основної

програми;
• прагнення застосовувати способи раціональної організації навчальної праці;
• читання додаткової літератури, відвідування гуртків, складання плану самоосвіти

тощо.

Соціальні мотиви
Це мотиви особистісного зростання, вдосконалення. Виявляються вони у потребі бути

значущим, цікавим для однолітків і дорослих, поцінованим ними.
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Вивчення мотивів навчальної діяльності  учнів
Про високу мотивацію до навчання і дисциплінованість можуть свідчити такі

показники, як суворе дотримання встановленого порядку, прагнення швидко і точно
виконувати дані доручення, висока вимогливість до себе й інших, старання при виконанні
навчальних завдань, інтерес до додаткової літератури.
     Про недисциплінованість і низьку навчальну мотивацію свідчать протилежні ознаки,
зокрема прагнення уникнути роботи, не виконати завдання, необов'язковість (пообіцяв,
але не зробив), нечесність, лінивість, переважання особистого перед суспільним,
прагнення здійснити особисті інтереси за рахунок інших, провокаційні питання,
спрямовані на дискредитацію викладача, елементи постійного блазенства, пустотливість.

Охарактеризуйте школяра за рівнем сформованості мотивації учіння.
Орієнтуйтесь за такими критеріями:
Низький рівень. Допитливість і пізнавальна  активність. Дитина мало цікавиться тим,

чим доводиться займатися на уроці, її цілком задовольняє роль механічного виконавця
розпоряджень вчителя. Вона уникає участі в розвагах, що вимагають самостійності і
організації. Із запитаннями до дорослих звертається рідко. Завдання пошукового
характеру нею не сприймаються – намагається отримати від дорослого чітку інструкцію,
що регламентує усі наступні дії, або просто відмовляється від роботи. Під час екскурсій,
прогулянок безініціативна, стає жвавішою лише в процесі виконання механічних дій.
Спроби дорослих привернути її увагу до чогось нового, цікавого зустрічають повне
нерозуміння.

Середній рівень.  Допитливість, бажання пізнати щось нове виявляються епізодично, а
коли виникають перші труднощі, швидко зникають. Запитання до вчителя стосуються
лише найяскравіших ознак предмета, що вивчається. У фронтальну роботу школяр
включається досить активно, але може швидко переключитися на якісь сторонні дії. На
запитання вчителя відповідає охоче, але інколи невлад, бо не завжди уважно стежить за
тим, що відбувається в класі. Достатньо усталений інтерес до навчального матеріалу
школяр виявляє тільки при безпосередньому співробітництві з дорослим або, в кращому
разі, за його присутності.

Високий рівень.  Школяр, що належать до цього рівня, живо відгукується на запитання
вчителя, уважно слухає товаришів, прагне доповнити або виправити ці відповіді, з
бажанням ділиться інформацією, одержаною поза школою, його запитання спрямовані на
пізнання сутності явищ, які вивчаються. Майже завжди учень з готовністю виконує
завдання, що зацікавили не тільки на уроці, а й удома.

      Визначення мотивів навчання: позитивний приклад; одержання знань; набуття знань
для майбутньої справи; не засмучувати батьків; страх бути покараним; прагнення
виділитись; здобути користь для себе; одержати матеріальне заохочення тощо.

Визначення інтегрованого рівня розвитку учнів
за їх психологічними та загально дидактичними характеристиками

1. Учні як повноцінні суб'єкти навчальної діяльності. Знання характеризуються
глибиною, міцністю, систематизованістю, що дає їм змогу набувати нових знань. Вони
легко згадують потрібні у певних навчальних ситуаціях знання, швидко виправляють свої
помилкові судження. Їм притаманні відносно високий рівень пізнавальної самостійності.
Такі учні володіють стійкою увагою, легко переключають її під час зміни видів навчальної
роботи, добре засвоюють нові прийоми розумової діяльності. Вони добре усвідомлюють
мету свого навчання, успішно регулюють діяльність.

2. Учні як суб'єкти навчальної діяльності середнього рівня розвитку. Їхні знання є
неповними і несистематизованими. Вони відчувають труднощі у нових пізнавальних
ситуаціях, на початку розв'язання проблеми потребують допомоги. За систематичної
роботи ці учні досить успішно засвоюють навчальний матеріал. Однак їм буває складно за
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необхідності самостійно застосувати знання у новій ситуації, обґрунтувати свої дії. У
пошукових ситуаціях вони часто намагаються пригадати матеріал у такому вигляді, як
його подано у підручнику. Учням непросто підтримувати стійку увагу впродовж усього
уроку, переключатись із одного виду пізнавальної діяльності на інший, враховувати всі її
деталі. Аналізуючи проблемну ситуацію, нерідко допускають помилкові судження.
Невисокий рівень самоконтролю часто спричинює помилки під час виконання учнями
завдань.
      3. Учні як суб'єкти навчальної діяльності низького рівня розвитку. У них дуже малий
обсяг засвоєних знань, умінь і навичок. Вони не вміють вчитися, не виявляють
пізнавальної самостійності, їм важко розв'язати завдання навіть тоді, коли відома
послідовність дій для знаходження відповіді. Навчальний матеріал засвоюють після трива-
лих тренувань, намагаються запам'ятати однаково все, не виділяючи головного. У цих
учнів низькі здатність до узагальнення, рівень аналітико-синтетичної діяльності. Вони
швидко забувають навчальний матеріал, часто не можуть пояснити застосування правила
чи закону, тому байдуже або негативно ставляться до самостійної роботи [20].

Визначення рівня розвитку школяра як суб’єкта навчальної діяльності  за
наступними ознаками:

I рівень – початковий: учень не виявляє пізнавальної самостійності, намагається
запам’ятати однаково усе, не виділяючи головного, швидко забуває навчальний матеріал,
у засвоєнні знань переважає механічний, репродуктивний підхід, до активності його
можуть спонукати постійні вказівки і контроль вчителя. Відповідь учня при
відтворюванні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється
початковими уявленнями про предмет вивчання.

• Навчальні мотиви підмінюються іншими, зовнішніми (ігровими, змагальними,
комунікативними: намагається говорити з учителем про життєві проблеми, родинні
стосунки тощо, різними способами привертаючи його увагу).

• Соціальні мотиви не виражені.
• Мотив особистісного зростання відсутній.
• Учбові дії спрямовані на конкретний результат (відповідь), на просте виконання

(написати, підкреслити та ін.).
• Не виділяє орієнтовну частину дії, відразу приступає до  виконання.
• Пізнання будується на спостереженні, порівнянні, формальному аналізі.
• Навчальні дії самоконтролю та самооцінки відсутні.
• Уникає розмов про свої шкільні досягнення.
• Дисциплінарні вимоги усвідомлює недостатньо.
• Орієнтація на успіх у навчанні не пов’язується з необхідністю працювати та

дотримуватися дисципліни.

II рівень – середній: учень відтворює основний навчальний матеріал, він здатний
розв'язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
Репродуктивна діяльність школяра урівноважена з пошуковою, проте він не завжди може
довести і відстояти свою позицію; саморегуляція діяльності здійснюється частково; рівень
домагань або надто занижений, або завищений.

• Учень має широкі пізнавальні мотиви; наявна загальна пізнавальна потреба. Виявляє
допитливість (цікаво дізнаватися все нове, незнайоме), проте інтерес до нових навчальних
ситуацій нетривалий.

• Орієнтований на позитивну оцінку, заохочення з боку вчителя, батьків.
• Мотив особистісного зростання не виражений.
• Приймає завдання як конкретно-практичне, головною метою виділяє одержання

конкретного результату (відповіді), виконання стандартних дій (написати, підкреслити й
ін.).
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• Орієнтовну частину дії (етап планування, послідовність дій тощо) виділяє за умови
спонукання з боку дорослого. Етап орієнтування в навчальному матеріалі скорочений,
учень прагне перейти до виконавчої частини дії.

• Пізнання будується на спостереженні, порівнянні, формальному аналізі. У ході
спостереження виділяє зовнішні ознаки. Уміє порівнювати: виділяти загальне, знаходити
розходження в об'єктах пізнання. Уміє виділяти в об'єкті різні сторони й властивості.
Проводить класифікацію досліджуваних об'єктів на основі виділених у ході
спостереження й формального аналізу ознак.

• Самостійно здійснює підсумковий самоконтроль: співвідносить результат своєї дії із
правильною відповіддю. Поопераційний самоконтроль може здійснювати в умовах
спонукання з боку дорослого. Самооцінні висловлення носять категоричний, узагальнений
характер, в обґрунтуванні їх – звертання до зовнішніх умов діяльності, зовнішній оцінці.

• Говорить про свої шкільні досягнення за умови ініціативи дорослого.
III рівень – достатній: учень знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей і

зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє
розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальнюванням тощо), вміє робити
висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, логічна,
обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Він здатний самостійно здійснювати
основні види навчальної діяльності.

IV рівень – високий: знання учня є глибокими, міцними, узагальненими, системними.
Учень вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький
характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища й
факти, виявляти й відстоювати особисту позицію.

Яскраво виражені теоретико-пізнавальні мотиви; учень прагне до пошуку умов
походження того або іншого поняття, до виділення принципів пізнання. Охоче
співробітничає із учителем, однокласниками під час обговорення можливих варіантів
способів пізнання. Виявляє незадоволеність при поверхневому, формальному аналізі
навчальної ситуації. Використовує різні джерела одержання нового знання (словники,
енциклопедії та ін.). Переживає випадки суб’єктивного “відкриття” нових способів
розв’язків, зв'язків і відносин досліджуваного об'єкта.

• Виявляє відповідальність при виконанні навчальних завдань. Прагне довести почату
роботу до кінця. У бесідах виявляє розуміння змісту навчання для свого майбутнього.

• Обговорює з дорослим, однолітками міру власного просування в освоєнні
навчального матеріалу. Обговорює думки й почуття, що виникають у ході самоаналізу й
самоспостереження.

• Усвідомлює необхідність виділити головні, істотні умови, що визначають ситуацію
завдання

• Виділяє орієнтовну частину дії: не відразу приступає до виконання роботи, обговорює
план, можливі труднощі перетворень (у матеріальному й розумовому плані).

• Здійснює теоретичний аналіз і узагальнення.
• Безпосередньо перетворить об'єкт вивчення, рефлексує способи дії, співвідносить їх з

умовами й цілями.
• Самостійно здійснює усі види самоконтролю: обговорює хід майбутньої дії,

послідовність, адекватність операцій заданим умовам. На різних етапах уроку самостійно
здійснює відповідно прогностичну, коригувальну та ретроспективну самооцінку.
Самооцінні висловлення носять рефлексивний, дослідницький характер, диференційовані,
обґрунтовуються через звертання до аналізу навчального матеріалу й способу дій.

• Почуває себе в школі впевнено. Охоче говорить про школу, свої шкільні справи. Є
елементи самоосвіти: звертається до додаткової літератури, намічає перспективи свого
навчального майбутнього.

• Орієнтується на успіх. Має чітке уявлення про дисципліну, усвідомлює необхідність
відповідати дисциплінарним вимогам. Визнає авторитет вчителів.
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Наполегливість у роботі
Низький рівень. Якщо завдання малоцікаве або важке, учень неохоче, недбало виконує

його. Додаткова стимуляція з боку вчителя може викликати негативну реакцію –
роздратування тощо.

Середній.  Учень до кінця виконує навіть малоцікаві і  трудомісткі завдання. Однак для
цього необхідний постійний контроль і стимуляція з боку вчителя.

Високий. Учень здатний самостійно виконувати завдання вказаних типів.

Дисциплінованість
Низький рівень.  Школяр не сприймає вимог і розпоряджень учителя, агресивно реагує

на будь-яке посилення контролю з боку дорослих. За будь-яких обставин таку поведінку
слід розглядати як наслідок неправильного виховання, хоча безпосередньою причиною
можуть бути відхилення в емоційно-вольовій сфері.

Середній. Учень правильно реагує на вимогу дорослого, проте для її виконання йому
потрібний постійний зовнішній контроль.

Високий. Учень правильно сприймає усі вимоги дорослих, виконує їх без контролю і
нагадувань. Причому це стосується як шкільної, так і позашкільної діяльності.
Внутрішньою основою високого рівня дисциплінованості виступає відповідальність, яка у
свою чергу ґрунтується на усвідомленні необхідності і  важливості виконання вимог
дорослих.

Організованість (планування, самоконтроль у роботі)
Низький рівень.  Учень вкрай повільно, мляво приступає до виконання навчальної дії,

не може повністю зосередитися на слуханні пояснення вчителя, на сприйнятті того, що
пишеться на дошці, і навіть на запитанні, що адресоване йому особисто. Не вміє чітко
поставити перед собою мету, спланувати й проконтролювати її реалізацію (наприклад,
при списуванні тексту).

Середній. Учень усвідомлює свою неорганізованість, однак для її подолання щоразу
необхідна пряма або непряма стимуляція з боку дорослих, допомога у вигляді готового
плану дій, алгоритму виконання завдання.

Високий. Учень бачить мету, вказану вчителем, і здатен самостійно спланувати й
проконтролювати процес її досягнення.

Визначення інтенсивності пізнавальної потреби школяра
З’ясуйте, як часто й наскільки тривало учень займається розумовою роботою, чи багато

читає додаткової літератури, наскільки емоційно  ставиться до цікавого для нього заняття,
пов'язаного з розумовою працею, чи часто ставить запитання тощо.

Охарактеризуйте школяра за рівнем працездатності. Орієнтуйтесь за такими
критеріями:

Низький рівень. Школяр або взагалі відмовляється працювати або, відкрито не
заявляючи про своє негативне ставлення до роботи, ухиляється від неї чи виконує абияк.

Середній рівень характеризується байдужим ставленням учня до виконання завдань.
Школяр виконує роботу задовільно, проте неохоче і лише під контролем учителя.
Бажання добре працювати, сам процес праці не є стимулом для виконання  доручення.

Високий рівень. Учень залюбки працює навіть тоді, коли немає контролю з боку
дорослих. Деякі неприємні, але вкрай необхідні завдання долає з готовністю. Дитині
радісний сам процес тієї чи іншої роботи.

Вивчення ставлення до учіння та  навчальних предметів
Зробіть аналіз предметів, яким віддається перевага, схильностей до навчальних

предметів. Причини вибору саме цих предметів, з’ясування мотивації навчання та типу
домінуючих (провідних)  мотивів, які лежать в основі позитивного або негативного
ставлення до окремих предметів та до навчання загалом.
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З’ясуйте  типи ставлення до учіння залежно від характеру мотивації школяра
(оберіть відповідність):

Негативне ставлення вирізняють:
• можлива відмова школяра від учбової діяльності, учню не подобається процес

навчання, він не проявляє ніякого бажання приймати участь навіть в обов’язкових формах
роботи (не говорячи вже про додаткові заняття);

• вузькість мотивів уникнення неприємностей, покарання;
• переважаючий інтерес до результату;
• невміння ставити цілі, долати труднощі;
• несформованість учбової діяльності;
• відсутність вміння діяти за інструкцією дорослого;
• нездатність до пошуку різноманітних способів дій, пояснення своїх невдач

зовнішніми причинами тощо;
• учень постійно конфліктує з учителями, не виявляє до них повагу;
• школяр прогулює уроки, не виконує домашні завдання, ігнорує будь-яке бажання

педагогів вплинути на ситуацію.
Нейтральне (байдуже) ставлення:
• нестійкий інтерес до зовнішніх результатів навчання, почуття нудьги, відсутність

готовності школярів брати участь в учінні;
• учень спокійно ставиться до навчального процесу, не виявляє особливої прихильності

до предметів і окремих вчителів;
• не отримує особливого задоволення від процесу навчання, майже ніколи не приймає

участі в додатковій навчальній роботі (навіть якщо має певні здібності до конкретних
предметів), лише за необхідності або на прохання вчителів може проявити себе в ній
(гуртках, олімпіадах тощо);

• настрій в школі в цілому і на окремих уроках не залежить від процесу навчання;
• оцінки і ставлення вчителів не викликають яскравих емоційних реакцій учня.
Позитивне але аморфне, ситуативне ставлення:
• нестійкі переживання непередбачуваного інтересу, новизни, допитливості;
• широкі соціальні мотиви обов'язку;
• надання переваги одним предметам перед іншими;
• розуміння і первинне усвідомлення цілей, які ставить учитель;
• здатність до виконання окремих учбових дій, простих видів самооцінки і

самоконтролю за зразком та інструкцією.
Позитивне, пізнавальне, ініціативне ставлення:
• сформоване цілепокладання, що зумовлює появу нових мотивів учіння, усвідомлення

співвідношення між мотивами і цілями учбової діяльності;
• ініціативність у власних учбових діях;
• відокремлення учнем способу від результату дії;
• усвідомлене прагнення до пошуку різноманітних способів дій;
• оволодіння вміннями планувати та оцінювати власну учбову діяльність до її

виконання;
• сформовані самоконтроль і самооцінка;
• учню подобається і організація процесу навчання, і окремі предмети;
• до вчителів ставиться з повагою, може звернутись до них по допомогу, має

улюблених вчителів;
• школяр відвідує додаткові заняття в школі, гуртки, секції, прагне пізнавати нове,

приймати участь в олімпіадах та конкурсах;
• до школи йде з радістю і зберігає в основному позитивний, гарний настрій під час

знаходження в ній.
Позитивне, особистісне, відповідальне.
• ієрархія мотивів, супідрядність мотивів, сформовані  мотиви  самоосвіти;
• стійкість мотиваційної сфери;
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• сформоване цілепокладання щодо нестандартних перспективних цілей;
• перехід до творчої діяльності;
• вміння долати труднощі під час досягнення поставленої мети;
• здатність до передбачення соціальних наслідків учбової діяльності та поведінки.

Зробіть висновки про те, чи подобається школяреві вчитися (оберіть відповідні
тези):

• не подобається, важко засвоюється новий матеріал;
• важко навчається через погану пам'ять і стомлюваність;
• учню не цікаво, часто пропускає уроки, немає систематичності;
• навчатися школяру не подобається, а поспілкуватися з друзями у школі – так;
• вважає, що бажання до навчання відбивають одноманітність і сірість у викладанні;
• навчатися учню може і подобалося б, якби не конфлікти з викладачами;
• школяру подобаються окремі предмети, де він може себе виявити;
• навчається, тому що знає, що знання – основа майбутніх успіхів;
• школяру подобається дізнаватися нове, прикласти творчі здібності.

Особливості пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі *
(завдання підвищеної складності)

З’ясування причин тих чи інших форм неефективної поведінки школяра в навчальних
ситуаціях.

Спостереження поведінкових виявів, що свідчать про наявність психолого-
педагогічних проблем у пізнавальній діяльності учнів: “відсутність на уроці”, не чує
питань і вказівок  педагога; часто перепитує; важко зосереджується і досить швидко
втомлюється; не сформовані основні прийоми навчальної діяльності або школяр не може
їх застосувати самостійно,   без підказки дорослого;  довго включається в роботу; нервує
при відповідях,  важко відповідає біля дошки;  дуже повільно виконує всі завдання;  часто
не може повторити почуту від вчителя інформацію; допускає багато помилок при
списуванні; дуже часто потребує допомоги з боку дорослого при виконанні різної
навчальної роботи; дитині потрібно дуже багато часу, щоб переключитися з одного виду
навчальної діяльності на іншу; часто забуває записати домашнє завдання; недбало
виконує завдання як у класі, так і  вдома.
  Визначте за таблицею різні неефективні форми поведінки школяра на уроці та можливі
порушення його конкретних пізнавальних процесів:

 Поведінкові вияви, що спостерігаються Особливості пізнавальної
діяльності

Недописування слів і  речень
Пропуск літер, складів і слів при списуванні,
переставлення складів у словах
Повторне зчитування одного і того ж рядка, пропуск
рядка, повернення до вже прочитаного рядка при читанні
Втрата рядка при читанні
Втрата змісту задач в ході читання чи виконання завдання

Нестійкість уваги,
насамперед – довільної
форми

Пропуски, заміна  літер
Зростання помилок до кінця роботи
Погане запам'ятовування матеріалу, швидке забування
Часті помилки при вирішенні арифметичних прикладів,
виконанні різних математичних дій
Погане розрізнення, помилки при розрізненні схожих за
написанням  літер
При списуванні –пропуск  літер, складів, слів

Слабка
концентрація уваги
Низький рівень розвитку
зорового аналізу
інформації (оптична
дизграфія)
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Дзеркальне написання літер, цифр, нездатність розпізнати
їх у переверненому вигляді Складності при перекладі
друкованої графеми в письмову
Додавання неіснуючих елементів
Нестабільність різних графічних форм, у тому числі
почерку
Висота цифр не відповідає розміру клітинок у зошиті

Слабка зорово-моторна
 координація

Елементи мови утримуються в пам'яті  нестійко
Труднощі у  відтворюванні слів педагога й іншого учня
Обмежений словниковий запас
Погане запам'ятовування прози, віршів Нечітке знання
всіх  літер алфавіту
Труднощі в позначенні різних елементів і понять при
виконанні арифметичних дій
Забування мети завдання по ходу його виконання
Погане запам'ятовування правил, алгоритмів, формул

Слабкий розвиток
довільної,
смислової пам'яті

Часто пише слова разом або розщеплює їх на частини
Злите написання слів з прийменником
Труднощі при визначенні місця числа в натуральному
ряді
Нерозуміння  суті  задачі
Нераціональне вирішення прикладів і задач

Низький рівень
сформованості процесів
аналізу і синтезу

Дослівний переказ Несформованість
прийомів смислової
обробки матеріалу

Труднощі при   формулюванні правил на основі аналізу
предметів
Труднощі переходу з конкретного плану міркування в
абстрактний при рішенні задач і прикладів
Труднощі при запам'ятовуванні алгоритму міркувань при
рішенні типової задачі

Низький рівень розвитку
операцій узагальнення й
абстрагування

Труднощі при вживанні заголовної  літери
Труднощі при рішенні задачі декількома способами
Схильність до однотипних рішень
Труднощі при вирішенні нестандартних задач

Недостатня гнучкість,
ригідність мисленнєвої
діяльності

Перекручування змісту слів, нерозуміння    змісту слів,
фраз

Низький культурний
розвиток, некритичність
мислення

Труднощі при порівнянні предметів, понять  по
визначених параметрах чи по самостійно заданих
критеріях

Несформованість операцій
порівняння
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ПІЗНАВАЛЬНІ  ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Спостереження за відчуттями та  сприйняттям учня (обрати відповідне):
Гострота сприйняття:
• здатний уловлювати найтонші й малопомітні різниці між окремими відчуттями;
• кількісний бік: уловлює самий незначний шерех, вільно розбирає дрібний друк;
• ясно й чітко розрізняє найслабші дотики, запахи і т. ін.;
• якісний бік: розрізняє найтонші відтінки кольорів, має музичний слух і т. ін.;
• не помічена переваги одного роду відчуттів над усіма іншими.
Достатність і багатство сприйняттів:
• спостережливий;
• не упускає ні одного дріб'язку при вивченні й розгляданні;
• докладно вивчає все, що його приваблює.

Точність сприйняття:
• всі спостереження відповідають дійсності;
• описи, навіть при уважному ставленні до предмета, повні помилок, неточностей і

прогалин.
ПАМ'ЯТЬ

Головними характеристиками пам'яті є: об'єм, швидкість закарбування, точність
відтворення, тривалість зберігання, готовність до використання збереженої інформації.

Ситуації вияву особливостей пам'яті школяра (обрати відповідне):
• при завчанні завжди попередньо розбирається в структурі й змісті матеріалу; але й

матеріал, що вимагає механічного завчання, запам'ятовує легко;
• при завчанні може запам'ятати лише те, у чому попередньо розібрався; матеріал, що

вимагає механічного запам'ятовування, дається важко;
• матеріал, що вимагає механічного завчання, засвоює дуже легко, досить 1-2 рази

переглянути його; має звичку не розбиратися в структурі й змісті матеріалу, що
заучується;

• при вивченні довго розбирається в матеріалі; при викладенні робить помилки за
формою, але зміст викладається точно;

• для запам'ятовування матеріалу багаторазово механічно повторює його, не
перебираючи й не осмислюючи, робить значеннєві помилки.

Запам'ятовування
• добре запам'ятовує обличчя, предмети, розмови, тільки раз побачені й почуті;
• легко й швидко заучує найдовші вірші та прозаїчні уривки;
• у короткий час може засвоїти у всіх подробицях малюнок або опис складного

приладу.
Збереження в пам'яті
• через кілька днів, місяців, років пам'ятає всі подробиці подій;
• враження швидко згладжуються з пам'яті;
• спогади дуже бідні, вибіркові й неповні.
Здатність впізнавання
• легко впізнає все те, що коли-небудь бачив, чув, читав;
• точно і правильно розрізняє все старе, знайоме від нового, незнайомого;
• не впізнає людей, з якими кілька разів зустрічався й розмовляв.
Легкість відтворення
• якщо є потреба, пригадує все, що потрібно;
• відтворення відбувається важко,  доводиться звертатися до відповідних записів.
Точність відтворення
• при читанні напам'ять або переказі прочитаного робить дуже мало помилок;
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• пригадуючи яку-небудь подію, описує правильно всі подробиці;
• кількість помилок при відтворенні дуже велика, бачені раніше події передає неточно,

часто  плутає подробиці.
Ця риса психічної індивідуальності учня оцінюється залежно від того, наскільки повно

й міцно він відтворює навчальний матеріал, котрий напередодні сприймав і повторював
задану кількість разів. Наприклад, усі діти прочитали двічі, а потім один раз переказали
текст. Наступного дня повнота і точність відтворення у різних учнів буде різною. Це і
може бути характеристикою рівня розвитку їхньої довгочасної пам'яті.

Перевага одного з видів пам'яті
• добре запам'ятовує і утримує в пам'яті: окремі звуки і їхні сполучення, мелодії й

уривчасті фрази;
• окремі цифри й числа;
• рухи, обличчя, картини;
• ритм і швидкість звуків, геометричні фігури, креслення;
• жоден з видів пам'яті не домінує над іншими.
Тип відтворених уявлень
• зоровий: потребують зорового сприймання того, що необхідно запам'ятати;
• слуховий: для запам'ятовування необхідні слухові образи;
• моторний: для запам'ятовування потребують рухів, у тому числі й мовленнєвих;
• змішаний: підвищує вірогідність того, що матеріал швидко і надовго запам'ятається.

Охарактеризуйте школяра за рівнем розвитку пам'яті.
Орієнтуйтесь за такими критеріями:

Високий рівень
Виявляє здатність до довільного запам'ятовування, свідомо формулює мету запам'ятати

матеріал. Спостерігається використання спеціальних прийомів запам'ятовування.
Здатен до продуктивного повторення навчального матеріалу до його повного та

безпомилкового запам'ятовування (заучування віршів, формул, історичних дат).
Здатен  ставити перед собою завдання і виконувати всі необхідні для його реалізації дії.

За цих умов запам'ятовування протікає ефективніше і виявляється міцнішим.
Формулює  не лише завдання загального плану (запам'ятати те, що сприймається), але й

часткові, спеціальні завдання.
Спостерігається висока міра осмислення матеріалу, що запам'ятовується. Намагається

зрозуміти внутрішні логічні зв'язки між окремими частинами матеріалу.
Заучуючи навіть беззмістовний матеріал, намагається побудувати смислові зв'язки.
Уміє виокремити у матеріалі головні думки і згрупувати їх у вигляді плану.

Запам'ятовуючи текст, розчленовує його на більш-менш самостійні розділи.
При читанні підручника складає план, зіставляє окремі частини тексту. При відтворенні

тексту (наприклад, при відповідях на уроках) концентрується навколо заголовка плану для
полегшення пригадування.

Здатен до  осмислення матеріалу, зіставлення нового матеріалу з одержаним раніше.
Схильний до пошуку подібності та відмінностей між предметами, явищами, подіями
(порівняння).

Перед заучуванням може придумати приклади, відповісти на запитання, накреслити
структурно-логічну схему, скласти таблицю, виготовити наочність тощо.

При спробах відтворити матеріал застосовує самоконтроль, визначає, що
запам'ятовано, які помилки допущені при відтворенні і на що слід звернути увагу при
наступному читанні.

Для школярів із сильною пам'яттю характерне швидке запам'ятовування та тривале
збереження інформації. Вони можуть запам'ятати великий об'єм матеріалу та точно
відтворити.
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  Середній рівень. Учень достатньо добре засвоює матеріал, майже завжди може чітко і
послідовно відтворити його. При опорі на наочність (схеми, таблиці, малюнки тощо) може
в цілому правильно відтворити вивчене, проте  допускає помилки в логіці викладення
матеріалу. При відтворенні наявні неточності при впізнаванні певної інформації.

Низький рівень. Переважає механічне запам'ятовування без усвідомлення логічного
зв'язку між різними частинами матеріалу. Зі збільшенням об'єму матеріалу необхідно
пропорційно збільшувати число повторень.

Заучений матеріал не завжди може використати в практичній діяльності, оскільки не
завжди може згадати його в потрібний час.

Рівень самоконтролю за засвоєнням недостатній. Прочитавши один раз матеріал,
запевняє, що вже усе знає, але при реальному відтворенні  виявляється, що матеріал
недостатньо заучений.

Спостерігається неможливість згадати або відтворити сприйняту раніше інформацію.
Учень не може адекватно чітко, швидко і в повному обсязі впізнавати наочні об’єкти.

При відтворенні матеріалу школяр припускається багатьох помилок і неточностей,
запам'ятовує мало [42].

МИСЛЕННЯ

Охарактеризуйте школяра за рівнем розвитку мислення
Ситуації вияву особливостей мислення школяра (оберіть відповідне):
• швидко схоплює суть матеріалу, завжди в числі перших вирішує завдання, часто

пропонує власні оригінальні розв’язки;
• досить швидко розуміє матеріал, швидше за інших розв’язує завдання, іноді пропонує

власні оригінальні способи вирішення;
• має здатність до роздумів за допомогою вербально сформованих гіпотез, а не

маніпулювання з конкретними предметами;
• аналізує абстрактні ідеї, шукає помилки і логічні протиріччя в абстрактних

судженнях;
• без сторонньої допомоги  здатен розібратися у нових фактах, явищах, подіях,

спираючись на нові знання;
• демонструє здатність міркувати, обґрунтовувати свої судження, доводити істинність

висновків, контролювати процес міркування, переходити від розгорнених до згорнених
його форм;

• демонструє оперативність, швидку реакцію на зміну обстановки;
• уміє методично й послідовно, не відхиляючись від мети, осмислювати ситуацію;
• задовільно розуміє матеріал після пояснення в середньому темпі; звичайно власних

оригінальні рішень не пропонує;
• у числі останніх учнів уловлює суть пояснень учителя; відрізняється повільним

темпом обмірковування й вирішення завдань;
• розуміє матеріал тільки після додаткових занять, украй повільно розв’язує завдання,

використовує стандартні “шаблони”.

Схильність до складання суджень (оберіть відповідне):
• із приводу скільки-небудь значного факту починає міркувати, зіставляти з іншими й

робить висновки;
• виявляється схильність переробляти і доповнювати свої колишні враження, думки й

спогади при одержанні нового досвіду;
• здатний гнучко використовувати пропозиції, протилежні власним;
• уміє відрізняти думки від фактів, мислить аналітично;
•  не здатний міркувати, не в змозі зрозуміти простої думки, не помічає протиріч у своїх

судженнях.
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Правильність, обґрунтованість суджень(оберіть відповідне):
• значна більшість думок і поглядів відповідає дійсності;
• здатен заздалегідь виявляти труднощі й знаходити шляхи їх подолання;
• судження необґрунтовані.

Здатність до узагальнення: (оберіть відповідне):
•   кожне явище природи або факт громадського життя вміє узагальнити;
•   має схильність до заняття науками (математикою, філософією);
•   уміє системно врахувати все, що впливає на результат;
•   передбачає наслідки прийнятих рішень;
•   кожне явище цікавить саме по собі, без будь-якого відношення до всього іншого.

Суб'єктивність або об'єктивність суджень (оберіть відповідне):
• у своїх судженнях про предмети, людей і події передає, головним чином, ті враження,

яке вони на нього справили;
•  оцінює їхнє значення завжди з погляду своїх власних міркувань, не будучи здатним

пристати на іншу позицію;
• розглядає їх цілком об'єктивно.

Більша або менша здатність до відволікання(оберіть відповідне):
• завжди цікавиться яким-небудь загальним питанням. Кожне окреме явище природи

або факт громадського життя вміє узагальнити, відшукавши в ньому риси, загальні для
цілого класу явищ. Збираючи рослини, камінчики, малюнки, завжди ділить їх на групи за
відомими загальними ознаками. Може дати більш-менш точне визначення різним
абстрактним поняттям. Схильний до заняття такими науками як  математика, філософія;

• протилежні якості: кожне явище цікавить учня саме по собі, без усякого відношення
до всього іншого;

• кожен окремий факт завжди уявляє образно, конкретно, з усіма подробицями;
• абстрактні думки й міркування намагається для ясності ілюструвати прикладами,

схемами, малюнками.

Широта або вузькість понять (оберіть відповідне):
• усі погляди школяра й спостереження відрізняються значною вузькістю й

однобічністю;
• педант і формаліст, через деталі не бачить головного, через засоби забуває про мету;
• схильний до дріб'язкової спеціалізації;
• має широкий кругозір, здатний розуміти й оцінювати найрізноманітніші й

суперечливі (протилежні) явища.

Здатність до умовиводів (оберіть відповідне):
• демонструє  далекоглядність,  може розрахувати всі можливі комбінації й

передбачити ймовірні наслідки вчинків. У своїх міркуваннях дуже послідовний. Має
здатності формальної логіки, математики й т.п.

Схильність до аналізу й синтезу (оберіть відповідне):
• приступаючи до ознайомлення з яким-небудь предметом, насамперед докладно вивчає

одну за іншою окремі його аспекти, не залишаючи без уваги жодної дріб'язку;
• нашвидку ознайомившись із деякими подробицями питання, намагається, виходячи з

них, відразу уявити собі загальну організацію справи, виявити головні причини явища.
Схильність до індукції й дедукції (оберіть відповідне):
• робить висновок тільки тоді, коли є достатньо фактів, взагалі у своїх судженнях

дотримується фактів і намагається не занадто віддалятися від них;
• засвоївши   відомий принцип або закон, робить із нього великі й різноманітні

висновки, не рахуючись  більше з фактами.
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Охарактеризуйте школяра за рівнем навчальних досягнень та  розвитку
індивідуальних особливостей мислення.

Орієнтуйтесь за такими критеріями:
Низький рівень. Рівень розвитку інтуїтивно-практичного мислення у таких учнів

переважає над словесно-логічним: їм значно легше виконати практичні завдання, ніж
вербально висловлювати виявлену закономірність чи одночасно міркувати в конкретному
й абстрактному планах. Абстрактним мисленням (тобто мисленням, побудованим на вико-
ристанні символів) володіє слабо.  Повільно і з великими труднощами формуються в учня
прийоми розумової діяльності, необхідні для успішного пізнавання завдань. Виявляється
інертність,  малорухомість  мислення, застосування звичних способів, звичних схем.
Розум поверховий, інертний, ригідний  (виявляється у вирізненні поверхових, несуттєвих,
випадкових особливостей та зв'язків між ними, на основі яких не можна зробити
правомірних висновків). Має труднощі в навчанні, умінні аналізувати й узагальнювати
матеріал, допомога вчителя не завжди дає відчутні результати. Легко здається,
зіткнувшись із труднощами, приймає недоречні рішення.

Середній рівень. Під час виконання пізнавальних, експериментальних завдань такі учні
виявляють самостійність, однак мають проблеми при розв'язанні теоретичних. Їхні
міркування характеризуються описовістю, фрагментарністю, мисленнєвий аналіз –
поверховістю, однобічністю; здатність до абстрагування – середня. Виявляється певна
наслідувальність розуму (постійне копіювання відомих способів міркування,  відсутність
потреби зробити самостійні кроки у розв'язанні проблеми). Їм важко визначити порядок
виконання дій, послідовно і логічно розкрити зміст пізнавального завдання. Учень загалом
може впоратися із завданнями, однак припускається численних помилок. Коли ж робота
виконується під керівництвом і контролем вчителя, практично уникає їх.

   Високий рівень. Знання характеризуються глибиною, міцністю, систематизованістю, що
дає змогу школяреві набувати нових знань. Такі учні легко згадують потрібні у певних
навчальних ситуаціях знання, швидко виправляють свої помилкові судження. Їм
притаманні відносно високий рівень пізнавальної самостійності. Демонструють вміння
побачити і сформулювати нову проблему без сторонньої допомоги; осмислити і
використати суспільний досвід, при цьому бути незалежним у своїх поглядах, сміливо ви-
словлювати думку. Мають високу гнучкість  розуму (вміння змінити спосіб розв’язання
проблеми, якщо він не задовольняє умову, здатність розглядати всі, навіть суперечливі
погляди, зважувати їх істинність). Учень демонструє глибину думки (здатність детально
аналізувати, порівнювати та знаходити істотне, здійснювати різносторонній підхід до
розв'язання проблеми, аргументувати її рішення і не обмежуватися вузьким колом ідей).
Школяр здатен охопити широке коло питань у різних галузях знання та практики,
демонструє ерудованість, інтелектуальну різнобічність (широта мислення). Має високу
швидкість та критичність мислення  (вміє швидко розібратися у складній ситуації,
обдумати правильне рішення й прийняти його, швидко обдумати та ефективно розв’язати
поставлену учбову задачу, здатен не потрапляти під вплив чужих думок, об'єктивно
оцінювати позитивні та негативні аспекти явищ чи фактів, виявляти цінне та помилкове в
них).

МОВЛЕННЯ
Показники культури мовлення: доступність, довільність, варіативність, виразність,

емоційність, логічність, літературність, доречність.
Охарактеризуйте школяра за рівнем мовленнєвого розвитку.
Орієнтуйтесь за такими критеріями:
Низький розвиток. Учень неспроможний чітко висловлювати свої думки; за допомогою

вчителя йому вдається лише коротко відповідати на поставлені запитання. Мовлення
збіднене, у ньому часто повторюються одні ті самі слова й звороти

Середній. Під керівництвом вчителя  учень здатен чітко висловлювати свої думки за
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допомогою  складних речень. Нерідко вживає незграбні звороти в мовленні, кожна
письмова фраза по кілька разів виправляється і переробляється

Високий. Для кожного предмета використовує доречні відповідні назви і звороти
мовлення, демонструючи зв'язок уявлень і понять із їхніми словесними позначеннями.
Зазвичай   не відчуває нестачі в словах і висловлюваннях; для кожної думки є цілий ряд
слів, готових фраз і зворотів мовлення. Легко поєднує словесні образи, мовлення ллється
плавно, вільно й складно; легко пише твори, листи тощо.

УЯВА

     Охарактеризуйте школяра за рівнем розвитку уяви
Варіанти вияву уяви у школяра (оберіть відповідність):
• уява має творчий характер за критеріями продуктивності, оригінальності,

самостійності  процесу  творення образів; уявлювані образи  точні,   чіткі, узагальнені та
яскраві;

• здатний до утворення нових уявлень та їхніх комбінацій, висловлювані думки часто
бувають новими, знаходить нестандартні способи розв’язання проблем;

• нерідко виявляє винахідливість, спритність, здатність до  побудови нових образів,
дотепних гіпотез, відкриттів, не схильний до репродукцій, штампів;

• уява рясніє багатством образів, порівнянь; на ту саму тему може придумати цілий ряд
різних варіацій;

• схильний мріяти, будувати повітряні замки, складати фантастичні гіпотези й
нездійсненні проекти;

• звертається до художньої творчості або художньої самодіяльності (пише вірші,
сценарії, статті у шкільні газети, виявляє любов до загадок, шарад; серйозно займається
малюванням, співами, хореографією тощо);

• виникнення образу пов’язане не з опорою на конкретний предмет, картинку, а з
опорою на слово; вміє працювати без запропонованого зразка;

• уява має довільний  характер, передбачає створення задуму, використання прийомів
побудови образів;

• критичне ставлення до витворів власної уяви;
• образи уяви ґрунтуються на реальності, спостерігається посилений самоконтроль за

роботою уяви;
• співвідносить образи уяви, особливо мрії, з реальністю та власними можливостями;
• виявляє здатність до простого комбінування уявлень;
• вміє оригінально використовувати задані зразки, проте цього недостатньо для

визнання продукту діяльності як творчого;
• уява  надзвичайно бурхлива, яскрава, з характерними рисами некерованості;
• мимовільний  (пасивний ),  репродуктивний характер уяви; зазвичай діє просто за

звичною схемою чи зразком;
• уява не розвинута, збіднена, досвід участі у діяльності з елементами художньої

творчості відсутній;
• демонструє шаблонність, повторення загальновідомих істин;
• спостерігається бідність уяви, створені уявлення відрізняються нескладністю,

примітивністю;
• замисли, навіть самі віддалені, цілком здійсненні (ступінь реальності уяви).

      Спостерігаючи за уявою, врахуйте наступні наукові розвідки (Р.В. Павелків)
Розрізняють два види активної уяви: відтворююча, яка полягає у відтворенні заданих

образів, і творча, яка виявляється у самостійному створенні нових образів.
Відомо, що під час сприймання художніх описів діяльність відтворюючої уяви протікає

особливо інтенсивно. У слухача або читача можуть створюватися закінчені образи
персонажів, обстановки тощо. Та обставина, що у сприйнятому тексті опис відповідних
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об'єктів може бути далеко не повним, не перешкоджає виникненню цих закінчених
образів. Індивід може створювати у своїй уяві і такі деталі, про які в тексті нічого не
повідомляється. У подібних випадках діяльність відтворюючої уяви тісно переплітається з
діяльністю уяви творчої. У результаті такого переплетення стає можливим уявлення
додаткових деталей об'єкта, які є продовженням або завершенням сприйнятого опису.

По-іншому протікає діяльність відтворюючої уяви при сприйманні наукових текстів,
коли людині необхідно уявити певні геометричні фігури, хімічні установки тощо. Заданих
умов можливості для діяльності творчої уяви обмежені, оскільки в науковому описі
найчастіше вичерпно даються всі ознаки описуваного об'єкта. Але це не означає того, що
під час сприймання наукових текстів процес творчої уяви зовсім виключається. У даному
випадку він функціонально змінюється: діяльність уяви спрямовується тепер не на
доповнення образу об'єкта ознаками, відсутніми в описі, а на трансформацію тих ознак,
які в описі відображені. Обмеження сфери творчої уяви при сприйманні наукових описів
одночасно з цим передбачає активізацію процесів пам'яті та мислення, оскільки точність
відтворення наукового тексту залежить головним чином від його розуміння та
запам'ятовування.
      Творчою уявою називають самостійне створення нових, оригінальних образів та ідей.
Показниками продуктивності уяви є новизна, оригінальність і осмисленість обробки
даних досвіду; широта оперування образами, яка розуміється як можливість виконувати
перетворення з різного матеріалу, тип оперування (досяжний спосіб перетворення), який
може характеризуватися або зміною положення об'єкта уяви, або зміною його структури,
або комбінацією цих перетворень.
      Творчою уявою називають самостійне створення нових, оригінальних образів та ідей.
Показниками продуктивності уяви є новизна, оригінальність і осмисленість обробки
даних досвіду; широта оперування образами, яка розуміється як можливість виконувати
перетворення з різного матеріалу, тип оперування (досяжний спосіб перетворення), який
може характеризуватися або зміною положення об'єкта уяви, або зміною його структури,
або комбінацією цих перетворень.

УВАГА

         Охарактеризуйте школяра за рівнем розвитку уваги
Охарактеризуйте школяра за рівнем розвитку довільної уваги та

спостережливості у  школяра.
Орієнтуйтесь за такими критеріями:
Низький рівень. Школяр украй неуважний на уроці, практично нездатний сприймати

навчальний матеріал. В учня відволікання переважає над концентрацією, стійкістю. Він
постійно реагує на незначні події в класі. Найменший шум у класі чи власні мисленнєві
асоціації часто відволікають його від роботи. Відсутні ознаки вольового зусилля. Навіть
допомога дорослих не дає потрібного ефекту. Спостерігається низька розумова
активність, учень не здатен тривало працювати (наприклад, якщо учень пасивно слухає
товаришів або тривалі пояснення вчителя), дійсна неуважність (відсутність належної
готовності до уроку, постійне відволікання від навчального процесу) або  хибна уважність
(невідповідність зовнішньої форми уваги робочому стану, відсутність усвідомленого розу-
міння значущості навчального процесу тощо). Школяр не заглиблюється в завдання,
наміри не завжди доводить до кінця, перестрибує з одного на інше, непослідовний в своїй
поведінці. Учень неспроможний бачити й осмислювати зв'язки між предметами і явищами
навколишнього світу –   навіть при безпосередньому керівництві учителя.

Середній рівень.  Учень достатньо уважний для задовільного засвоєння навчального
матеріалу. Проте  трапляються відволікання уваги від об'єкту, що має сприйматися,
школяр не вміє продуктивно зосередитися на об'єкті, зберігати стійкість уваги. За
відсутності інтересу до учіння демонструє нестійкість уваги, поверху зосередженість,
легкість відволікання. Спостерігається недостатня гнучкість уваги та здатність швидко
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переключатися. Не встигаючи розібратись у враженнях, дитина звикає до поверхового
ознайомлення з навколишнім світом. Вияви емоцій відповідають змісту діяльності учня.
Вчитель, який організує увагу за допомогою словесних чи символічних звертань, значно
підвищує працездатність. Допомога вчителя дає змогу учневі спостерігати й осмислювати
зв'язки між предметами і явищами оточуючого.

Високий рівень. Учень легко зосереджує увагу на певному об'єкті, виявляє  глибокий
інтерес до об'єкта діяльності, що забезпечує інтенсивність зосередження (концентрацію).
Учень може тривало виконувати завдання, не знижуючи ефективності; не відволікається;
не відмовляється від завдань, що потребують довготривалого виконання. Стійкість уваги
може зберігатися протягом 10-15 хв. Після відволікання учень різко переключає свою
увагу на основну діяльність. Школяр свідомо й швидко вміє переключати увагу з одного
предмета на інший, якщо цього вимагає діяльність, зберігаючи при цьому високу
продуктивність. Виявляє одночасну  увагу до двох або кількох об’єктів та одночасно
виконує дії із ними чи спостереження за ними (розподіл уваги). Учень має достатній обсяг
уваги, здатен одночасно охоплювати увагою в найкоротший час  2-5 об’єктів. В міміці
спостерігаються ознаки вольового зусилля. Школяр здатний самостійно організувати свою
увагу при сприйманні нового матеріалу та виконанні різноманітних вправ. Учень здатний
самостійно помічати характерні особливості навколишніх предметів і явищ. Може швидко
зрозуміти, усвідомити ситуацію, свідком якої він був. Спостерігається справжня
уважність: готовність працювати протягом уроку, наявність відповідної робочої пози,
міміки тощо.

Варіанти вияву уважності на уроках
Легкість включення уваги (оберіть відповідність):
• будь-яка  зміна в  оточенні, все надзвичайне, видатне, а також усе, що зачіпає почуття

й інтереси, негайно включає увагу школяра;
• учень до всього ставиться неуважно.
Сила зосередження (оберіть відповідність):
• завжди легко й швидко зосереджує свою увагу на поясненні вчителя; ніколи не

відволікається на уроці, помилок через неуважність у роботах не робить;
• зосередившись на яких-небудь зовнішніх враженнях або заглибившись у свої власні

думки, не звертає ні на що уваги;
• щоб відволікти школяра, потрібно кілька разів назвати його ім’я, торкнути за плече;
• досить уважно слухає пояснення вчителя; відволікається рідко, іноді зустрічаються

помилки в роботах через неуважність;
• як правило, повільно і тяжко зосереджує свою увагу на уроці;
• мало що засвоює через постійні відволікання;
• робить багато помилок через неуважність і не помічає їх при перевірці;
• незначна незручність, перешкода, голосна розмова негайно його відволікає.
Розвиток довільної (активної) уваги (оберіть відповідність):
• якщо потрібно, може зосередити увагу навіть на нецікавому предметі. За бажанням

або у випадку потреби легко переключає увагу з одного об'єкта на іншій;
• займається тільки тим, що становить інтерес у дану хвилину, припиняє діяльність

одразу ж, як тільки знайдеться інший, більш цікавий об'єкт.
Стійкість або нестійкість уваги (оберіть відповідність):
• довгий час може займатися одним предметом, підтримувати розмову на ту ж саму

тему;
• не завжди уважно слухає пояснення вчителя;
• періодично відволікається, часто робить помилки через неуважність, але самостійно

виправляє їх при перевірці;
• безупинно міняє тему розмови, запитавши що-небудь, не дослуховує пояснення й

задає вже нове, стороннє питання;



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

45

• слухає досить уважно тільки в тому випадку, якщо йому цікаво, часто відволікається;
постійно робить помилки через неуважність, при перевірці не завжди виправляє їх.

Спостереження за увагою школярів на уроці *
(завдання підвищеної складності)

При спостереженні за учнями рекомендується звертати увагу на наступні риси
зовнішності і поведінки школяра:

При зовні спрямованій увазі, коли учень слухає пояснення вчителя, розглядає
креслення в зошиті, географічну карту, виникає ряд пристосувальних рухів, що дають
можливість краще сприйняти об'єкт уваги. Наприклад, учень повертає голову убік того,
хто говорить, прикладає руку до очей чи до вуха при напруженій увазі. Деякі нахиляють
голову убік,   дитина нерідко відкриває рот.

У стані напруженого міркування, обмірковування, пригадування, тобто при внутрішньо
спрямованій увазі, погляд зосереджений, дитина стискає голову руками, на чолі в неї
з'являються вертикальні зморшки. Зосередженість уваги звичайно приводить до
гальмування зайвих рухів, викликає відносну нерухливість. При цьому вдих коротшає, а
видих подовжується; у момент сильної зосередженості відбуваються зміни в характері
кровообігу, підсилюється приплив крові до мозку, зростає температура тіла. Іноді має
місце  удавана уважність і неуважність. У першому випадку учень може дивитися на
вчителя, що пояснює урок, не відволікаючись на сторонні справи. Створюється враження,
що учень уважно слухає, однак його думки можуть бути  дуже далеко.

Зовнішнє вираження уваги має індивідуальні особливості, а також залежить від віку і
темпераменту учня. Так, для сангвініка і холерика характерна яскраво виражена зовнішня
форма уваги, розмаїтість і виразність рухів. У флегматика і меланхоліка можна
спостерігати невиразність зовнішнього вияву уваги; обом цим особистісним групам
властиві загальна  загальмованість рухів, удавана неуважність, пасивність на уроці.

Проведіть спостереження за увагою школяра на уроці за такою схемою:
1. Характер залучення вчителем уваги учнів на різних етапах уроку в залежності від

віку учнів. Швидкість встановлення уваги на початку уроку. Особливості уваги при
опитуванні, при сприйманні нового матеріалу, при повторенні, при перевірці домашніх
завдань.

2. Зосередженість і стійкість уваги учнів і вчителя на різних етапах уроку. Причини
відволікання уваги. Засоби, за допомогою яких вчитель домагається зосередженості та
стійкості  уваги учнів.

3. Особливості переключення уваги учнів на вчителя в рамках однорідної діяльності і
при переході від одного етапу уроку до іншого. Швидкість переключення (тривалість
перехідного інтервалу), помилки переключення. Способи організації переключення уваги
протягом уроку.

4. Розподіл уваги учнів і вчителя на уроці (у чому воно виражалося і як
організовувалося вчителем).

5. Врахування вчителем вікових особливостей обсягів уваги учнів у різних навчальних
ситуаціях (кількість пропонованих для сприйняття елементів завдання, умов, позначень
та ін.).

6. Динаміка видів уваги учнів на різних етапах уроку (мимовільна, довільна,
післядовільна).

7. Особливості проявів уваги в залежності від її зовнішньої чи внутрішньої
спрямованості при читанні книг, розгляданні книги або карти, розповіді учителя, а також
під час пригадування формули, вірша, міркування та в інших ситуаціях.

8.  Засоби (способи, прийоми), за допомогою яких учні регулювали свою увагу. Методи
організації уваги відповідно до вимог і задач вчителя в конкретній навчальній ситуації.
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9. Наявність чи відсутність синхронної форми колективної уваги. Причини, що
зумовлюють цю форму уваги ( наприклад, високий ступінь згуртованості розумового,
емоційного чи діяльнісного зосередження учнів).

10. Причини відсутності синхронності уваги ( невідповідність між індивідуальним і
заданим темпом, відсутність єдності оцінки, розуміння, засвоєння, невміння співвіднести
головне і другорядне  та ін.).

11. Залежність уваги учнів на уроці від змісту матеріалу - його образності, зрозумілості,
емоційності, а також від уміння вчителя активізувати усю свідому сферу особистості учня,
від контролю вчителя, від ставлення учнів до вчителя і до уроку, від усвідомлення чи
значимості навчальних задач, поставлених на уроці, від уміння вчителя психологічно
грамотно використовувати демонстраційний матеріал.

Спостереження особливостей уваги залежно від темпераменту *
(завдання підвищеної складності)

Холеричний темперамент
У дитини з холеричним темпераментом досить добре розвинена (і піддається розвитку)

розподіл уваги. Якщо така дитина захоплено працює над завданням, то концентрація її
уваги набуває яскраво вираженого характеру. Переключення уваги при цьому
відбувається нелегко – дитина не відразу почує, що до неї звертаються, всі її думки якийсь
час   залишаються там, де були до цього. З цієї ж причини холерик може досить довго
відчувати «післядію» того або іншого психічного стану (особливо, емоційно
забарвленого), що ускладнює входження у роботу. Разом з тим, у дитини-холерика
відзначається висока швидкість орієнтовної реакції.

Увага холерика має яскраву зовнішню виразність: мімічна реакція дитини відрізняється
не стільки розмаїтістю, скільки енергійністю, різкістю свого вияву (школяр може голосно
зітхнути, ойкнути або навіть скрикнути). Для школяра з холеричним темпераментом, як
правило, відіграє велику роль зорове сприйняття, наочні образи легше всього втримують
увагу. Дитина-холерик слухає вчителя, невідривно стежачи очима за кожним рухом
(просто «слухає очами»).

Сангвінічний темперамент
Учню із сангвінічним темпераментом вдається підтримувати високу концентрацію

уваги в мінливих умовах класної обстановки. Школяр, як правило, уміє розподіляти свою
увагу, завдяки чому завжди в курсі всіх справ, що відбуваються вдома або в класі.

Увага сангвініка рухлива, вона швидко переходить від одних видів навчальної роботи
до інших. Його увагу можна легко залучити до нового виду навчальних занять, але віднос-
но важче втримувати протягом тривалого часу. Дитина-сангвінік швидко відволікається
при одноманітній роботі. Для неї характерна яскраво виражена зовнішня форма уваги
(особливо мимовільної) – слухає, відкривши рота; коли пише, «допомагає» собі кінчиком
язика тощо.

Флегматичний темперамент
Для школяра флегматичного темпераменту характерна стійкість уваги, яка виявляється

в різних умовах (менше піддається впливу шуму й т. ін.). Розподіл уваги в дитини-
флегматика менш виражена порівняно із  школярами сангвінічного темпераменту.
Переключення уваги відбувається досить повільно,  спокійно, без різких змін у силі зо-
середженості.

 Флегматик відрізняється стійкою працездатністю; процес зосередження відбувається
без особливої напруженості й мало стомлює школяра. Орієнтовна реакція в нього
повільна, уповільнений і процес входження в роботу. Під час уроків у його увазі не
відзначається різких зрушень. Домашні завдання дитина виконує зі стійкою
зосередженістю уваги.

В учнів флегматичного темпераменту можна спостерігати невідповідність зовнішніх
ознак уваги їхньому дійсному зосередженню. Іноді батьки або вчитель можуть
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помилитися в оцінці їхньої уважності: зовні слабко виражена, їхня увага іноді помилково
сприймається як неуважність.

Меланхолійний темперамент
Для школярів меланхолійного темпераменту характерна слабка розподілюваність

уваги. Тому з уваги дитини-меланхоліка часто вислизають численні деталі, опис картинки
або ситуації в нього виходить дуже небагатослівним, нелегко даються твори (потрібна
велика підготовча робота). Досягти зосередженості під час роботи допомагає спокійна
обстановка і правильний режим праці й відпочинку. У школярів меланхолійного
темпераменту вповільнена орієнтовна реакція, переключення уваги відбувається повільно,
дитина включається у новий вид діяльності поступово, ніби « придивляючись».

Увага меланхоліка стійка у звичних умовах, але у новій або незвичній обстановці такій
дитині набагато складніше підтримувати стійкість уваги. Наприкінці шкільного робочого
дня внаслідок великої кількості й різноманітності вражень увага учнів помітно
послаблюється. Перед тим, як виконувати домашні завдання,  меланхолік, як ніхто інший,
потребує гарного відпочинку – такого, що відновлює сили.

Увага дитини з меланхолійним темпераментом може порушуватися через підвищену
вразливість і ясно виражену чутливість до своїх переживань. У меланхоліка, як правило,
спостерігається невиразність зовнішньої форми уваги, загальна малорухомість у процесі
слухання пояснень, що може сприйматися як неуважність.
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ІV. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРА

Охарактеризуйте емоційно-вольову сферу школяра
Спостереження загальних особливостей емоційної сфери школяра (оберіть

відповідні поведінкові реакції учня):

Сила, інтенсивність емоцій та почуттів.
Деякі почуття й афекти іноді досягають такої сили й глибини, що впливають на весь

організм дитини.
Або ж всі почуття учня слабкі й поверхневі.
Тривалість, стійкість емоцій та почуттів.
Емоція або почуття тривають навіть тоді, коли причина,  що їх викликала, давно

зникла.
Через довгий час досить найменшого приводу або нагадування, щоб колишнє почуття

відновилося в повній силі;
або ж, навпаки, будь-яке, навіть сильне почуття, швидко слабшає й припиняється, хоча

його причина залишається актуальною, не перестала діяти.
Рівень зовнішніх виявів почуттів.
Кожне скільки-небудь значне почуття супроводжується рясними фізіологічними

виявами:  учень червоніє, блідне, плаче або голосно сміється, жваво жестикулює, голос
робиться надто голосним або, навпаки, слабкий, беззвучним, подих прискорений, серце
сильно б'ється.

Або ж навіть при сильних почуттях усе обмежується легкими змінами на обличчі й
невеликими, невиразними рухами.

Товариський, багато говорить, усім розповідає  про всі свої почуття;  або замкнутість,
мовчазність, некомунікабельність.

Вплив почуттів на розумові й вольові процеси.
Подію, яка сильно вразила школяра, він схильний перебільшувати,  передає неточно.
Судження про людей часто бувають упереджені під впливом симпатій або антипатій.
Вразливий: при удачі, у гарному настрої  занадто оптимістичний; при невдачі - надто

швидко впадає у відчай.
Часто захоплюється, діє під впливом хвилинних бажань, забуваючи всі свої колишні

висновки й міркування.

Варіанти вияву загального емоційного тонусу школяра (оберіть відповідний):
• якісною особливістю емоційності є домінування позитивних емоцій (задоволення,

прийняття);
• якісною особливістю емоційності є домінування негативних емоцій (незадоволення,

неприйняття);
• постійно жвавий, дуже активний у всіх сферах шкільного життя, в усе втручається,

береться за всі справи;
• жвавий, у міру активний у всіх сферах шкільного життя;
• жвавий, активний тільки в деяких сферах шкільного життя;
• у порівнянні з однокласниками менш активний і жвавий;
• практично завжди пригнічений, апатичний у всіх сферах шкільного життя,

незважаючи на те, що здоровий;
• емоційно реагує на все, що відбувається довкола нього, має підвищену емоційна

реактивність;
• емоційно реагує на все що відбувається, але рідко що може схвилювати глибоко;
• рідко виявляє живу емоційну реакцію на події;
• жива емоційна реакція практично відсутня.
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Спостереження емоційної збудливості або врівноваженості за деякими ознаками
зовнішніх виявів емоцій (оберіть відповідні поведінкові реакції учня):

• яскраві мімічні реакції (легко з'являються як сміх, так і сльози), пантоміміка
(жестикуляція);

• підвищена емоційна збудливість, схильний до бурхливих емоційних виявів;  виражені
пози, скутість;

• запальний, є частими сильні емоційні спалахи з незначних приводів; тремтіння рук,
ніг;

• нестійкість уваги, помітні зміни в артикуляції мови, неадекватна інтонація;
• метушливість (підвищена рухова активність), нестриманість, нетерплячість, питання і

відповіді з надмірним емоційним забарвленням;
• швидка зміна емоцій, швидка емоційна реакція на обставини, що склалися;
• легка збудливість, неадекватні емоційні реакції радості або засмучення, часті надмірні

емоції;
• емоційно врівноважений, завжди спокійний, у нього не буває сильних емоційних

спалахів;
• звичайно спокійний, емоційні спалахи дуже рідкісні;
• спокійний і незворушний, зрілий, упевнений, постійний, рідко засмучуються, не боїться

складних ситуацій, емоційно стійкий.

Спостереження за виявами вищих почуттів (оберіть відповідності):
Інтелектуальні почуття. Розумова робота, якщо тільки не занадто стомлююча, сама

по собі  вже сприймається як приємна. Допитливий. Охоче читає серйозні книжки,
цікавиться різними чисто теоретичними питаннями. Успішне розв’язання важкого
завдання дуже радує його. Здатний захоплюватися широкими науковими повідомленнями
й теоріями.

Естетичне  почуття. Почуття краси. Любить все гарне, витончене: чисті, приємні
звуки, мелодії й акорди, красиві букети квітів, плавні, мірні рухи й т.ін. Одягається
вишукано, зі смаком. Уміє створювати букети, гарні декорації. Почуває відразу до всього
потворного, некрасивого.

Або ж зовсім позбавлений почуття краси, учню подобаються  строкаті букети квітів,
шум і гуркіт та ін.

Моральні почуття. Більший або менший розвиток відомих моральних принципів, що
керують   поведінкою школяра. До всього, що він уважає гарним і моральним, ставиться
співчутливо,   аморальний учинок викликає у нього відразу, жаль або обурення. Скоївши
щось погане, відчуває потім каяття.

Вияви морального почуття: чесний, правдивий, відвертий, справедливий, сумлінно
виконує те, що вважає своїм обов'язком, вірний обіцянкам, твердо тримає своє слово.

Протилежні якості: схильність до обману, лестощів, хитрості, злодійству, постійних
витівок, навіть у серйозні й урочисті хвилини, неохайний.

Спостереження настроїв і афектів (оберіть відповідні вияви учня):

Переважний настрій. Школяр завжди веселий, задоволений, радісно налаштований,
відрізняється гарним самопочуттям; навіть у скрутних станах не втрачає гарного настрою.

Або, навпаки, самопочуття здебільшого погане, настрій пригнічений, спостерігається
загальна млявість.

Або настрій спокійний, рівний, ясний, але без особливої радості (ейфорії), серйозний,
але без відтінку смутку.

Сталість   або   мінливість настрою. Незважаючи ні на які обставини, настрій
завжди однаковий.

Або ж настрій легко змінюється залежно від обставин, а іноді й без усякої особливої
причини.
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Вкажіть, чи відбувається зміна настроїв швидко або повільно.
Здатність відчувати радість або горе. Усяка приємна подія, усе, що задовольняє

бажанням і потребам учня, викликає задоволення й радісне збудження.   Неприємності чи
нещастя  сильно засмучують, змушують плакати, тужити, сумувати.

Або ж, навпаки, не здатний ні до особливої радості, ні до особливого горя.
Схильність до гніву, імпульсивності. Часто гнівається, дратується, схильний діяти за

першим спонуканням (звинувачує, ображає, застосовує силу).  Перешкоди,  негаразди,
навіть  незначні, збуджують школяра,  викликають досаду й почуття гніву, яке досягає
іноді значної сили. Властиві нестриманість, емоційні пориви, неврахування інтересів
інших.

Школяр намагається стримувати гнів, тривогу, страх інші негативні емоції в ситуаціях
сильного емоційного напруження.

Учень добродушний, до всього ставиться спокійно й поблажливо.
У критичних ситуаціях учень не діє за принципом “око за око”, демонструє

холоднокровність.
Схильність до страху або її відсутність. При наближенні небезпеки турбується,

блідне, губиться, намагається бігти або зовсім втрачає здатність рухатися.
Протилежні якості: хоробрість, сміливість, холоднокровність;

у присутності небезпеки, цілком усвідомлюючи її, спокійно продовжує свою справу,
розмовляє тощо.

Інтерес до всього нового. Все нове, незнайоме збуджує в учня інтерес і бажання
познайомитися ближче з предметом  або явищем. Постійно шукає нових, не випробуваних
ще відчуттів і вражень. Любить розмаїтість, не терпить нудьги, монотонності.

Турбота про власне благополуччя. Завжди піклується тільки про себе, про свої власні
потреби, вигоди й задоволення; у всіх інших людях бачить лише засіб або перешкоду для
досягнення своїх особистих цілей.
      Користолюбний. Виявляє боягузтво, надмірну турботу про самозбереження.

Або ж, навпаки, вирізняється безкорисливістю, самозреченням, здатний до
великодушності й самопожертви.

Турбота про свою перевагу над іншими. Завжди намагається чим-небудь вирізнитися,
перевершити своїх товаришів. Шукає слави, пошани, високого положення, знаків
відмінності. Чутливий до похвал і осуду, байдужості із боку оточуючих. Хвалькуватий.
Уразливий. Надзвичайно дорожить своєю репутацією; сильно розвинене почуття честі й
власного достоїнства.

Спостереження недоліків  емоційної стійкості за наступними ознаками (оберіть
відповідні поведінкові реакції учня):

• постійне погіршення результатів діяльності в умовах емоційних впливів, при сильних
емоціях;

• відповіді на іспитах завжди гірше, ніж при звичайних бесідах;
• неадекватні вчинки, часті помилки в діях в умовах контролю з боку педагога;
• постійне прагнення уникати емоційно насичених ситуацій у діяльності (а якщо бути

присутнім, то в ролі спостерігача);
    • нестійкість емоцій, які не завжди адекватні до причини, що їх викликала;

• схильність до заклопотаності й прикростей, відкладає рішення складних питань.
Спостереження симптомокомплексів емоційної чутливості, ранимості (оберіть

відповідні поведінкові реакції учня).
Розмовляє із учителем тільки тоді, коли перебуває з ним наодинці.
Плаче, коли йому роблять зауваження.
Ніколи не пропонує нікому допомоги, але охоче здійснює її, якщо його про це

попросять.
Учень поводить себе як підлеглий (погоджується  на  несприятливі позиції, наприклад,

під час гри бігає за м'ячем, у той час як інші спокійно на це дивляться).
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Занадто тривожний, щоб бути слухняним.
Бреше від страху.
Любить, якщо йому симпатизують, але не просить про дружбу.
Має тільки одного гарного друга й можна сказати, ігнорує інших однокласників.
Хоче бути поміченим перш, ніж привітається з учителем.
Не наближається до вчителя за власною ініціативою.
Занадто сором’язливий, щоб попросити про щось.
Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання.
Говорить невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

Спостереження симптомокомплексів емоційної незрілості (оберіть відповідні
поведінкові реакції учня).
      Любить ігри, але швидко втрачає до них інтерес.

Мовлення схоже на мовлення дитини більше раннього віку.
Занадто незрілий, щоб міг прислухатися й додержуватися вказівок.
Грає винятково або переважно з дітьми більш молодшого віку.
Занадто тривожний, щоб на щось зважитися.
Інші діти докучають йому (він є «цапом відбувайлом»).
Іноді намагається прогулювати уроки.

      Часто спізнюється.
Іде з окремих уроків.
Неорганізований, незібраний.
Поводиться в групі як знедолений.

Спостереження симптомокомплексів депресії (оберіть відповідні поведінкові реакції
учня).

Може працювати на самоті, але не має достатньо енергії.
У практичній роботі виявляє недостатньо фізичних сил.
В'ялий, безініціативний у класі.
Апатичний, байдужий, пасивний, неуважний.
Виявляє раптові спади енергії.
Рухи вповільнені.
Занадто апатичний, щоб чим-небудь  засмучуватися.
Погляд «байдужий».
Завжди ледачий в іграх.
Занадто мрійливий.
Говорить не виразно, бурмоче.
Часто утомлений (пригноблений, нещасний), рідко сміється.
Відсутня емоційна реакція на зауваження та пропозиції, оцінки не хвилюють.

Спостереження виявів дезадаптивної  поведінки
Активний протест. Дитина стає неслухняною, порушує дисципліну на уроці,

відмовляється відповідати біля дошки або навіть ходити до школи, на перерві проявляє
агресію до інших дітей: свариться, заважає гратися, дратується, гнівається.

Реакція пасивного протесту. Дитина рідко піднімає руку на уроці, формально виконує
вимоги вчителя. На перерві пасивна, віддає перевагу самотності, не проявляє інтересу до
колективних ігор. Пригнічений настрій, страхи.

Реакція тривожності і невпевненості. Дитина на уроках пасивна, коли відповідає, то
скута і напружена. На перерві не може знайти собі заняття, віддає перевагу тому, щоб
бути поруч з іншими дітьми, але не вступає з ними в контакт. Дитина тривожна, легко
може заплакати, почервоніти, розгублюється при найменшому зауваженні вчителя.
Можуть хворіти на психосоматичні захворювання або мати невротичні вияви.
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ВОЛЯ
Вивчення вольової сфери особистості

Учені поділяють ситуативні вияви волі і вольові якості особистості. Перші виникають
як природна реакція психіки на певні ситуації, коли людина змушена через зовнішні
причини виявляти свою волю; другі - це відносно стійкі стани людини, які активізуються і
виявляються в більшості однотипних ситуацій.

Характеристику вольової активності школяра можна одержати, спостерігаючи за його
наполегливістю, ініціативністю, рішучістю, самостійністю, витримкою, організованістю,
дисциплінованістю тощо. Ці вольові якості найбільше яскраво виявляються в діях і
вчинках школярів.

Проведіть спостереження вольових проявів школярів  у  певних видах діяльності
(навчання, праця, спорт, суспільна робота). Зробіть записи в щоденник спостережень,
використовуючи характеристики ознак вольових якостей школярів.

Оцінка стійкості тієї чи іншої вольової якості визначається по частоті вияву ознак даної
якості. Вольова якість вважається більш-менш стійкою, якщо одна з її ознак виявляється в
суб'єкта у  певній діяльності в середньому три і більш рази на  тиждень, або якщо дві і
більше ознак виявляються в середньому не менш двох разів на тиждень за час
спостереження за суб'єктом. При більш рідкому прояві ознак вольова якість вважається
нестійкою.

Якщо вольова якість  певної сили і стійкості виявляється тільки в одному виді
діяльності (навчання, праця, спорт, суспільна робота), можна вважати, що це вплив
мотиву, інтересу до даної діяльності, якщо в двох і більш видах діяльності –  то це,
вочевидь, якість особистості.

Велике значення для аналізу вольових якостей особистості має, яка виявляється в тому,
які цілі людина перед собою ставить, які засоби для їх досягнення вона вибирає; які при
цьому реалізує спонукання; якими принципами вона керується. Усі вказані складові
оцінюються в даному випадку з точки зору їх відповідності моральним нормам.

Спостереження вольових якостей особистості (оберіть відповідні ознаки):

Сміливість
•  завжди вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший за нього самого;
•  у більшості випадків вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший;
•  не завжди може змусити себе вступити у боротьбу із супротивником сильнішим за

нього самого;
•  у більшості випадків відступає перед силою;
•  завжди відступає перед силою, боїться;
•  переоцінює свої можливості, має надмірний, невиправданий оптимізм.
Рішучість
• завжди самостійно, своєчасно, без коливань приймає відповідальне рішення і

неухильно реалізовує їх у діяльності;
•  здатний до вільного вибору у неоднозначній ситуації;
•  у більшості випадків без коливань приймає відповідальне рішення;
•  іноді коливається перед відповідальним рішенням;
•  рідко зважується приймати  будь-яке  відповідальне рішення;
•  не в змозі самостійно прийняти будь-яке відповідальне рішення;
•  обережний, виважений, намагається не ризикувати там, де можна уникнути ризику,

діяти напевно.
Цілеспрямованість
• вольова активність відповідає суспільним вимогам;
• здатність свідомої концентрації на певній меті, вибір найбільш ефективних шляхів її

досягнення;
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• швидке та обмірковане прийняття рішень при виконанні тієї чи іншої дії або вчинку;
• не тільки чітке усвідомлення мети, а й здатність до планомірного здійснення дій для

досягнення мети;
• виконання прийнятого рішення без коливань, упевнено;
• відсутність розгубленості при прийнятті рішень у складних умовах і під час

емоційних  напружень;
• труднощі лише загартовують та стимулюють на подальші дії щодо досягнення мети.
Самостійність
•  передбачає при врахуванні думок інших людей, їхніх порад, певну критичність щодо

цих думок і порад
•  виконання суб'єктом посильної діяльності без допомоги і постійного контролю з боку

дорослих (без нагадувань і підказок виконання навчальних, трудових завдань);
•  уміння самому знайти собі заняття та організувати свою діяльність (приступити до

підготовки уроків, обслужити себе, знайти спосіб відпочити);
• уміння відстояти свою думку, не виявляючи при цьому упертості, якщо не правий;
•  уміння дотримуватися  вироблених звичок самостійної поведінки в нових умовах

діяльності;
•  негативізм (немотивована протидія всьому тому, що йде від інших);
•  впертість, мотивована протидія, за якої людина діє відповідно до прийнятого нею

рішення, але це рішення і мотивування не мають об'єктивних підстав;
•  навіюваність (учень не має своєї думки і чинить під впливом обставин і тиску з боку

інших людей, виявляє конформність).
Ініціативність
• здатність до активних дій, що викликані власними установками, уявленнями,

переконаннями;
• вияв суб'єктом творчості, вигадки, раціоналізації новаторстві, самостійності, стійкості

до зовнішніх впливів;
• участь у здійсненні розумного нововведення, гарного починання;
• активна підтримка колективу в реалізації намічених планів;
• прагнення виявити ініціативу в незвичній обстановці.
  Наполегливість
• здатність до стійких, активних, енергійних дій, результативність у подоланні

перешкод;
• прагнення постійно доводити почату справу до кінця, утримувати мету, не знижуючи

наполегливості  в боротьбі
з труднощами;

• уміння продовжувати діяльність при небажанні нею займатися, при виникненні іншої,
більш цікавої діяльності;

• уміння виявити завзятість при обставинах, що змінилися  (зміни колективу, умов
праці) ;

• доводить до кінця задумане, лише якщо труднощі   виконання незначні або вимагають
короткочасних зусиль;

• дуже рідко доводить до кінця задумане, навіть якщо стикається з незначними
труднощами;

• зіштовхнувшись з труднощами, відразу ж відмовляється від спроб виконати намічене.

Витримка
• здатність до тривалої протидії несприятливим чинникам;
• вияви терпіння в діяльності, що виконується в утруднених умовах (великі перешкоди,

невдачі);
• уміння стримувати гнів, зберігати спокій в конфліктних ситуаціях (при суперечках,

незаслуженому обвинуваченні);
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• уміння гальмувати вияви почуттів при сильному емоційному  напруженні,
холоднокровність;

• уміння контролювати стани тривоги, страху, розгубленості. Самовладання при
хвилюванні, здатність продовжувати діяльність без особливих втрат щодо її
продуктивності;

• уміння стримувати бажання відповісти на образу ще більшою образою опонента, не
демонструє розчарувань, нікого не звинувачує при невдачах, здатен  контролювати свою
поведінку в незвичній обстановці;

• уміння зберігати актуальний стан всупереч ситуації, що склалася.

  Дисциплінованість
• виявляється стійкість у розподілі вольових зусиль відповідно до домінуючих

інтересів;
• свідоме виконання встановленого в даній діяльності порядку (дотримання вимог

вчителів, своєчасне виконання трудових доручень, виконання всіх правил у спорті та ін.);
• добровільне виконання правил, установлених колективом (класом, членами  гуртка,

групою товаришів по праці, спорту та ін.);
• відсутність  дисциплінарних порушень, збереження гарної поведінки  навіть, якщо

змінюються обставини.

 Організованість
• дотримання визначеного порядку, що сприяє успіху в діяльності (тримати в порядку

книги, робоче місце, предмети праці і розваг та ін.);
• планування своїх дій і розумне їх поєднання; раціональна витрата часу з урахуванням

обстановки.

Самовладання, самоконтроль (здатність  до  внутрішнього (психічного)
гальмування):

• гарна соціальна пристосованість і вміння контролювати свою поведінку;
• завжди вміє придушити небажані емоційні вияви (вибухи гніву, різні пристрасті,

потяги);
• зберігає ясність думки, володіє емоціями в складній ситуації, здатний керувати своїми

діями в стані стресу;
• має аскетичні схильності,  уміє покладатися на себе, поводиться самостійно,

незалежно;
• як правило, уміє впоратися зі своїми емоціями. Випадки протилежного характеру

одиничні;
• часом не вміє впоратися із своїми емоціями, легко виводиться із стану рівноваги;
• часто не може придушити небажані емоції;
• погано володіє своїми почуттями, легко впадає в стан розгубленості, пригніченості;
• занадто сентиментальний, довірливий, мрійливий, нереалістичний, піддається

впливам середовища.

Здатність до фізичного (психомоторного) гальмування
• уміє приховувати вияв своїх почуттів;
• навіть при сильному почутті, страху, гніву, радості тощо  залишається зовні

спокійним;
• витривалий стосовно болю, не кричить, не стогне.

Здатність до позитивного вольового зусилля
• розвиток сильної волі виступає як самоціль;
• може примусити себе узятися за дуже важку, майже нездійснену справу, якщо це

необхідно;
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• перебуваючи в найважчому стані,   продовжує розвивати енергійну діяльність;
• найменше утруднення негайно  паралізує всю  енергію школяра.

Більша або менша тривалість вольового зусилля
• наполегливий у переслідуванні своїх цілей;
• може довести до кінця почату справу, незважаючи ні на які перешкоди;
• за всяку роботу спочатку приймає енергійно, але потім швидко “згасає”.

Ступінь опірності зовнішнім впливам
• свідома, розумно-мотивована самостійність думок і вчинків;
• небажання поступатися своїми переконаннями;
• чужі поради приймає, але тільки змінивши їх згідно своїм потребам;
• спостерігається обмежена впертість учня, коли, незважаючи на всі переконання, він ні

за що не бажає змінити своїх дій, явно безглуздих і для нього шкідливих;
• наслідуваність: легко переймає вчинки оточуючих;
• поступливість, схильність підкорятися;
• здатність піддаватися гіпнотичному впливу: можна легко переконати його зробити що

завгодно.

Спостереження виявів слабовілля
•  невміння переборювати зовнішні (непогода, зауваження педагога) і внутрішні

(хвороба, лінь) труднощі;
•  відхилення в афективно-емоційній сфері: афект неадекватності;
•  неуважний на уроках;
• непосидючий;
•  не вміє слухати інструкцію, правила успішного виконання завдання;
• припускається помилок під час виконання навчального завдання;
•  відсутні витримка, цілеспрямованість та ініціатива;
• часто порушує дисципліну в класі, грубий у відносинах з учителем, однолітками,

погано контролює свою поведінку;
•  не може доводити до кінця почату справу, не вміє переборювати ситуативні

перешкоди;
•  прагне до лідерства, хоче бути авторитетом для оточуючих, однак авторитетом у

дітей не користується, оскільки часто в грі порушує правила.

Встановлення причин слабкої волі
•  відсутність довільності, ретельності і старанності;
• завищена самооцінка;
• низький рівень мобілізації своїх можливостей;
• неусвідомлена непокора свого "Я" загальноприйнятим нормам, установленому

порядку через відсутність планування своїх дій;
•  не вміє працювати творчо, критично ставиться до своєї праці;
• неорганізованість.
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V.  ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШКОЛЯРА
Темперамент. Характер. Здібності

Властивості темпераменту є тими природними властивостями, які визначають
динамічну сторону психічної діяльності людини, а саме: швидкість виникнення психічних
процесів та їх стійкість (швидкість запам'ятовування, тривалість уваги); психічний темп і
ритм (швидкість виконання певних дій); інтенсивність психічних процесів (сила почуттів,
активність волі); спрямованість психічної діяльності на певні об'єкти (бажання
контактувати з новими людьми, прагнення нових вражень).

Охарактеризуйте  індивідуально-психологічні властивості школяра

ТЕМПЕРАМЕНТ

Орієнтовні напрямки вивчення (спостереження) основних властивостей нервової
системи школяра

Сила / слабкість нервових процесів у відношенні до збудження і гальмування:
• здатність тривало витримувати, не виявляючи позамежного гальмування, інтенсивні

навантаження, які часто повторюються;
• здатність витримувати тривалі гальмівні впливи, які часто повторюються;
•  здатність виконувати будь-які доручення як відповідальні завдання без порушення

нормального функціонування психічної діяльності;
•  уміння тривалий час залишатися зосередженим, не виявляючи ознак утоми (здатність

боротися з втомою);
•  вияви активності (пасивності), упевненості (невпевненості);
• особливості поведінкових виявів у випадках заборони бажаного або звичного заняття

тощо;
• чутливість до зовнішніх впливів (звуків, світла);
•  великою чутливістю до зовнішніх впливів, тому школяр швидко перенасичується і

виснажується.
Урівноваженість/ неурівноваженість нервових процесів у відношенні до збудження і

гальмування:
• врівноваженість нервової системи, яка виявляється в однаковій реактивності нервової

системи у відношенні до збудження і гальмування;
•  здатність діяти відповідно до ситуації, стримувати себе, якщо це необхідно;
•  уміння виявляти терпіння або діяти активно;
• неврівноваженість – переважання процесу збудження або гальмування;
• школяр діє активно але імпульсивно, необдумано, їй важко контролювати свої емоції;
•  переважає гальмування, учню важко налаштувати себе на активність.
Рухливість (лабільність) / інертність нервового процесу, яка  оцінюється швидкістю

виникнення та припинення нервового процесу у відношенні до збудження і гальмування:
• темп рухів при ходьбі, грі, виконанні трудової діяльності (швидкий чи повільний);
• швидкість і легкість переходу від одного виду діяльності до іншого (відбувається

легко чи важко);
• швидкість зміни емоціональних станів, включення в нову діяльність (швидке чи

повільне);
• переключення від збудження до гальмування  (швидке чи повільне переключення);
• швидкість приймати рішення;
• спосіб пристосування до нових умов.
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Динамічні властивості особистості (встановіть методом спостереження)
Чи наполегливий в роботі (чи може довгий час працювати без перерви, не знижуючи

результатів), чи швидко стомлюється, необхідні перерви, довго і напружено працювати не
може.

Сильні життєві впливи переносить стійко, відповідає на них відповідною енергією,
активністю, підвищує напруженість діяльності чи сильні впливи призводять до зривів,
знижують енергію і активність.

Чи зберігається самовладання і витримка у важких, надзвичайних, критичних умовах
чи губиться, зривається, роздратовується, пасує у важку хвилину.

Здатний спокійно і довго чекати чого-небудь для нього важливого чи нездатний до
довгих чекань.

Бурхливо включається в нову діяльність, легко збуджується чи важко і повільно
“загоряється”, несприйнятливий.

Рухливий, легко і швидко переходить від однієї діяльності до іншої чи навпаки,
інертний, повільно і важко переключається.

Легко і швидко засвоює нові знання, уміння, навички чи важко і повільно.
Легко відгукується на нові враження (навіть якщо вони незначні) чи невразливий.
Бойовий, наполегливий, енергійний чи тихоня.
Урівноважений, спокійний чи схильний до емоціональних зривів, спалахів.

Основні психологічні характеристики різних типів темпераменту
(інформація для спостереження)

 Холерики: нестійкі, запальні, нетерплячі, різкі, рішучі, уперті, влучні, необразливі,
часто ризикують, володіють швидкою мовою, неврівноважені, агресивні, не люблять
недоліки інших, прагнуть до нового, володіють швидкою реакцією, виразною мімікою,
наполегливі, схильні до різкої зміни настрою, різкі у рухах.

Характеризується великою життєвою енергією, здатністю віддаватися справі з
особливою пристрастю, але йому не вистачає самовладання. Це людина швидка і
поривчаста, схильна до бурхливих емоційних спалахів і різких змін настрою, зі стрімкими
та різкими рухами. Прийнявши рішення, без коливань переходить до його реалізації.

Діти-холерики легко концентрують свою увагу на об'єкті, але не завжди ефективно
можуть переключати її внаслідок слабкості гальмівного процесу. Перехід від одного виду
діяльності до іншого, особливо швидкий, буде тренувати процес гальмування і розвивати
врівноваженість.

Флегматики: спокійні, товариські, уміють чекати, володіють спокійною мовою,
стримані, доводять справу до кінця, планують, врівноважені, не потребують схвалення,
постійні у стосунках, не витрачають сили дарма, поволі включаються в роботу, рівні у
стосунках зі всіма, замкнені, у всьому люблять акуратність, інертні, малорухливі, погано
пристосовуються до нового, обережні.

Сангвініки: веселі, життєрадісні, енергійні, не доводять справу до кінця, переоцінюють
себе, швидко схоплюють нове, непостійні в інтересах, легко пристосовуються, легко
захоплюються, швидко втрачають цікавість, швидко включаються в роботу, обтяжуються
одноманітністю, товариські, витривалі, працездатні, володіють гучною мовою, дратівливі,
квапливі, поверхові.

Сангвінік постійно потребує нових вражень, які його збуджують і сприяють його
активності. Швидко знаходить контакт у стосунках з оточуючими людьми, відзначається
товариськістю, у колі нових людей відчуває себе вільно. Серед товаришів веселий та
життєрадісний, охоче бере на себе організаторські обов'язки.

Діти-сангвініки відразу беруться за багато справ, але швидко можуть охолонути до
початої справи, можуть давати обіцянки і не виконувати їх. Можуть образитися,
заплакати, але образу швидко забувають.
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Меланхоліки: соромливі, часто розгублюються, не вірять у свої сили, легко переносять
самотність, у разі невдач пригнічені, заглиблюєтеся в себе, швидко стомлюються, важко
пристосовуються до характеру співрозмовника, сприйнятливі до заохочення, виявляють
високі вимоги, недовірливі, підозрілі, чутливі, образливі, малоактивні, покірні, прагнуть
викликати співчуття.

Реакції неадекватні. Увага легко відволікається. Меланхолік надмірно образливий і
чутливий. Неенергійний, ненаполегливий, легко втомлюється і мало працездатний.

Діти зі слабкою й рухливою нервовою системою (яких називають меланхоліками)
особливо гостро сприймають зауваження вчителя, засмучуються через дрібниці, на які
інші не звертають уваги. Підвищена чутливість може заважати їм адаптуватися в школі.

Спостереження за показниками основних властивостей
особистості екстраверсії – інтроверсії

У загальному розумінні екстраверсія – це спрямованість особистості на навколишніх
людей, на події, інтроверсія – поняття, синонімічне стурбованості – виявляється як
емоційна нестійкість, напруженість, емоціональна збудливість, депресивність.

Так, екстраверт, порівняно з інтровертом, складніше виробляє умовні рефлекси, володіє
більшою терпимістю до болю, але меншою терпимістю до сенсорної депривації, внаслідок
чого не переносить одноманітності, частіше відволікається під час праці та ін. Типовими
виявами у поведінці екстраверта є товариськість, імпульсивність, недостатній само-
контроль, висока пристосованість до середовища, відкритість у почуттях. Він чуйний,
життєрадісний, впевнений у собі, прагне лідерства, має багато друзів, нестриманий,
любить розважатися, ризикувати, дотепний, не завжди люб'язний. Дитина відкрита,
доброзичлива, співчутлива, уважна до людей. весела і товариська, емоційна, з домінуванням
позитивних емоцій.

У інтроверта переважають такі особливості поведінки: часто занурений у себе, відчуває
труднощі, налагоджуючи взаємини з людьми та адаптуючись до реальності. У більшості
випадків інтроверт спокійний, урівноважений, миролюбний, його дії продумані та
раціональні. Коло друзів у нього невелике. Він високо цінує етичні норми, любить плану-
вати майбутнє, міркує над тим, що і як буде робити, не піддається миттєвим спонукам,
песимістичний.

Інтроверт не любить хвилювань, дотримується заведеного життєвого порядку. Він
контролює свої почуття і рідко поводиться агресивно, послужливий. Інтроверт,
звернений у себе, людина, яка важко вступає в контакт. Така людина орієнтована, як
правило, на свої почуття, стримана, сором'язлива. У рішеннях серйозна, емоціям
недовіряє, любить порядок. Песимістична, і тому навряд чи з неї вийде гарний педагог чи
організатор. Однак такі люди незамінні, якщо необхідно виконати роботу, яка вимагає
тривалого й методичного напруження, посидючості, уваги, терпіння. Школяр
недовірливий, уразливий, нездатний приховувати свої негативні емоції. У його поведінці
часто спостерігаються егоцентризм, упертість. Холодний, замкнутий, скептичний,
негнучкий у стосунках з людьми, твердий, безкомпромісний.

Для амброверта характерні спокійні, рівні стосунки з людьми, відповідальність за свої
вчинки. Саме такими якостями володіють гарні керівники, педагоги, всі люди, чия робота
будується на спілкуванні з іншими людьми. Амброверти – це люди, які мають риси
екстраверта й інтроверта, тому їх енергія спрямована і всередину, і поза собою.

Екстраверти – балакучі, товариські люди, які люблять зміну настрою. Люблять
встановлювати нові контакти, але при цьому часто незібрані, неврівноважені, можуть бути
нав'язливими. При цьому вони чудові імпровізатори. Все у них виходить легко й
невимушено. Нестримані, тому що не вважають за потрібне контролювати емоції й
почуття. У роботі енергійні, демонструють прекрасну реакцію.
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ХАРАКТЕР

Охарактеризуйте характер школяра

Найзагальніші властивості характеру розміщуються по осях: сила – слабкість; твердість
– м'якість; цільність –суперечливість; широта – вузькість. Якщо піц силою характеру
розуміють ту енергію, з якою людина переслідує поставлені цілі, її здатність пристрасно
захопитися і розвивати велике напруження сил при зіткненні з труднощами, уміння
долати їх, то слабкість характеру пов'язують з проявом нерішучості, нестійкості поглядів
тощо. Твердість характеру означає жорстку послідовність, наполегливість у досягненні
мети, відстоюванні поглядів тощо, водночас як м'якість характеру виявляється в гнучкому
пристосуванні до умов, що змінюються, досягненні мети за рахунок поступок,
знаходженні розумних компромісів. Цільність або суперечливість характеру визначається
мірою поєднання провідних та другорядних рис характеру. Якщо провідні та другорядні
риси характеру гармонують, якщо відсутні суперечності у прагненні та інтересах, то такий
характер називають цільним, якщо ж вони різко контрастують, то суперечливим. Про
широту та повноту характеру говорять на засадах властивостей, які свідчать про
різноманітність прагнень та захоплень людини, її діяльності. Як правило, такі люди
характеризуються експансивністю та душевною щедрістю. На противагу їм люди з
"вузьким" характером схильні до самообмежень, звуження сфери своїх інтересів,
домагань та діяльності [42].

Вивчення характерологічних  якостей особистості
Характер – це індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних особливостей

особистості, які визначають ставлення:
• до самого себе (міра вимогливості, критичності, самооцінка);
• до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, жорстокість або

доброта, грубість або ввічливість тощо);
     • до дорученої справи (береться із готовністю, без певного інтересу, відмовляється),
суспільної діяльності й суспільно корисної праці (лінь або працьовитість, акуратність,
відповідальність або безвідповідальність, організованість);
     • у характері відображаються вольові якості, (готовність долати перешкоди, душевний
та фізичний біль, наполегливість, самостійність, рішучість, дисциплінованість).

Спостереження за особливостями поведінки та рисами характеру школяра
Напрямки спостереження:

      Як часто здійснює позитивні вчинки, якими є їх можливі мотиви?
      Негативні вчинки, їх вияв (епізодичні, систематичні), характер: грубість, пропуски
занять, бійки, запізнення на уроки, порушення дисципліни в класі, відмова від виконання
певних вимог, доручень, відмова працювати в класі під час уроку.
      Ставлення до своїх вчинків: байдужий, переживає, виправдовує, засуджує.

Як ставиться до педагогічної дії: з байдужістю, з осудом, розуміє й намагається
виконувати вимоги.

Риси характеру, які виражають спрямованість (встановіть методом
спостереження, наведіть приклади)

Громадська чи егоїстична спрямованість.
Принциповість чи безпринципність.
Правдивість чи брехливість.
Працьовитість чи лінощі.
Безкорисливість чи користолюбство.
Скромність чи нескромність.
Справедливість чи несправедливість.



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

60

Чуйність чи черствість.
Прямота чи лицемірство.

Інтелектуальні риси характеру (встановіть методом спостереження, наведіть
приклади)

Спостережливість чи неспостережливість.
Практична спрямованість розуму, уміння застосувати знання при виконанні

практичних завдань чи непрактичність розуму.
Допитливість чи недопитливість.

Вольові риси характеру (встановіть методом спостереження, наведіть приклади)
Впевненість чи невпевненість у своїх силах і можливостях.
Дисциплінованість чи недисциплінованість.
Ініціативність (заповзятливість) чи тільки старанність.
Особиста організованість чи неорганізованість.
Самостійність чи навіювання.
Зібраність чи незібраність.
Витримка чи нестриманість.
Сміливість чи боягузтво.
Наполегливість чи впертість.
Особиста активність чи пасивність.

Емоційні риси характеру (встановіть методом спостереження, наведіть приклади)
Веселість чи похмурість.
Бадьорість чи в'ялість.
Незворушність чи роздратованість.

Риси характеру, які виражають ставлення до діяльності (встановіть методом
спостереження, наведіть приклади)

Добросовісність чи недобросовісність у ставлення до діяльності: трудової; навчальної;
ігрової; спортивної.

Виконання суспільних доручень: сумлінне, несумлінне, під тиском, у відповідно до
настрою, з ініціативою.

Ставлення до трудових справ класу: бере активну участь, байдужий, демонстративно
відмовляється.

Ставлення до фізичної праці:
• позитивне (працелюбний, часто перевагу надає фізичній праці на відміну від

розумової, золоті руки);
• байдуже (не сприймає фізичну працю як цікаву діяльність, від неї не відмовляється,

але виконує без ініціативи);
• негативне (піддається лінощам, працює без інтересу, під тиском, до фізичної праці

ставиться недбайливо).

Відношення до справи (інтереси й мотиви праці, схильність до колективних чи
індивідуальних форм праці; позиція, взаємостосунки в практиці).

Активність (оберіть відповідність, наведіть приклади):
• активно бере участь у всіх суспільних справах, не зважаючи на власний час;
• бере активну участь у суспільних справах, але намагається не витрачати на це свого

вільного часу;
• не виявляє активності в суспільному житті, але доручення виконує;
•  рідко бере участь у суспільних справах;
•  відмовляється брати участь у суспільних справах.
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Працьовитість (оберіть відповідність, наведіть приклади):
• будь-яку роботу учень завжди виконує охоче, шукає роботу сам і намагається зробити

її добре;
• як правило, охоче береться за роботу, намагаючись виконати її добре. Випадки

протилежного характеру рідкі;
• рідко береться за роботу охоче;
• найчастіше намагається ухилитися від будь-якої роботи;
•  завжди ухиляється від виконання будь-якої справи.

Відповідальність (оберіть відповідність, наведіть приклади):
• учень завжди добре й у призначений термін виконує будь-яку доручену йому справу;
• у більшості випадків добре та вчасно виконує доручену йому роботу;
•  часто не виконує вчасно  (чи виконує погано) доручену йому справу;
• дуже рідко виконує доручену йому справу;
•  ніколи не доводить до кінця доручені йому справи.

Ініціативність (оберіть відповідність):
•  виступає зачинателем багатьох справ, не прагнучи одержати за це ніякого визнання;
•  досить часто виступає зачинателем нової справи;
•  рідко сам починає нову справу;
•  майже ніколи сам не починає нової справи;
•  ніколи не виступає зачинателем якої-небудь справи.

Організованість (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  завжди правильно розподіляє свою роботу в часі і виконує її відповідно до плану;
•  у більшості випадків правильно розподіляє  та вчасно виконує свою роботу;
•  вміє правильно розподіляти  та вчасно виконувати свою роботу, тільки якщо за кожен

її етап треба звітувати;
•  найчастіше не вміє правильно розподіляти свою діяльність у часі;
•  не вміє розподіляти свою роботу в часі, витрачає час даремно.

Допитливість (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  постійно активно довідується про  щось нове в різних  сферах науки і культури;
•  у більшості випадків зацікавлений в одержанні нових знань з різних  сфер науки і

культури;
•  рідко прагне довідатися про щось нове;
•  як правило, цікавиться однією обмеженою  сферою знань;
•  як правило, не виявляє зацікавленості у набутті нових знань;
•  байдужий до всякого роду нових знань.

Риси характеру, які виражають ставлення до інших людей (оберіть відповідність,
наведіть приклади):

Колективізм чи індивідуалізм.
Товариськість чи замкнутість.
Тактовність чи нетактовність.
Чуйність чи черствість.
Ввічливість чи грубість.

Ставлення до людей
Чесність, правдивість (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  завжди правдивий стосовно своїх батьків, вчителів, товаришів;
•  майже завжди правдивий у стосунках із своїми батьками, вчителями, товаришами;
•  часто говорить неправду заради власної вигоди;
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•  майже завжди говорить неправду, якщо йому це вигідно;
•  схильний завжди говорити неправду.

Справедливість (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  активно бореться з тим, що вважає несправедливим;
•  не завжди бореться з тим, що вважає несправедливим;
•  рідко виступає проти того, що вважає несправедливим;
•  не домагається справедливості;
•  зовсім байдужий до виявів несправедливості.

Безкорисливість (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  у своїх вчинках завжди керується міркуваннями користі чи справами інших людей, а

не власної вигоди;
•  майже завжди керується міркуваннями користі чи справами інших людей;
•  у вчинках часто керується міркуваннями власної вигоди;
•  у вчинках, як правило, завжди керується міркуваннями власної вигоди.

Товариськість (оберіть відповідність, наведіть приклади):
• завжди охоче вступає у контакт із людьми, любить працювати і відпочивати з іншими;
• як правило, із задоволенням спілкується з людьми;
•  намагається спілкуватися з обмеженим колом близьких людей;
•  віддає перевагу індивідуальним формам роботи і відпочинку;
•  замкнутий, не товариський.

Почуття товариськості (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  учень завжди допомагає товаришам у важкій роботі й у важкі хвилини життя;
•  як правило, допомагає товаришам;
•  допомагає товаришам, але якщо його просять;
•  дуже рідко допомагає товаришам;
•  якщо його попросять, може відмовити в допомозі;
•  ніколи не допомагає товаришам у роботі, у важкі хвилини життя.

Чуйність (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•   завжди співчуває іншим, товариші часто діляться з ним своїми турботами;
•   щиро співчуває іншим, якщо не занадто поглинений власними думками;
•  поглинений власними почуттями настільки, що не  бажає рахуватися із почуттями

інших людей;
•  майже не вміє співчувати іншим;
•   зовсім не вміє співчувати іншим.

Ввічливість, тактовність (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  усі його вчинки і слова свідчать про повагу до інших людей;
•  майже завжди виявляє належну повагу до інших людей;
•  часто буває нечемний і нетактовний;
•  часто неприпустимо різкий, грубий, нерідко затіває сварки;
•  завжди різкий, невитриманий як у спілкуванні з ровесниками, так і зі старшими. У

сварці ображає інших, грубить.

Риси характеру, які виражають ставлення до самого себе (оберіть відповідність,
наведіть приклади):

Критичне ставлення до своїх сил чи надмірна самовпевненість.
Впевненість чи невпевненість.
Вимогливість чи невимогливість.
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Самокритичність чи несамокритичність.

Ставлення до себе
Скромність (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  ніколи не виставляє напоказ своїх достоїнств, заслуг;
•  іноді на прохання товаришів розповідає про свої дійсні досягнення, достоїнства;
•  сам розповідає товаришам про свої дійсні досягнення, достоїнства;
•  часто  вихваляється ще не зробленим чи тим, у чому він брав дуже малу участь;
•  вихваляється навіть незначними досягненнями, перебільшеними достоїнствами.

Впевненість у собі (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  ніколи не радиться з іншими, не шукає допомоги навіть тоді, коли це варто було б

зробити;
•  усі завдання, доручення виконує без допомоги інших. Звертається по допомогу тільки

у випадку дійсної необхідності;
•  часом, виконуючи важку задачу, звертається по допомогу, хоча міг би  впоратися

сам;
•  часто при виконанні завдань, доручень просить допомоги, підтримки інших, навіть

якщо сам може  впоратися;
•  постійно, навіть у простих справах, має потребу в схваленні і допомозі інших.

Самокритичність (оберіть відповідність, наведіть приклади):
• завжди з увагою вислуховує справедливу критику і наполегливий у виправленні

власних недоліків;
• у більшості випадків правильно реагує на справедливу критику, прислухається до

добрих порад;
•  часом прислухається до справедливих зауважень, намагається їх враховувати;
• до критичних зауважень, порад відноситься неуважно, не намагається виправляти

недоліки;
• відкидає будь-яку критику. Відмовляється визнавати свої очевидні промахи, нічого не

робить для їхнього виправлення.

Уміння розраховувати свої сили (оберіть відповідність, наведіть приклади):
• завжди тверезо оцінює власні сили, обираючи завдання та справи «по плечу» не

занадто легкі і не занадто важкі;
•  як правило, вірно оцінює свої сили і труднощі завдання;
• іноді бувають випадки, коли учень погано враховує свої сили і труднощі дорученої

справи;
•  у більшості випадків не вміє оцінити свої сили і труднощі справи;
•  майже ніколи не вміє правильно оцінити свої сили і труднощі завдання, справи.

Прагнення до успіху, першості (оберіть відповідність, наведіть приклади):
• завжди і в усьому прагне бути першим (у навчанні, спорті), наполегливо цього

домагається;
• прагне бути в числі перших у багатьох  сферах, але особливу увагу приділяє

досягненням у якій-небудь одній;
•  прагне в чомусь одному  домогтися визнання, успіху;
• дуже рідко прагне  успіху в якій-небудь діяльності, легко задовольняється

положенням «середняка»;
• ніколи не прагне в чому-небудь бути першим, одержує задоволення від самої

діяльності.
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Самоконтроль (оберіть відповідність, наведіть приклади):
•  завжди ретельно зважує свої слова і вчинки;
•  не завжди ретельно контролює свої слова і вчинки;
•  здебільшого діє нерозважно, розраховує на «везіння»;
•  майже завжди  діє нерозважно, недостатньо ретельно контролює себе;
•  постійно  діє нерозважно, у розрахунку «на везіння».

Акуратність, охайність, ставлення до речей, суспільного майна (оберіть
відповідність, наведіть приклади):

• завжди тримає свої речі в ідеальному порядку. Завжди охайний, підтягнутий  (і за
партою, і біля дошки). Береже суспільне майно, завжди намагається привести його в
порядок;

• тримає  як слід власні і позичені йому речі (книги, конспекти). Прагне
упорядковувати суспільне майно (парти, інвентар), скоріше, за обов'язком;

• не виявляє великого прагнення до підтримки ладу навколо себе. Іноді приходить у
школу неохайним, неохайно одягненим. Байдужий стосовно тих, хто псує суспільне
майно;

• часто не піклується про свій зовнішній вигляд, стан своїх книжок, речей, не береже
суспільне майно, навіть псує його;

• зовсім не піклується про те, щоб належно тримати свої речі, завжди неохайний. При
нагоді, не задумуючись, псує суспільне майно.

Спостереження гіпертрофованих рис характеру підлітків
та орієнтовне визначення типу акцентуацій за описом дослідників (А.Є. Личко,  Р.В.

Павелків)
1. Гіпертимний тип. Підлітки цього типу відрізняються рухливістю, товариськістю,

схильністю до бешкетування. У події що відбуваються навколо них, завжди вносять
багато галасу, люблять неспокійні компанії ровесників. Маючи досить високий рівень
розвитку загальних здібностей, вони виявляють непосидючість, недостатню
дисциплінованість, учаться нерівно. Настрій у них завжди гарний, піднесений. З
дорослими, батьками, педагогами в них нерідко виникають конфлікти. Такі підлітки
мають багато різноманітних захоплень, але ці захоплення, як правило, поверхові і швидко
проходять. Підлітки гіпертимного типу часто переоцінюють свої здібності, бувають надто
самовпевненими, прагнуть показати себе, похвалитися.

2. Циклоїдний тип. Діти характеризуються підвищеною дратівливістю і схильністю до
апатії. Вони люблять знаходитися вдома самі замість того, щоб десь бути зі своїми
ровесниками. Вони важко переживають навіть незначні неприємності, украй роздратовано
реагують на зауваження. Настрій у них періодично змінюється від піднесеного до
пригніченого (звідси назва цього типу) з періодами приблизно у два-три тижні.

3. Лабільний тип. Цей тип непередбачуваний, характеризується різкими змінами
настрою. Приводом для зміни настрою можуть слугувати дрібниці: образливе слово,
непривітний погляд тощо. Такі підлітки, знаходячись у пригніченому настрої, потребують
допомоги та підтримки з боку тих, хто може їх відволікти, підбадьорити або розвеселити.
Вони гарно розуміють те, як до них ставляться оточуючі люди.

4. Астеноневротичний тип. Характеризується підвищеною підозрілістю і
капризністю, стомлюваністю і дратівливістю. Особливо часто стомлюється при виконанні
важких мисленнєвих задач.

5. Сенситивний тип. Цей тип характеризується підвищеною чутливістю до всього: до
того, що радує, і до того, що викликає смуток або лякає. Такі підлітки не люблять великих
компаній, надто азартних, рухливих та бешкетливих ігор. Вони сором'язливі і боязкі при
сторонніх людях, і тому часто складається враження про їхню замкнутість. Бувають
товариські лише з тими, хто їм добре знайомий, віддають перевагу спілкуванню з
молодшими або дорослими, а не з ровесниками. Характеризуються слухняністю та
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прив'язаністю до батьків. У юнацькому віці можуть виникати труднощі в адаптації до
однолітків, а також "комплекс неповноцінності". Разом з тим у таких підлітків дуже рано
виникає почуття обов'язку, високі моральні вимоги до себе та оточуючих людей.
Недостатність здібностей компенсують вибором складних видів діяльності і підвищеною
наполегливістю. Ці підлітки розбірливі у пошуках для себе друзів, виявляють велику
прив'язаність у дружбі, люблять друзів, старших за віком.

6. Психастенічний тип. Ці підлітки характеризуються раннім інтелектуальним
розвитком, схильністю до розмірковувань, самоаналізу і оцінок поведінки інших людей. У
таких підлітків самовпевненість поєднується з нерішучістю, а безапеляційність суджень –
з імпульсивністю дій, які здійснюються в ті моменти, коли необхідні обережність і
обачливість.

7. Шизоїдний тип. Характерною рисою таких підлітків є замкнутість, вони не надто
прагнуть до товариства ровесників, віддають перевагу перебуванню на самоті або
компанії дорослих. Такі підлітки зовні демонструють байдужість та відсутність інтересу
до інших людей. Вони не здатні розуміти стану інших людей, їхніх переживань,
позбавлені співчуття. Зовні свої почуття виявляють досить стримано. Ровесники не
завжди розуміють їх, тому часто їх не дуже люблять.

8. Епілептоїдний тип. У ранньому дитинстві діти цього типу часто бувають
плаксивими. Люблять мучити тварин, ображати менших та слабших, знущатися над тими,
хто не може чинити опору. У компанії дітей бажають бути не просто лідером, а
володарем. Характерними їх рисами є жорстокість, самолюбство, владність. У групах,
якими вони керують, встановлюють свої жорсткі, майже терористичні порядки, причому
їхня влада тримається на добровільному підпорядкуванні інших дітей або на страхові.
Відчувають себе на висоті в умовах жорсткої дисципліни, уміють догодити керівництву,
досягти певних переваг, заволодіти постами, які дають у їхні руки владу, а також
можливість встановити диктат.

9. Істероїдний тип. Ці підлітки характеризуються егоцентризмом, потребою в увазі до
власної персони. Виражена схильність до артистизму, демонстративності. Вони не
люблять, коли в їх присутності хвалять когось іншого, коли іншим приділяють більше
уваги, ніж їм. Нагальною для них є потреба в захопленості ними з боку інших. Такі
підлітки претендують на виключне положення серед ровесників, намагаються мати вплив
на оточуючих, привертати їхню увагу. Часто виступають ініціаторами або заводіями
справ. При цьому вони виявляються нездатними виконувати роль лідера, організовувати
справи, заслужити неформальний авторитет у групі.

10. Нестійкий тип. Підлітки цього типу виявляють підвищену схильність та потяг до
розваг, байдикування та неробства. Відсутні будь-які серйозні, у тому числі професійні
інтереси, майже не думають про своє майбутнє. Нерідко цей тип характеризують як
слабовільний, такий, що пливе за течією.

11. Конформний тип. Цей тип характеризується бездумністю, некритичністю, а також
підпорядкуванням будь-яким авторитетам, груповій більшості. Підлітки цього типу
схильні до моралізаторства і консерватизму, а головне життєве кредо – бути таким, як усі.
Це тип пристосуванця, який заради своїх інтересів здатний на все, у тому числі на зраду
друга, хоча завжди знаходить виправдання своїм вчинкам.

Порівняйте свої спостереження з результатами використання психологічної
діагностики.

Доцільно провести бесіду із школярем щодо самооцінки особистісних якостей,
занотувавши відповіді на поставлені запитання.

Яким якостям віддаєш перевагу, характеризуючи себе? (відзначити необхідне)
• цілеспрямованість, рішучість, самостійність;
• бадьорість, веселість, незворушність, оптимізм;
• чуйність, щирість, чуйність, добродушність;
• відповідальність, сумлінність, працьовитість;
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• самокритичність, правдивість, дисциплінованість;
• колективізм, тактовність, ввічливість, товариськість;
• моральність, освіченість, культурність;
• не знаходжу в собі цих якостей.
Чи задоволений собою?
• не задоволений, є над чим попрацювати, знаю, що заважає;
• в основному задоволений, але хочеться бути ще кращим;
• влаштовує те, що не відрізняюся від більшості інших;
• який є, кращий вже не стану;
• навіщо про це думати, кому це треба.

ЗДІБНОСТІ

Вивчення здібностей школяра

Загальні ознаки обдарованості у дітей (оберіть відповідність, наведіть приклади):
– високий рівень активності дитини, підвищена мовна активність  (такі діти мало

сплять, багато рухаються);
– інтерес до будь-якого виду творчої діяльності, несприйняття рутинної роботи,

надмірна допитливість;
– готовність до відповіді, змобілізованість уваги, жадоба до знань та спілкування (праг-

нуть спілкуватися з дорослими або старшими за себе дітьми, особливо з тими, чиї інтереси
подібні їхнім);

– у процесі спілкування бажають бути вислуханими і належно оціненими; не терплять
тривалих пояснень, моральних сентенцій, віддають перевагу лаконічності та відповідям,
що вимагають логічного мислення;

– доволі рано виявляють самостійність, рішучість, сильну волю;
– здатні аналізувати свої помилки;
– мають непоступливий характер, відстоюють свою думку, а тому часто конфліктують;

конфлікти відбуваються й через те, що такі діти вкрай негативно реагують на зауваження;
– порівняно з однолітками мають високий рівень розвитку пізнавальних здібностей,

творча уява переважає над репродуктивною; швидко і без видимих зусиль запам'ятовують
та відтворюють будь-який матеріал; володіють нестандартним мисленням, відзначаються
високою концентрацією уваги, іноді аж до неуважності щодо побутових процесів;

– наявність глибоких специфічних інтересів (до літератури, музики, малювання, інших
видів творчості);

– володіння основними компонентами уміння вчитись (навчальні навички та навчальні
вміння інтелектуального плану);

– сильна вразливість (Н.С. Лейтес, Ю.З. Гільбух, М.В. Савчин).

На думку І.П. Павлова, підґрунтя індивідуальних відмінностей складають домінуючий
тип вищої нервової діяльності та особливості співвідношення сигнальних систем.
Виходячи з цих критеріїв, можна виділити три типологічні групи людей: художній тип
(домінування першої сигнальної системи), мисленнєвий тип (домінування другої
сигнальної системи) та середній тип (рівне представництво).

Виділені І.П. Павловим типологічні групи припускають наявність різних вроджених
задатків у представників тієї чи іншої групи. Так, головна відмінність художнього типу
від мисленнєвого виявляється у сфері сприймання, де для "художника" характерне цілісне
сприймання, а для "мислителя" - поділ на окремі частини; у сфері уяви та мислення в
"художників" спостерігається домінування образного мислення та уяви, тоді як для
"мислителя" більш характерне абстрактне, теоретичне мислення, в емоційній сфері особи
художнього типу відрізняються підвищеною збудливістю, а для представників
мисленнєвого типу більш властиві помірковані, інтелектуальні реакції на події. Не
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випадково переважна більшість художників (скульпторів, живописців, музикантів, акторів
тощо) мають певною мірою виражені риси художнього типу. Якості мисленнєвого типу
створюють умови для сприятливого розвитку діяльності, пов'язаної з оперуванням
абстрактним матеріалом, поняттями, математичними виразами тощо. Легко зрозуміти, яке
широке коло конкретних дисциплін (математика, інформатика, філософія, мовознавство
тощо) може вимагати саме таких якостей, як передумов успішного оволодіння діяльністю.

Слід відзначити, що належність людини до художнього типу не означає слабкості
інтелектуальної діяльності, оскільки мова йде про відносне домінування образних
компонентів психіки над мисленнєвими.

З’ясуйте, наскільки свідомо і наочно школяр виявляє здібності незалежно від
ставлення до навчальної діяльності і оцінок з того чи іншого предмета:

а) у загальній розумовій діяльності;
б) у трудовій;
в) у спортивній;
г) у музичній;
д) в артистичній;
е) в образотворчій;
ж) математичні здібності;
з) технічні;
і) літературні;
к) педагогічні;
л) організаторські;
м) інші.
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VІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ МІЖОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ
ШКОЛЯРА ТА ЙОГО МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

ІНДИВІДУАЛЬНІ МІЖОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛЯРА

Основні напрямки вивчення індивідуальних міжособистісних особливостей школяра:
позиція, статус у класі, товариськість, комунікативні та організаторські здатності,
егоцентризм,  конфліктність, агресивність тощо.

Напрямки спостереження позиції в класному колективі, ставлення до колективу
Участь у суспільному житті колективу. Улюблене заняття
Участь у трудових справах колективу. Улюблене заняття
Позиція в класному колективі: лідер, прийнятий, ізольований.
Орієнтується на думку колективу: (постійно, ситуативно, ігнорує).
Орієнтується на думку окремих друзів у колективі (зазначити їх).
Чи користується симпатіями учнів класу чи окремної його частини; симпатіями не

користується.
Чи мас друзів у класі? З ким із класу стосунки є найбільш тісними. Характер взаємного

потягу.
Чи має надійних друзів поза класом?
Відносини з іншими однокласниками: ділові, рівні, дружні, теплі, конфліктні, ні з ким

не спілкується.
Переважно ладить с учнями класу чи конфліктує?

Вивчення рівня товариськості, доброти, чесності (оберіть відповідність):
Дуже низький рівень. Товариськість носить болісний характер (учень болісно реагує

на невдачі, які помітніші для нього більше, ніж для інших).  Часто школяр  проводиться як
сформований егоїст. На школяра важко покладатися у справах, які потрібно зробити усім
разом, групою. Зусилля вчителя допомогти подолати ці недоліки дають незначний ефект.

Дитина брехлива заради користі, причому ця якість виявляється і стосовно дорослих.
Зусилля вчителя допомогти учневі подолати цей недолік не дають відчутних результатів.

Низький рівень. Це явно нетовариська людина (некомунікабельна). Учень не вміє
спілкуватися активно, його нетовариськість заважає оточенню при контактуванні,  він
боїться спілкуватись з ровесниками, викликати у людей довіру.

Середній. Школяр має нормальний звичайний рівень товариськості, охоче слухає
цікавого співбесідника, терплячий у спілкуванні з іншими, вмієте відстоювати свою точку
зору без запальності. Без неприємних відчуттів іде на знайомство з однолітками, але не
любите галасливих компаній, балакучість викликає іноді роздратування.

Виявляє доброту, але тільки під безпосереднім впливом учителя. Учень спроможний
бути чесним в умовах регулярного виховного впливу вчителя.

Високий. Учень демонструє високу активність у спілкуванні, в незвичних обставинах
почуваєте себе досить впевнено. Нові проблеми не лякають його.

Виявляє доброту, співчуття безвідносно до стимуляції з боку вчителя. Це стає рисою
його характеру. Учень чесний безвідносно до впливу вчителя.

Надмірно високий рівень. Комунікабельність б'є джерелом. Школяр допитливий,
балакучий, завжди в курсі всіх справ, любить висловлюватися з різних питань, що, буває,
викликає роздратування оточуючих. Всюди почуває себе “у своїй тарілці”. Охоче
знайомитеся з новими людьми. Любить бути в центрі уваги, нікому не відмовляєте у
проханнях, хоч не завжди можете їх виконати. Не слідкує за собою, не стримує себе, не
враховує реакцію оточуючих, надмірно жестикулює,  учню не вистачає терпіння у
вирішенні серйозних проблем.
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Спостереження індивідуальних міжособистісних особливостей школяра (оберіть
відповідні ознаки):

Авторитет у класі
• школяр має безумовний авторитет практично серед всіх однокласників: його

поважають, рахуються з його думкою, довіряють відповідальні справи;
• має авторитет серед більшості однокласників;
• має авторитет тільки у частини однокласників;
• має авторитет в окремих учнів;
• у класі авторитетом не користується.

Симпатії
• є улюбленцем класу, йому прощаються окремі недоліки;
• у класі  відносяться до нього із симпатією;
• користується симпатією тільки в частини однокласників;
• користується симпатією в окремих однокласників;
• у класі його не люблять.

Колективізм
• учень завжди виявляє турботу стосовно знайомих і незнайомих людей, намагається

кожному  допомогти і підтримати;
• схильний піклуватися про незнайомих людей, якщо це не заважає його особистим

планам і справам;
• нерідко виявляє байдужість до чужих справ і турбот, якщо це не торкається його

особисто;
• як правило, байдужий до турбот інших, зі своєї ініціативи їм не допомагає;
• вважає зайвим піклуватися про незнайомих членів суспільства.

Емпатія
• здатний до сильної, глибокої емпатії, заради якої готовий піти на жертви;
• прихильності школяра неглибокі й нетривалі;
• співчуває  слабким,   намагається допомогти всім, чим може;
• добрий, послужливий. М'який, делікатний, чуйний;
• здатний до дружби: виявляє значну прихильність до деяких людей; ділиться з ними

таємницями;
•  має почуття поваги: шанобливо й з повагою ставиться до батьків, старших, вчителів;
• оповідання про великих людей і читання їхніх біографій справляють на учня глибоке

враження;
• протилежні якості: холодність, жорстокість, безсердечність;
• бажання заподіяти іншим страждання. Мстивість. Заздрість, зловтіха;
• здатний до ненависті, уїдливий у розмовах;
• схильний до сварок з бійками;
• спостерігається зухвалість, брутальність, нахабність.

Манера, стиль спілкування з оточуючими:
     • домінантний (упевнений у собі, прагне нав'язати свою думку, легко перебиває, але не
дає призупинити себе в
розмові, важко визнає свою неправоту);
     • недомінантний (поступливий, легко визнає себе винним, потребує заохочення та
схвалення в розмові);
     • екстраверт (постійно спрямований на спілкування, легко входить у контакт,
відкритий, досить уважний до
оточуючих);
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     • інтроверт (не схильний до контактів, у розмові небалакучий, перевагу надає
діяльності).

  Ставлення до суспільної думки:
• активно-позитивне (намагається виправити недоліки, урахувати зауваження тощо);

      • пасивно-позитивне (розуміє критику, сприймає її, але недоліків не виправляє);
 • негативне (сперечається, не згоден із зауваженнями, поведінки не змінює).

Визначення типу особистості
Практик / реалістичний. Любить працювати своїми руками, практик. Отримує велике

задоволення, коли щось ремонтує чи будує. Має навички використання предметів.  Учню
подобається щось «робити», ніж «думати», а також легше розв'язувати конкретні
проблеми, ніж абстрактні. Таким людям складно самовиразитися та передати свої почуття
іншим.

Дослідник. Дослідники спостережливі та виявляють цікавість до навколишнього світу,
який намагаються зрозуміти; вони мають дар збирати та аналізувати інформацію.
Багатьом дослідникам подобаються гуманітарні науки, математика та історія. Їм краще
працювати самостійно, ніж з кимось. Керуються високою орієнтацією на задачу, обирають
абстрактні проблеми. Їм краще «думати» про проблему, ніж її розв'язувати. Ставлять для
себе амбіційні задачі та не люблять високоструктурованих умов праці.   Часто оригінальні
та креатині.

Художник. Артистичні, люблять працювати в умовах, які надають широкі можливості
для самовираження. Відсутній інтерес до високо структурованих робіт чи роботи, яка
потребує фізичної сили. Вони описують себе як незалежних, оригінальних, експресивних,
вразливих та далеких від умовностей осіб.

Помічник/соціальний. У чистому виді цей тип дуже соціальний, відповідальний,
гуманістичний та завжди опікується благополуччям інших людей. Ці люди зазвичай легко
виражають себе та сходяться з іншими людьми. Вони люблять увагу та зазвичай шукають
місце поряд з центром групи. Вони намагаються розв'язувати проблеми шляхом
обговорення або ж удаються до організації чи реорганізації стосунків інших людей. Їм не
цікава робота, яка потребує фізичної сили, чи робота з обладнанням. Такі люди описують
себе як енергійних, популярних ентузіастів, гарних лідерів.

Підприємець. У чистому вигляді цей тип дуже вміло користується мовленням,
особливо у сфері продажу та управління. Ці люди визнають себе енергійними,
ентузіастами, схильними до ризику, впевненими в собі, домінантними; вони беруться за
завдання, в яких могли б виконувати роль лідерів. Вони із задоволенням переконують
інших людей у правильності своєї позиції. Вони не прихильники копіткої роботи чи
роботи, яка потребує постійних інтелектуальних зусиль. Вони люблять владу, статус,
змагання, матеріальне благополуччя.

Визначення рівня комунікативних
та організаторських здібностей школяра

При вивченні організаторських здібностей увага звертається на уміння планувати
роботу, контролювати виконання наміченого плану, розпорядливість, вимогливість,
уміння встановлювати контакт зі старшими, однолітками, молодшими, уміння
прислухатися до інших думок і брати з них корисне для справи, уміння домогтися того,
щоб робота проходила відповідно до прийнятого рішення, наявність відповідної гнучкості
при уточненні таких рішень, якщо цього вимагає ситуація, уміння передбачати результат
роботи, уміння привабити людей (якщо треба – власним прикладом).

Високий рівень виявлення комунікативних та організаторських здібностей. Учні
відчувають потребу у комунікативній та організаторський діяльності і активно прагнуть
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до неї, швидко орієнтуються у складних обставинах, невимушено поводять себе у новому
колективі, ініціативні, віддають перевагу самостійності у прийнятті рішень у важкий
справі або у складній ситуації, відстоюють свій погляд та домагаються, щоб він був
прийнятим товаришами, можуть внести пожвавлення у незнайому компанію, люблять
організовувати різні ігри, заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі
шукають такі справи, які б задовольняли їх потребу в комунікації та організаторський
діяльності.

Достатній рівень. Учні не розгублюються у нових обставинах, швидко знаходять
друзів, постійно прагнуть розширювати коло своїх знайомств, займаються громадською
діяльністю, допомагають близьким друзям, проявляють ініціативу у спілкуванні, із
задоволенням беруть участь в організації суспільних заходів, здатні приймати самостійні
рішення у складних обставинах. Все це вони роблять не примусово, а керуючись
внутрішнім прагненням.

Середній рівень. Школярі прагнуть до контактів з оточуючими, не обмежують коло
своїх знайомств, відстоюють власну думку, планують свою діяльність. Але потенціал
їхніх здібностей не відрізняється високою стійкістю. Учні потребують подальшої
серйозної і планомірної роботи по формуванню та розвитку комунікативних й
організаторських здібностей.

 Рівень нижче середнього. Школярі не прагнуть до спілкування, почувають себе скуто
у новій компанії, колективі, переважно проводять час у самоті, обмежують свої
знайомства, відчувають труднощі при встановленні контактів з людьми та виступаючи
перед аудиторією, погано орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку,
важко переживають образи, виявлення ініціативи у громадській діяльності дуже занижене.
У багатьох справах вони прагнуть уникати прийняття самостійних рішень.

Визначення рівня егоцентризму школяра

Дуже низький. Особи з низьким рівнем егоцентризму часто відрізняються
конформізмом, низькою соціальною активністю, прагненням привести свої погляди у
відповідність із думкою референтної групи.

Особи із середнім рівнем розвитку егоцентризму характеризуються автономністю
особистості від інших людей, потребою у власному успіху, у самоствердженні й захисті
свого “Я”, схильністю до рефлексії. Для такої людини характерне прагнення до розуміння
співрозмовника, з урахуванням власних поглядів і потреб.

Особи з високим рівнем егоцентризму часто бувають конфліктними, спотворюють
значеннєвий зміст повідомлення співрозмовника, що веде до нерозуміння й
міжособистісних проблем. Також високий рівень егоцентризму пов'язаний з відсутністю
емоційної чуйності, невмінням ураховувати погляди інших людей і координувати їх зі
своїми власними. У моральному плані егоцентрична спрямованість може привести до
егоїзму, що виявляється в спробах використовувати інших людей для задоволення
власних потреб і інтересів, а також до прагматизму, тобто зв'язування всього, із чим
індивід зустрічається в житті, тільки зі своєю користю. В окремих випадках високий
рівень егоцентризму може бути ситуативним, викликаним дуже значною для людини
подією.

Дуже високий показник егоцентризму може бути ознакою фіксації особистості на своїй
власній персоні [43].
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Визначення конфліктності школяра

Симптомокомплекси конфліктності (оберіть відповідне, наведіть приклади)
Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.
Часом дуже недоброзичливий стосовно тих ровесників, які не належать до тісного кола

його спілкування.
Докучає іншим дітям, пристає до них.
Свариться, кривдить інших дітей.
Намагається своїми зауваженнями створити труднощі в інших.
Ховає або знищує предмети, що належать однокласникам.
Перебуває переважно в поганих стосунках з іншими дітьми.
Докучає більш слабким дітям.
Інші діти його не люблять або навіть не терплять.
Б'ється невідповідним образом (кусається, дряпається, використовує небезпечні

предмети як знаряддя бійки).

 Виділяють такі типи конфліктних особистостей:
1. Демонстративна особистість. Якості демонстративної особистості дуже часто

виявляються в підлітків, а особливо в тих, що не можуть або не хочуть виявити себе в
навчанні або громадському житті. Чим більше виражений демонстративний компонент у
поведінці особистості, тим вищий рівень її конфліктності.

Прагнення бути в центрі уваги може виявлятись у неадекватній поведінці на уроці або
на перерві, у брутальності, різкості й нестриманості стосовно інших людей,
маніпулюванні становищем і можливостями батьків, перебільшенні своїх фізичних
можливостей і спроб тиску силою тощо. Природно, що подібні дії викликають опір з боку
навколишніх і створюють конфліктну ситуацію. Серйозні конфлікти виникають між
учителем і учнем, коли учні намагаються тиснути на вчителя матеріальними або іншими
можливостями своїх батьків, виявляючи при цьому зневажливе ставлення до школи,
учителів, предметів і знань загалом.

2. Ригідна особистість. Ригідні особистості важкі у спілкуванні і часто є причиною
конфліктів. "Ригідний" – значить непластичний, що не вміє перелаштовуватися, тобто
враховувати у своїй поведінці зміни ситуації та обставин. А ще ригідний – це марнославна
людина, яка має потребу в постійному підтвердженні своєї значущості, це людина із
завищеною самооцінкою. Подібні якості ведуть до того, що в ситуації конфлікту ригідна
особистість виявляє гостру вразливість, підозріливість, підвищену чутливість до
несправедливості,

  Ригідний підліток – це дитина, яку неможливо переконати. Для неї не буває важливих
доказів, не існує авторитетів. Вона зарозуміла і впевнена у своїй правоті та непогрішності.

Конфлікти, що виникають із такими людьми, важкі й затяжні. Вони рідко
вичерпуються, а частіше переходять з одного в інший, і, мабуть, єдиний спосіб уникнути
конфліктів із такими людьми – це не вступати в полеміку з ними, а надати можливість
кожному залишитися при своїй думці.

3. Некерована особистість. Некерованість підлітків також може бути причиною
конфліктів. Відсутність самоконтролю й непродуманість учинків – досить серйозний
привід для виникнення непорозумінь і проблем, що виникають як під час уроків, так і в
позакласний час. Непередбачуваність та імпульсивність підлітків у поведінці змушують
учителя постійно бути дуже уважним і не випускати учня з поля зору, щоб запобігти
різним можливим неприємностям або небезпечним ситуаціям.

4. Раціональна особистість. Якщо більшість людей намагається уникнути конфліктів,
то раціоналісти готові вступити в конфлікт у будь-який момент, аби він допоміг у
досягненні їхніх намірів.  Вони готові втягти в конфлікт усіх навколо себе, щоб отримати
те, чого їм хочеться.
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6. Безвладна особистість. Безвладні учні – також часта причина конфліктів у школі.
Скільки сил доводиться витрачати вчителям і класному керівникові для того, щоб навчити
підлітків жити своїм розумом. Утім, дуже часто бувають ситуації, коли у класі є сильний
лідер або група дітей, що ведуть клас не завжди у правильному напрямку. Так, вони
можуть зривати і прогулювати уроки, не виконувати домашні завдання – і ніхто у класі
при цьому не обурюється й не намагається щось змінити. Спрацьовує так зване "стадне
почуття", що позбавляє можливості підлітків думати, аналізувати свої вчинки і вчинки
інших. І навіть якщо дії однокласників і оцінюються реально, то бракує сили волі або
бажання все це припинити. Ніхто з підлітків не хоче брати на себе відповідальність і щось
змінювати, щоб не стати чужим і зневаженим у своєму колі. І, на жаль, подібні ситуації
характерні для підліткового середовища.

Спостереження виявів агресивності школяра
(Інформація для спостереження)

Агресивність – характеризується поведінкою, спрямованою на заподіяння
психологічної та фізичної шкоди іншій людині, і супроводжується емоціональним станом
гніву, ворожості, ненависті.

Ознаки: впертість, забіякуватість, дратівливість, гнів, вибухи злості, обурення,
владність, наполягання на своєму, егоцентризм, самовпевненість, зависока самооцінка.

Причини: 1. Реакція на приниження гідності. 2. Наслідок обмеження самостійності. 3.
Надмірна опіка. 4. Надмірна екстраверсія. 5. Прояв едипового комплексу (агресія до
представників певної статі). 6. Прояв суперництва між дітьми. 7. Гнітючий стан.

Учені виділяють кілька видів агресії. «Злоякісна» агресія – «пристрасть до
абсолютного панування над іншою живою істотою та бажання руйнувати» (Е. Фромм),
«доброякісна» (псевдоагресія чи оборонна) агресія – «поведінка, пов'язана з обороною і з
відповідною реакцією на погрозу» (Е. Фромм), псевдоагресія – ненавмисна агресія та
агресія як самоствердження

Ненавмисна агресія – це випадкове завдавання шкоди людині. Досить розповсюджена,
особливо в молодшому підлітковому віці ситуація, коли хто-небудь кого-небудь штовхнув
або вдарив випадково, ненавмисно, і які б не були наслідки цих випадків, їх наявність
говорить лише про те, що підліток розгальмований, надмірно збудливий. Він не відчуває
«гальм» у грі або витівці й у результаті зносить усе на своєму шляху.

Агресія як спроба самоствердитися виявляється в знаходження свого місця в групі (з
одного боку, цінується групою, а з іншого боку – дає почуття захищеності й права на
безкарність з боку тієї ж групи); і в спілкуванні з дорослими (батьками, учителями). У
навчанні підліток ніби «відпрацьовує» лідерські тенденції, що народжуються, стаючи
ситуаційним лідером, у якого є підлеглі, які слухаються його розпоряджень. У спілкуванні
зі старшими підліток виявляє протест проти фальші, яку відчувають підлітки від дорослих
людей.

Специфічна особливість оборонної агресії в тому, що вона супроводжується гнівом. А
гнів – це реакція дитини на порушення значимої для неї системи вітальних цінностей (які
для кожного можуть мати свої специфічні риси). Для одного значимим може бути лише
факт фізичної образи, для другого – образливе слово, для третього – заборона на що-
небудь тощо. У результаті підліток починає бурхливо протестувати. Слід враховувати, що
ці реакції мають чіткий зв'язок з типом вищої нервової діяльності. Слабкий, астенічний
підліток заплаче, замкнеться в собі; сильний, стенічний за своїм психотипом учень
кинеться битися.

Психологи виділяють ще один вид дитячої агресії – інструментальна агресія, що
переслідує певну мету: забезпечити, дістати те, що необхідно або бажано. Із цим бажаним
виникають великі проблеми. Тому що бажане схоже на те, що бажається. А сфера бажань
підлітків настільки широка і різноманітна, що часом умовами її обмеження є лише нестача
фантазії дитини. Тому величезні складності з'являються в батьків з розпещеними
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підлітками, кожне «хочу» яких повинне бути виконане за будь-яку ціну. Звичайно, такі
діти агресивно настроєні, якщо хтось заважає їм мати предмет їхнього бажання.

Вивчення рівня агресивності школяра (оберіть відповідні ознаки):
     Високий рівень. Характерний сильно виражений негативізм, постійна готовність до
виступу, нападу в конфліктній ситуації; внутрішня схильність до вибухів люті, емоційних
спалахів з самого незначного приводу (кричить, погрожує, тупає ногами, лається), велика
підозрілість щодо оточуючих; постійна сторожкість і готовність до захисної реакції, що,
як правило, виявляється в нападі, застосуванні фізичної сили проти однолітків або інших
осіб; недовірливість до всього і всіх, готовністю в будь-яку хвилину відбити нападки, що
нібито чекають особу на кожному кроці. Легко виникає почуття ворожості при протидії й
критиці на свою адресу. Отримує задоволення від злісних жартів, прагне принизити
інших, дошкулити, образити. Має ригідність установок, що поєднується з високою
спонтанністю, надмірну завзятість, недружелюбність, нестриманість і запальність.

Середній. Вищевказаний стан виражений нечітко і може сильно виявитися лише в
особистісно значимій або екстремальній ситуації. Школяр відрізняється практицизмом
при недостатній опорі на накопичений досвід у стані емоційної захопленості, підвищене
почуття справедливості, що поєднується з переконаністю у власній правоті. Учень
безпосередній, прямолінійний, наполегливий у досягненні мети. Застосовує силу, щоб
відстояти себе. У напружених ситуаціях може не втриматися. Здатний на зловтіху.

Слабкий. Агресія помірно виявляється навіть в екстремальних, психогенних ситуаціях.
Вона може виявлятися як у соціальне здорових школярів, так і в осіб із негативними
установками. У останніх вона виявляється частіше і триває довше за часом, та  має значно
більшу інтенсивність. Терплячий. Має підвищена уразливість, що легко вгасає в
комфортній ситуації, яка не зменшує престиж.

МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

Напрямки спостереження міжособистісних стосунків школяра: вивчення
комунікативної спрямованості; характер міжособистісної взаємодії між вчителем і учнем
(симптомокомплекси тривожності, ворожості); вивчення особливостей взаємин з
однокласниками, ровесниками; спостереження симптомокомплексів тривожності щодо
прийняття ровесниками; спостереження симптомокомплексів відчуження; спостереження
симптомокомплексів асоціальності, визначення типу  сприйняття індивідом групи тощо.

Вивчення комунікативної спрямованості у міжособистісних взаєминах (оберіть
відповідне, наведіть приклади):

• діалогічна комунікативна спрямованість – орієнтація на рівноправне спілкування,
засноване на взаємоповазі й довірі, орієнтація на взаєморозуміння, взаємну відкритість і
комунікативне співробітництво, прагнення до взаємного самовираження, розвитку, до
співтворчості.

• авторитарна комунікативна спрямованість – орієнтація на домінування в
спілкуванні, прагнення придушити особистість співрозмовника, підкорити його собі,
комунікативна агресія, вимога бути зрозумілим (а точніше – вимога згоди із власною
позицією) і небажання зрозуміти співрозмовника, неповага до інших поглядів, орієнтація
на стереотипне «спілкування – функціонування», комунікативна ригідність.

• маніпулятивна спрямованість – орієнтація на використання співрозмовника й усього
спілкування у своїх цілях, для одержання різного роду вигоди. Відношення до
співрозмовника як до засобу, об'єкту своїх маніпуляцій, прагнення зрозуміти
співрозмовника, щоб одержати потрібну інформацію, у поєднанні із власною  нещирістю,
орієнтація на розвиток і навіть «творчість» (хитрість) у спілкуванні, але однобічна –
тільки для себе, за рахунок іншого.
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• конформна спрямованість – відмова від рівноправності в спілкуванні на користь
співрозмовника, орієнтація на підпорядкування силі авторитету, на «об'єктну» позицію
для себе, орієнтація на некритичну згоду (відхід від протидії), відсутність прагнення до
дійсного розуміння й бажання бути зрозумілим, спрямованість на наслідування,
готовність цілковито налаштуватися на співрозмовника.

• індиферентна спрямованість – ставлення до спілкування, за якого ігнорується воно
саме з усіма його проблемами, домінування орієнтації на суто ділові питання, відхід від
спілкування як такого.

Бажано провести бесіду із школярем щодо взаємин із  вчителями, занотувавши
відповіді на поставлені запитання.

Як ти ставишся до своїх вчителів?
• до усіх без винятку з повагою, розумінням, довірою;
• слухаю всіх, але особливої симпатії не відчуваю;
• є викладачі, які подобаються, до інших — байдужий;
• жоден не подобається, але ніхто і не знає про це;
• нерідко йду проти вчителя, коли думаю інакше;
• часто конфліктую через упередженість викладача;
• вислуховую зауваження і швидко забуваю про них;
• немає взаєморозуміння, тільки сварки і покарання;
• давно на мене вже «махнули рукою», і я не ображений;
• хотілося б налагодити взаємини, але не знаю як.

Узагальненість результати бесіди та оцініть рівень міжособистісної взаємодії між
вчителем і учнями

Прагнення до схвалення вчителя
Низький рівень. Дитина не любить вчителя і тому виявляє байдужість до його

позитивних оцінок. Це має викликати у педагога тривогу, бо таке явище свідчить про
серйозне неблагополуччя у спілкуванні з учнем.

До спілкування з учителем ставляться негативно, вказівки виконують формально,
виявляючи дратівливість, шукають докази до того, щоб не виконати вказівки.

Прагнуть уникнути контактів із учителем, не виконують указівок, намагаються робити
навпаки, відкрито конфліктують

Середній рівень. Учень прагне одержати схвалення вчителя, привернути його увагу,
часто запитує, щось просить, адекватно реагує на заохочення та зауваження. Проте ці
фактори слабо стимулюють її навчальну діяльність.  Учень намагається заслужити
похвалу вчителя, проте не завжди може змусити себе заради неї відмовитися від негайної
втіхи. Охоче підтримують контакти з учителем, виконують його вказівки, але не
виявляють при цьому ініціативи

Високий рівень. Намагається заслужити підтримку вчителя є для школяра дієвим
стимулом до учіння. Прагне до всебічного спілкування з учителем, цілком виконують
його вказівки, виявляючи при цьому елементи творчості.

Спостереження симптомокомплексів тривожності щодо прийняття дорослими,
вчителем (оберіть відповідне, наведіть приклади)

Охоче виконує свої обов'язки.
Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем кілька разів на день.
Занадто говіркий (докучає своєю балаканиною).
Надмірно дружелюбний стосовно вчителя.
Перебільшено багато розповідає вчителеві про свої заняття в сім'ї.
«Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.
Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю персоною.
Постійно має потребу в контролі й допомозі з боку вчителя.
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Домагається симпатії вчителя, звертається до нього з різними   дрібними справами й
скаргами на товаришів.

Намагається «монополізувати» учителі (займати його винятково своєю особою).
Розповідає фантастичні, вигадані історії.
Повністю «усувається», якщо його зусилля не увінчуються успіхом.

Спостереження симптомокомплексів ворожості до дорослих, вчителів (оберіть
відповідне, наведіть приклади)

Мінливий у настрої.
Винятково нетерплячий, крім тих випадків, коли перебуває в «гарному» настрої.
Виявляє завзятість і наполегливість у практичній роботі.
Часто перебуває в поганому настрої.
При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.
Часом дуже сердечний, часом байдужий, коли просить учителя про що-небудь.
Іноді прагне привітатися із учителем, а іноді уникає цього.
Може виражати злість і підозрілість у відповідь на вітання.
Часом дружелюбний, часом у поганому настрої.
Дуже мінливий у поведінці, іноді справляє враження людини, що навмисне погано

виконує роботу.
Підозрілий, особливо, коли захищається від пред'явлених йому обвинувачень.
Бурмоче під ніс, коли чимсь незадоволений.
Негативна позиція, якщо йому роблять зауваження.
Часом бреше спонтанно й без вагань.
Час від часу (раз або два) краде гроші, солодощі, коштовні предмети.
Завжди на щось претендує й завжди вважає, що його несправедливо покарано.
Дуже не слухняний, не додержується дисципліни.
Агресивна позиція (кричить, загрожує, застосовує силу).
Поводиться непристойно.

Вивчення особливостей взаємин з однокласниками, ровесниками

  Бажано провести бесіду із школярем щодо взаємин з однокласниками, занотувавши
відповіді на поставлені запитання.

Як складаються взаємини, спілкування із друзями?
• є тільки одна людина, з якою охоче спілкуюся;
• спілкуюся тільки із дітьми, якими навчаюся;
• спілкуюся в основному з дітьми, які живуть поруч;
• спілкуюся із дітьми із секції, гуртка;
• подобається спілкування із дітьми з нашої компанії;
• немає постійного кола друзів, часто потрапляю у випадкові компанії, не знаходячи

поки що постійних прихильностей;
• тягнуся у своїх знайомствах до більш дорослих, досвідчених;
• впевненіше почуваю себе в товаристві молодших дітей;
• люблю поспілкуватися з незнайомою людиною;
• не люблю компаній, більше буваю вдома, зайнятий своїми справами;
• цураюся спілкування, та й не вмію бути цікавим для інших.

Як ти почуваєш себе в дружньому колі однолітків?
• душа компанії, не уявляю себе без свого оточення;
• один із головних організаторів всіх справ у своєму колі;
• незалежний, але шанований і підтримуваний багатьма;
• не почуваю особливої симпатії з боку дітей, але — з ними;
• не вистачає впевненості й сміливості, але багатьом подобаюся;
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• відчуваю інтерес до себе тільки при нових знайомствах;
• не можу проявити себе і почуваю до себе байдужість;
• переживаю своє непомітне положення в групі;
• самотній, не можу знайти контакту із дітьми свого кола;
• терплю глузування і навіть образу, але виходу не бачу;
• не можу знайти друзів, одні тільки сварки та конфлікти.

Що пов'язує тебе із приятелями?
• спільні захоплення в дитинства;
• можливість дізнатися багато нового й цікавого;
• подібність характерів, окремих особистісних якостей;
• збіг думок стосовно спільних проблем, взаємодопомога;
• розуміння і підтримка моїх почуттів, бажань, помислів;
• легкість у спілкуванні, установленні контактів;
• хоч тут я можу поводитися вільно, «без оглядки»;
• тільки з ними я почуваю себе «частиною цілого»;
• просто весело з ними, можна відпочити від обридлих «треба»;
• страх залишитися на самоті, бути нікому не потрібним;
• нічого не зв'язує з ними, як і з усіма іншими.

Спостереження симптомокомплексів тривожності щодо прийняття ровесниками
(оберіть відповідне, наведіть приклади)

«Грає героя», особливо коли йому роблять зауваження.
Не може утриматися, щоб не «грати» перед публікою.
Має схильність «прикидатися дурником».
Занадто сміливий (ризикує без потреби).
Піклується про те, щоб завжди поділяти погляди більшості (конформізм).
Любить бути в центрі уваги.
Грає винятково або майже винятково з дітьми старшими за себе.
Намагається зайняти відповідальний пост, не боїться, що не впорається з ним.
Хвастається перед іншими дітьми.
Галасливо поводиться, коли вчителя немає в класі.
Одягається зухвало.
Подобається псувати спільну власність.
Здатен на двозначні витівки в групі.
Наслідує хуліганські вчинки асоціальних осіб.

Інформація щодо проблеми відчуження “ізольованих” учнів
Відчуженість – це порушення чи розрив суб’єктом контактів із найближчим оточенням,

обмеженість соціальних зв’язків. На особистісному рівні відчуженість виявляється як
почуття безсилля перед повсякденними проблемами, може бути пов’язана зі змінами у
сприйнятті самого себе (деперсоналізація), інших людей або оточуючої дійсності
(дереалізація).

Відчуження відрізняється від усамітнення (прагнення максимально звузити
спілкування з іншими). Нерідко людина прагне добровільного усамітнення, ізольованості.
У цьому випадку усамітнення має позитивні наслідки. Завдяки усамітненню підлітки і
юнаки “зазирають своїми зіницями у власну душу”, піддають рефлексивному аналізу
свою поведінку, думки, міжособистісні стосунки й, зрештою, відчувають катарсис від цих
процесів.

Підліток через власні душевні муки збагачує сферу своїх почуттів і думок, він
проходить важку школу ідентифікації  із самим собою і з іншими, вперше опановуючи
досвідом цілеспрямованого відокремлення (В. Мухіна).
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       Самовідчуження як крайня форма процесу відособлення, має негативні наслідки для
особистісного зростання, оскільки супроводжується станом емоційного дискомфорту,
складними переживаннями (апатією, аполітичністю установок, дефіцитом теплого
душевного спілкування), які гальмують формування особистісної ідентичності та
призводять до деформації особистості. Частим наслідком відчуження є
деперсоналізація, яка супроводжується  об’єктивною втратою індивідом
можливості виявити себе як особистість або бути ідеально представленою іншим людям.

Спостереження симптомокомплексів відчуження (оберіть відповідне, наведіть
приклади)

Ніколи ні з ким не вітається.
Не реагує на вітання.
Не реагує дружелюбно й доброзичливо на інших людей.
Уникає розмов, «замкнений» у собі.
Мріє й займається чим-небудь іншим, а не шкільними заняттями.
Абсолютно не зацікавлений практичною роботою.
Не виявляє інтересу до колективних ігор.
Уникає інших людей.
Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли в чомусь підозрюється.
Зовсім ізолюється від інших дітей, до нього неможливо «наблизитися».
У розмові неспокійний, часто збивається з теми розмови.
Поводиться подібно «настороженій тварині».

Асоціальність – свідчення моральної неповноцінності, відсутність вищих
соціальних почуттів, ігнорування етичних норм, нехтування своїми обов'язками,
потяг до гострих відчуттів, несприйняття критики, нестійкість бажань, часта зміна
настрою, крайній егоїзм.

Спостереження симптомокомплексів асоціальності (оберіть відповідне, наведіть
приклади)

Не зацікавлений у навчанні.
Працює в школі тоді, коли за ним спостерігають або коли його примушують.
Працює поза школою тільки тоді, коли його контролюють.
Виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.
Не є сором’язливим, проте ніколи не просить про допомогу.
Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.
Не виявляє зацікавленості ні в схваленні, ні в несхваленні з боку дорослих.
Мінімальні контакти із учителем, хоча з іншими людьми вони в нормі.
Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.
Списує домашнє завдання в інших.
Бере чужі книги без дозволу.
Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям ігри.
Хитрий, непорядний (в іграх з іншими).
Поганий спортсмен (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).
Не може відверто дивитися в очі іншому. Потайливий і недружелюбний.

Визначення типу  сприйняття індивідом групи (оберіть відповідне, наведіть
приклади)
      Індивідуалістичний тип сприйняття групи. Індивід сприймає групу як перешкоду
своєї діяльності або ставиться до неї нейтрально. Група не має самостійної цінності для
індивіда. Це виявляється  у відхиленні від спільних форм діяльності, у перевазі
індивідуальної роботи, в обмеженні контактів.
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      Прагматичний тип сприйняття групи. Індивід сприймає групу як засіб, що сприяє
досягненню тих або інших індивідуальних цілей. При цьому група  сприймається й
оцінюється з погляду її “корисності” для індивіда. Віддається перевага більш
компетентним членам групи, здатним надати допомогу, взяти на себе розв’язок складної
проблеми або послужити джерелом необхідної інформації.

Колективістичний тип сприйняття групи. Індивід сприймає групу як самостійну
цінність. Для індивіда важливішими є проблеми групи й окремих її членів, спостерігається
зацікавленість, як в успіхах кожного члена групи, так і групи в цілому.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
ВИВЧЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ  ШКОЛЯРА:

МЕТОДИКИ, ТЕСТИ, ОПИТУВАЛЬНИКИ, АНКЕТИ

І. ВИВЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНЯ

1. 1. Опитувальник “Стан здоров'я і самопочуття” *

Учню пропонується обрати один із варіантів відповідей (а, б, в) і записати його на
окремому аркуші паперу.

1. Як ти діятимеш, якщо побачиш, що не встигаєш підійти до автобуса, який цієї миті
спинився на зупинці?

а) Швидко бігтимеш, щоб наздогнати його;
б) пропустиш автобус і почекаєш на наступний;
в) прискориш хід, можливо, водій зачекає на тебе.

2. Чи підеш ти в похід з людьми, значно молодшими за тебе?
а) Ні, адже ти не ходиш у походи;
б) так, якщо вони тобі симпатичні;
в) підеш, але не дуже охоче, тому що це втомлює.

3. Чи втрачаєш ти енергійність і бажання займатися цікавою справою ввечері, якщо
позаду лишився “важкий” день?

а) Зовсім ні;
б) бажання зникає, але ти не відмовляєшся від задумів, сподіваючись, що втрачені сили

відновляться;
в) так, адже максимальну насолоду від цікавої справи можна отримати лише після

відпочинку.

4. Як ти ставишся до турпоходу всією родиною?
а) Тобі  подобається,  тому що підготовча робота лягає на плечі інших;
б) ти із задоволенням приєднуєшся до всіх;
в) прагнеш спробувати  хоча б один раз,  аби відчути, як почуватимешся в цьому

поході.

5. Що ти найчастіше робиш, утомившись?
а) Лягаєш спати;
б) п'єш чашку міцної кави;
в) довго гуляєш на свіжому повітрі.

6. Що є важливим для підтримки гарного самопочуття?
а) Смачна їжа, ласощі;
б) постійна рухливість;
в) відсутність втоми.
7. Чи вживаєш ти ліки?
а) Ні, не вживаю, навіть під час хвороби;
б) лише іноді;
в) так, уживаю.
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8. Яким стравам ти віддаєш перевагу?
а) Гороховому супу з м'ясом;
б) смаженому м'ясу та овочевим стравам;
в) тістечкам із кремом або збитими вершками.

9. Що для  тебе має найбільше значення на відпочинку?
а) Комфортні умови проживання;
б) смачна їжа;
в) можливість займатися спортом.

10. Чи відчуваєш ти зміни в погоді?
а) Відчуваю себе хворим за декілька днів до зміни погоди;
б) ні, не відчуваю;
в) так, якщо втомлююсь.

11. Як ти почуваєшся, якщо не виспався?
а) Погано;
в) усе валиться з рук;
в) так до цього звик, що вже не помічаю цього.

Обробка результатів. Підрахуйте суму балів за таблицею.
Номер
з/п

а б в

1. 10 5 6
2. 2 10 0
3. 10 6 2
4. 1 10 4
5. 4 0 9
6. 1 9 3
8. 4 10 1
9. 0 2 10
10. 0 2 10
11. 0 7 2

Більше 80 балів. У тебе відмінне самопочуття і здоровий організм. Очевидно, що ти
прибічник здорового способу життя. Тримай так і надалі!

Від 50 до 80 балів. Ти буваєш роздратованим і втомленим. Іноді на твої плечі лягає
важкий тягар. Безумовно, тобі необхідно вже сьогодні починати дбати про своє здоров'я.

Менше 50 балів. Ти дуже завантажений, можливо, через це ти не слідкуєш за своїм
здоров'ям. Подбай про свій фізичний стан, і всі твої справи підуть на лад [63 , с. 66-68].
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1. 2. Методика “Особливості нервової системи” *

Інструкція для учнів: перед вами 10 питань. Необхідно оцінити себе за кожним з
питань. У виборі оцінки необхідно орієнтуватися на те, як ви поводитеся найчастіше, у
більшості ситуацій. Оцінка виробляється за п'ятибальною шкалою:

5 — властивість дуже яскраво виражена;
4 — властивість гарно виражена;
З — властивість виражена середньо;
2 — властивість виражена погано;
1 — властивість не виражена.
Після кожного питання для полегшення оцінювання дається невелика підказка

найвищого і найменшого ступеня виразності властивості.
Питання
1. Чи здатні ви займатися справою тривалий час без перерви (наприклад, протягом

декількох годин)?
І бал - щохвилини перериваю роботу, а якщо не можу це зробити працюю погано,

допускаю багато помилок.
5 балів — незважаючи на тривалу роботу, не відчуваю ніякого стомлення.
2. Чи здатні ви до стійкої концентрації уваги?
1 бал — не можу зосередитися на виконуваній роботі; сторонні подразники

відволікають від роботи.
5 балів — завжди цілком поглинений виконанням дії, нікого не помічаю, крім свого

заняття.
3. Чи вмієте ви непохитно переносити невдачі?
І бал — при невдачах не можу нічим займатися, сильно переживаю, довго не можу

взяти себе в руки;
5 балів - при невдачах ще більше збираюся, мобілізуюся, вони мене не збивають, не

гнітять.
4. Чи охоче ви беретеся за виконання відповідальної роботи?
1бал — уникаю ситуацій, у яких треба брати ініціативу на себе, охочіше підкоряюся.
5 балів — люблю «верховодити», брати відповідальність на себе за виконувані дії.
5. Чи здатні працювати в несприятливій обстановці?
1 бал — шум, розмови, музика тощо заважають роботі, волію займатися в ізоляції і

тиші.
5 балів — шум або розмови не заважають виконувати роботу; у будь-яких умовах

працюю успішно.
6. Чи відмовляєтеся ви від намічених дій при зустрічі з перешкодою?
1 бал — навіть невелика перешкода викликає прагнення відмовитися від подальшої

роботи, зневіряюся у своїх силах.
5 балів — перешкоди, що зустрічаються, не відбивають бажання до подальшої роботи;

не втрачаю віри у свої сили, в успіх.
7. Чи ведете ви себе так само, як звичайно, у присутності сторонніх?
1 бал — присутність сторонніх бентежить, не люблю, коли на урок до класу приходять

сторонні.
5 балів — присутність сторонніх на уроці не бентежить, сприймається як природна

подія.
8. Чи виявляєте ви нервозність перед важливою подією?
1 бал — так, навіть коли цілком підготовлений, не люблю писати письмові роботи,

заздалегідь хвилююся, більше думаю про наслідки можливої невдачі, ніж про виконання
завдання.

5 балів — тематичні роботи не сприймаю як виняткові події; у цих ситуаціях почуваю
себе звичайно, не нервуюся.

9. Чи охоче беретеся за роботу, що вимагає великих зусиль?
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1 бал — уникаю тривалої, стомлюючої роботи, набагато більше люблю виконувати
легкі, не занадто стомлюючі завдання.

5 балів — люблю роботу, що цілком поглинає, вимагає значної витривалості, великих
зусиль.

10. Чи легко ви переборюєте тимчасові коливання настроїв і тривалий поганий настрій?
1 бал — важкі ситуації, важкі події, конфлікти сильно вибивають з колії, псують

настрій; душевну рівновагу не можу відновити дуже довго.
5 балів — важкі життєві ситуації не виводять з рівноваги, звичайно швидко приходжу в

себе.
Обробка отриманих результатів
Знайти загальну суму за всіма 10 питаннями.
Якщо загальна сума 10—20 балів — то, швидше за все, у вас слабка нервова система.

    Якщо загальна сума 40-50 балів — нервова система досить сильна [60, с. 29].
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1. 3. Вивчення рівня і характеру шкільної тривожності ***

З метою вивчення рівня і характеру шкільної тривожності доцільно застосувати тест
шкільної тривожності Філліпса. Тест складається з 58 питань, які можна зачитати
школярам, а можна і запропонувати в письмовому  вигляді.  На кожне питання  школярі
повинні однозначно відповісти “Так” чи “Ні”.

Інструкція.  Діти, зараз вам буде запропонований опитувальник, що складається з
запитань про те, як ви себе почуваєте в школі. Намагайтеся відповідати щиро і правдиво,
тут немає вірних чи невірних, гарних чи поганих відповідей. Над питаннями довго не
задумуйтеся. На  бланку для відповідей угорі напишіть своє ім'я, прізвище і клас.
Відповідаючи на запитання, записуйте його номер і відповідь “Так”, якщо ви згодні з ним,
чи “Ні”, якщо не згодні.

1. Чи важко тобі триматися на одному рівні з усім класом?
2. Чи хвилюєшся ти, коли вчитель говорить, що збирається перевірити, наскільки ти

знаєш матеріал ?
3. Чи важко тобі працювати в класі так, як цього хоче вчитель?
4. Чи сниться тобі часом, що вчитель у люті від того, що ти не знаєш урок?
5. Чи  буває, що хто-небудь із твого класу  бив  тебе?
6. Чи часто тобі хочеться, щоб учитель не квапився при поясненні нового матеріалу,

поки ти не зрозумієш, про що він говорить?
7. Чи сильно ти хвилюєшся відповідаючи чи виконанні завдання?
8. Чи  трапляється з тобою, що ти боїшся висловлюватися на уроці, тому що боїшся

зробити дурну помилку?
9. Чи тремтять у тебе коліна, коли тебе викликають відповідати?
10. Чи часто твої однокласники глузують з тебе, коли ви граєте в різні ігри?
11. Чи трапляється, що тобі ставлять більш низьку оцінку,  ніж ти очікував?
12. Чи хвилює тебе питання про те, чи не залишать тебе на другий рік?
13. Чи намагаєшся ти уникати ігор, у яких  потрібно когось обирати, тому що тебе, як

правило, не обирають?
14. Чи буває часом, що ти весь тремтиш, коли тебе викликають відповідати?
15. Чи часто в тебе виникає відчуття, що ніхто з твоїх однокласників не хоче  робити те,

що хочеш ти?
16. Чи сильно ти хвилюєшся перед тим, як почати виконувати завдання?
17. Чи важко тобі одержувати такі оцінки, яких чекають від тебе батьки?
18. Чи боїшся ти часом, що тобі стане  зле в класі?
19. Чи будуть твої однокласники глузувати з тебе, якщо ти зробиш помилку при

відповіді?
20. Чи схожий ти на своїх однокласників?
21. Виконавши завдання, чи турбуєшся ти про те, чи добре з ним справився?
22. Коли ти працюєш у класі, чи упевнений ти, що все добре запам'ятаєш?
23. Чи сниться тобі іноді, що ти в школі і не можеш відповісти на запитання вчителя?
24. Чи вірно, що більшість дітей ставляться до тебе по-дружньому?
25. Чи працюєш ти більш ретельно, якщо знаєш, що результати  роботи будуть

порівнюватися в класі з результатами твоїх однокласників?
26. Чи часто ти мрієш про те, щоб поменше хвилюватися, коли тебе опитують?
27. Чи боїшся ти часом вступати в суперечку?
28. Чи відчуваєш ти, що твоє серце починає сильніше битися, коли вчитель говорить,

що збирається перевірити твою готовність до уроку?
29. Коли ти одержуєш гарні оцінки, чи думає хто-небудь із твоїх друзів, що ти хочеш

вислужитися?
30. Чи добре ти себе почуваєш з тими із твоїх однокласників, до яких   ставляться з

особливою увагою?
31. Чи буває, що деякі  діти в класі говорять щось, що тебе зачіпає?
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32. Як ти думаєш, чи втрачають  популярність ті з учнів, які не справляються з
навчанням?

33. Чи схоже на те, що більшість твоїх однокласників не звертають на тебе уваги?
34. Чи часто ти боїшся виглядати безглуздо?
35.  Чи задоволений ти тим, як до тебе  ставляться  вчителі?
36. Чи допомагає твоя мама в організації вечорів, як інші мами твоїх однокласників?
37. Чи хвилювало тебе коли-небудь, що думають про тебе інші?
38. Чи сподіваєшся ти в майбутньому вчитися краще, ніж  зараз?
39. Чи вважаєш ти, що одягаєшся в школу так  само добре, як і твої однокласники?
40. Чи часто ти задумуєшся, відповідаючи на уроці, що думають про тебе в цей час

інші?
41. Чи володіють здібні учні якимись особливими правами, яких немає в інших  у

класі?
42. Чи зляться деякі з твоїх однокласників, коли тобі вдається бути кращим за них?
43. Чи задоволений ти тим, як до тебе   ставляться однокласники?
44. Чи добре ти себе почуваєш,  коли залишаєшся один на один з учителем?
45. Чи висміюють часом твої однокласники твою зовнішність і поведінку ?
46. Чи думаєш ти, що хвилюєшся про свої шкільні справи більше, ніж інші  діти?
47. Якщо ти не можеш відповісти, коли тебе запитують, чи відчуваєш ти, що от-от

розплачешся?
48.  Коли ввечері ти лежиш у ліжку, чи думаєш ти часом із занепокоєнням про те, що

буде завтра в школі?
49. Працюючи над важким завданням, чи відчуваєш ти часом, що  геть забув те, що

добре знав раніше?
50. Чи тремтить злегка твоя рука, коли ти працюєш над завданням?
51. Чи відчуваєш ти, що починаєш нервувати, коли вчитель говорить, що збирається

дати класу  нове завдання?
52. Чи лякає тебе перевірка твоїх знань у школі?
53. Коли вчитель говорить, що збирається дати класу завдання, чи відчуваєш ти страх,

що не справишся з ним?
54. Чи снилося тобі часом, що твої однокласники можуть зробити те, чого не можеш

ти?
55. Коли вчитель пояснює матеріал, чи здається тобі, що твої однокласники розуміють

його краще, ніж ти?
56. Чи  хвилюєшся ти по дорозі в школу, що вчитель може дати класу перевірочну

роботу?
57. Коли ти виконуєш тести або завдання, чи відчуваєш ти, що робиш це погано?
58.  Чи тремтить злегка твоя рука, коли вчитель просить зробити завдання на дошці

перед усім класом?

Обробка й інтерпретація результатів
      При обробці результатів виділяють питання, відповіді на котрі не збігаються з ключем
тесту.   Наприклад, на 58-е запитання дитина відповіла “Так”, у той час як у ключі цьому
питанню відповідає відповідь “Ні”. Відповіді, що не збігаються з ключем, — це прояв
тривожності. При обробці підраховується:

1. Загальне число розбіжностей по всьому тесту. Якщо воно більше 50%, можна
говорити про підвищену тривожність дитини, якщо більше 75% від загальної кількості
запитань тесту — про високу тривожність.

Фактор Розподіл питань по факторах
Номери запитань

Загальна
тривожність у школі

2  4  7 12 16 21 23 26 28 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
∑=22
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Переживання
соціального стресу

5 10 15 20 24 30 33 36 39 42 44
∑ =11

Фрустрація потреби
в досягненні успіху

1 3 6 11 17 19 25 29 32 35 38 41 43
∑=13

Страх
самовираження

2  7 31 34 37 40 45
∑=6

Страх ситуації
перевірки знань

2 7 12 16 21 26
∑=6

Страх не відповідати
очікуванням
навколишніх

3  8 13 17 22
∑=5

Низька фізіологічна
опірність стресу

9  34 18 23 28
∑=5

Проблеми і страхи у
відносинах з
вчителями

2  6 11 32 35 41 44 47
∑=8

Змістовна характеристика кожного синдрому (фактора)
1. Загальна тривожність у школі — загальний емоційний стан дитини, пов'язаний з

різними формами його включення в життя школи.
2. Переживання соціального стресу — емоційний стан дитини, на тлі якого

розвиваються її соціальні контакти (насамперед з однолітками).
3. Фрустрація потреби в досягненні успіху — несприятлива психічна атмосфера, яка не

дозволяє дитині розвивати свої потреби в успіху, досягненні високого результату і т.п.
4. Страх самовираження — негативні емоційні переживання ситуацій, поєднаних із

необхідністю саморозкриття, презентації себе іншим, демонстрації своїх можливостей.
5. Страх ситуації перевірки знань — негативне відношення і переживання тривоги в

ситуаціях перевірки (особливо — публічної) знань, досягнень, можливостей.
6. Страх не відповідати очікуванням навколишніх — орієнтація на значимість інших в

оцінці своїх результатів, вчинків і думок, тривога з приводу оцінок, які даються  іншими,
очікування негативних оцінок.

7. Низька фізіологічна опірність стресу — особливості психофізіологічної організації,
що знижують  адаптацію дитини до ситуацій тривожного  характеру, підвищують
імовірність неадекватного, деструктивного реагування на тривожний фактор середовища.

8. Проблеми і страхи у відносинах з вчителями — загальний негативний емоційний
клімат стосунків  з дорослими в школі, які знижує успішність навчання дитини.
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1.4. Вивчення домінуючої перцептивної модальності школяра**

У цьому завданні використовується методика “Діагностика домінуючої перцептивної
модальності” С. Єфремцева.

Інструкція. Відповідайте на питання, "згоден" чи "не згоден". В опитувальнику
обведіть кільцем номери тих запитань, на які Ви відповіли "згоден".
     Опитувальник

1. Люблю спостерігати за хмарами і зірками.
2. Часто наспівую собі потихеньку.
3. Не визнаю моду, яка незручна.
4. Люблю прогулюватись в садку.
5. Колір автомашини для мене має значення.
6. Пізнаю по кроках, хто увійшов у кімнату.
7. Мене розважає наслідування диалектам.
8. Зовнішньому вигляду надаю серйозного значення.
9. Мені подобається приймати масаж.
10. Коли є час, люблю спостерігати за людьми.
11. Погано себе почуваю, коли не насолоджуюсь рухами.
12. Дивлячись на одяг у вітрині, знаю, що мені буде добре в ньому.
13. Коли почую стару мелодію, до мене повертається минуле.
14. Люблю читати під час їжі.
15. Люблю поговорити по телефону.
16. У мене є схильність до повноти.
17. Віддаю перевагу слуханню оповідання, коли хтось читає, ніж читати самому.
18. Після поганого дня мій організм у напрузі.
19. Охоче і багато фотографую.
20. Довго пам'ятаю, що мені сказали приятелі або знайомі.
21. Легко віддати гроші за квіти, бо вони прикрашають життя.
22. Увечері люблю прийняти ванну.
23. Стараюсь записувати свої особисті справи.
24. Часто розмовляю з собою.
25. Після тривалої їзди на машині довго приходжу до тями.
26. Тембр голосу багато що мені говорить про людину.
27. Надаю значення манері одягатися, яка властива іншим.
28. Люблю потягуватись, розправляти кінцівки, розминатися.
29. Занадто тверда або занадто м'яка постіль для мене є мукою.
30. Мені важко знайти зручне взуття.
31. Люблю дивитись теле- і відеофільми.
32. Навіть після двох років можу впізнати обличчя, які колись бачив.
33. Люблю ходити під дощем, коли краплі стукають по парасольці.
34. Люблю слухати, коли говорять.
35. Люблю займатися рухливим спортом або використовувати будь-які рухальні

вправи, іноді і потанцювати.
36. Коли близько тікає будильник, не можу заснути.
37. У мене непогана стереоапаратура.
38. Коли слухаю музику, відбиваю такт ногою.
39. На відпочинку не люблю оглядати пам'ятки архітектури.
40. Не можу терпіти безпорядок.
41. Не люблю синтетичних тканин.
42. Вважаю, що атмосфера у приміщенні залежить від освітлення.
43. Часто відвідую концерти.
44. Само потискання руки багато говорить про дану особистість.
45. Охоче відвідую галереї і виставки.
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46. Серйозна дискусія - це цікаво.
47. Через доторкання можна сказати значно більше, ніж словами.
48. У шумові не можу зосередитись.

Обробка та інтерпретація результатів
Підрахуйте, в якому розділі ключа більше кружечків, - це і є ваш провідний тип.

         Ключ
Візуальний Аудіальний Кінестетичний

1 , 5 , 8 ,  10,12, 14 ,  19,
2 1 ,2 3 , 27 ,3 1 , 32 ,3 9 ,
40, 4 2 ,4 5

2 , 6 ,  7, 13 ,1 5 ,  17, 20, 24, 26,
33, 34, 36, 43, 4 6 ,4 8

3 , 4 , 9 , 11 ,  16, 18, 2 2 ,
2 5 ,2 8 ,  29, 30 ,3 5 ,  38,
4 1 ,4 4 , 47

Рівні перцептивної модальності:
13 і більше – високий
8 - 12 – середній
7 і менше – низький

     Узагальніть результати свого дослідження та опишіть його.
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ІІ. ВИВЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ, МОТИВАЦІЇ, САМООЦІНКИ
ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ ШКОЛЯРА

2. 1. Анкета “Морально-ціннісні орієнтації учня” **

Учням пропонується дати відповіді на запитання; підкреслити або дописати необхідне.

1. Скільки тобі років?
2. Стать (чол./жін.);
3. Як ти ставишся до поглядів своїх батьків на життя?
а) Повністю згоден;
б) майже згоден;
в) переважно згоден;
г) зовсім не згоден.

4. Що ти вважаєш найголовнішим у житті (що ти бажаєш мати перш за все)?
а) гроші;
б) можливість допомагати людям;
в) визнання іншими людьми;
г) успіх у дівчат (хлопців);
д) фізичну силу і здоров'я;
е) владу над людьми;
ж) сімейне благополуччя;
з) духовне багатство;
и) солідну посаду.

5. Як ти ставишся до людей інших рас і національностей
а) з неприязню, ненавистю;
б) байдуже;
в) вивчаю, цікавлюсь;
г) вважаю рівними собі;
д) готовий дружити.

6. З  якими  висловами,  наведеними  нижче,  ти погоджуєшся?
а) піклуватися про людей, які тебе оточують, – важливий обов'язок людини;
б) робота над процвітанням своєї Вітчизни – головне завдання людини;
в) єдина турбота людини – її сім'я.

7. З якою думкою ти згодний?
а) людина відповідає за все, що відбувається навколо неї;
б) людина відповідає лише за свої вчинки;
в) людина відповідає за свою сім'ю та близьких людей;
г) людина відповідає за долю світу, навколишнього середовища, всього людства.

8. Який із наведених поглядів тобі найбільше імпонує?
а) я поважаю кожну людину, якщо вона не злодій;
б) я поважаю тільки близьких людей;
в) я поважаю тільки знаменитостей;
г) я поважаю тільки старших;
д) я не зобов'язаний поважати нікого.
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9. Як можна розглядати роботу в житті людини?
а) як спосіб існування;
б) як вищий сенс життя;
в) як реалізацію своїх сил і можливостей;
г) як неприємний обов'язок.

10. З якими із наведених нижче висловлювань ти згоден?
а) У колективі почуваєшся сильнішим, здається, що виростають крила;
б) колектив допомагає жити, вчитися, підтримує у скрутну хвилину;
в) колектив обмежує свободу людини;
г) людина в колективі перетворюється на піщинку.

11. У тебе добрі стосунки з однокласниками?
а) Так;
б) не знаю;
в) ні.

12. Які вчинки, особисті якості однокласників ти шануєш найбільше?
13. Які дії, негативні особисті риси однокласників ти засуджуєш більше за все?

14. Що найбільше цікавить тебе в кінофільмах, книжках, телевізійних передачах?
а) Кримінальна хроніка;
б) події у світі;
в) досягнення науки й техніки;
г) моральні проблеми;
д) класична музика;
е) політика;
ж) бізнес;
з) спорт;
и) релігія;
і) рок-музика;
к) фантастика, пригоди;
л) секс;
м) комедії та розважальні шоу;
н) фільми жахів;
о) детективи;
п) розповіді про тварин.

15. Хто твій улюблений герой кіно, телебачення, літератури?
16. Ти часто пропускаєш уроки?
а) Ніколи;
б) час від часу;
в) іноді;
г) часто;
д) дуже часто.

17. Чому ти пропускаєш уроки в школі?
а) Мені не подобається вчитися;
б) тому що пропонують друзі;
в) через поважні причини;
г) не люблю своїх однокласників;
д) інше.
[63, с.57-59].
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2. 2. Методика “Визначення особливостей
ціннісних  орієнтацій   школярів” ***

Визначити рівень моральної вихованості учнів і з'ясувати особливості ціннісних
відносин до життя, до людей, до самих себе можна завдяки методиці  “Прислів'я”,
розробленої С.Петровою [15, с.34]. Учням пропонується бланк із 60 прислів'ями. Можливі
два варіанти роботи з цим бланком. У першому випадку учням потрібно уважно
прочитати кожне прислів'я й оцінити ступінь згоди з  його змістом  за наступною шкалою:

1 бал —   майже не погоджуюсь;
2 бали — частково погоджуюсь;
3 бали —  в цілому   погоджуюсь;
4 бали — майже цілком згодний;
5 балів — цілком  погоджуюсь.
В другому випадку кожному учню необхідно уважно прочитати кожну пару прислів'їв

(“а” і “б”, “б” і “г”) і обрати ту з пар, зі змістом якої учень найбільше  погоджується.

1.
а) счастлив тот, у кого совесть спокойна;
б) стыд не дым, глаза не выест;
в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом;
г) что за честь, коли нечего есть.
2.
а) не хлебом единым жив человек;
б) живется, у кого денежка ведется;
в) не в деньгах счастье;
г) когда деньги вижу, души своей не слышу.
3.
а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит;
б) где счастье плодится, там и зависть родится;
в) кто хорошо живет, тот долго живет;
г) жизнь прожить — не поле перейти.
4.
а) бояться несчастья и счастья не видать;
б) людское счастье, что вода в бредне;
в) деньги — дело наживное;
г) голым родился, гол и умру.
5.
а) только тот не ошибается, кто ничего не делает;
б) береженого Бог бережет;
в) на Бога надейся, а сам не плошай;
г) не зная броду, не суйся в воду.
6.
а) всяк сам своего счастья кузнец;
б) бьется как рыба об лед;
в) хочу — половина могу;
г) лбом стены не прошибешь.
7.
а) добрая слава лучше богатства;
б) уши выше лба не растут;
в) как проживешь, так и прослывешь;
г) выше головы не прыгнешь.

8.
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а) мир не без добрых людей;
б) на наш век дураков хватит;
в) люди — все, а деньги — сор;
г) деньгам все повинуются.
9.
а) что в людях живет, то и нас не минет;
б) живу как живется, а не как люди хотят;
в) от народа отстать — жертвою стать;
г) никто мне не указ.
10
а) всякий за себя отвечает;
б) моя хата с краю, я ничего не знаю;
в) своя рубашка ближе к телу;
г) наше дело — сторона.
11.
а) сам пропадай, а товарища выручай;
б) делай людям добро, да себе без беды;
в) жизнь дана на добрые дела;
г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.
12.
а) не имей сто рублей, а имей сто друзей;
б) на обеде все — соседи, а пришла беда, они прочь, как вода;
в) доброе братство лучше богатства;
г) черный день придет — приятели откажутся.
13
а) ученье — свет, а неученье — тьма;
б) много будешь знать, скоро состаришься;
в) ученье лучше богатства;
г) век живи, век учись, а дураком помрешь.
14
 а) без труда нет добра;
б) от трудов праведных не наживешь палат каменных;
в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит;
г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат.
15.
а) на что и законы писать, если их не исполнять;
б) закон — паутина, шмель проскочит, муха увязнет;
в) где тверд закон, там всяк умен;
г) закон — что дышло, куда поворотишь, туда и вышло.

Обробка отриманих даних. Текст методики містить 30 пар ціннісних суджень про
життя, людей.  Ці судження зафіксовані у змісті прислів'їв і суперечать один одному за
суттю. Ціннісні відносини людини до життя, до людей, до самого себе конкретизуються в
окремих прислів'ях і в тексті методики розташовуються у такий спосіб:

1) а, в — духовне ставлення до життя,
            б, г — бездуховне ставлення до життя,
2)  а, в — значимість матеріального благополуччя в житті невелика,
            б, г — матеріально благополучне життя має велике значення,
3)  а, в — щасливе, гарне життя,
            б, г — важке, складне життя,
4)  а, в — оптимістичне відношення до життя,
            б, г — песимістичне відношення до життя,
5)  а, в —   ризиковане відношення до життя,
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            б, г —  обережне відношення до життя,
       6)        а, в — самовизначення в житті,

           б, г —  відсутність самовизначення в житті,
       7)        а, в —  прагнення до досягнень у житті,

           б, г —  відсутність прагнення до досягнень у житті,
        8)       а, в —  добре ставлення до людей,

           б, г —  погане ставлення до людей,
9)        а, в — колективістичне відношення до людей,
           б, г— індивідуалістичне відношення до людей,
10)      а, в — езопове відношення до людей,
           б, г — егоїстичне відношення до людей,
11)     а, в — альтруїстичне відношення до людей,

                  б, г — паритетне відношення до людей,
12)     а, в — значимість дружби,
           б, г — нехтування дружби,
13)     а, в — значимість  навчання,
           б, г — нехтування навчання,
14)     а, в — значимість праці,
           б, г — незначимість праці,
15)      а, в — значимість дотримання законів,
           б, г — незначимість дотримання законів.

Підраховується сума балів (по варіанту 1) чи кількість виборів (по варіанту 2) окремо
по відповідях ”а”, “в” і окремо по відповідях “б”, “г”. Основний принцип оцінювання
отриманих результатів – порівняння сум балів чи кількості виборів. Більш високі оцінки
чи більша кількість виборів по відповідях “а” і “в” свідчить про стійкість бажаних
ціннісних відносин учнів до життя, до людей, до самих себе, по відповідях “б” і “г” – про
стійкість небажаних ціннісних відносин до життя, до людей, до самих себе.

Показник моральної вихованості визначається співставленням. Чим більший  рівень
згоди зі змістом прислів'їв “а”, “в” і менший зі змістом прислів'їв “б” і “г”, тим вищим є
рівень моральної вихованості учнів, і, навпаки, чим менший ступінь згоди зі змістом
прислів'їв “а”, “в” і більший ступінь згоди зі змістом прислів'їв “б”, “г”, тим він нижче.
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2.3. Діагностика мотивів *

Мета: виявлення переважних мотивів у поведінці підлітків.
Інструкція (для підлітка): перед тобою незакінчені речення. Закінчи їх.

Речення
У вільний час я займаюся...
Усе пізнати неможливо, але хочеться знати...
Мені радує радість...
Я повсякденно реалізую свої (що?)...
Особливо значимі для мене цінності (які?)...
Мій самий стійкий ідеал – це...
Мої найулюбленіші книги (і чому?)...
З рис характеру істотні особливо (які?)...
Сенс життя для мене (у чому?)...
Заняття, які мені байдужі (які?)...

Обробка результатів
За складеними реченнями складаються уявлення про переважні мотиви в поведінці

підлітків.

2.4. Методика “Виявлення структури потреб підлітків” *

Інструкція (для підлітка)
Протягом 5 хвилин на кожну літеру алфавіту в стовпчик слід написати по одному

найбільш значимих для тебе слів.

Обробка результатів
Всі написані слова потрібно віднести до певних видів потреб (біологічних,

матеріальних, духовних). Слова, що відносяться до духовних потреб, у свою чергу, можна
класифікувати до відповідних пізнавальних мотивів, мотивів трудової діяльності та ін.

Всі слова, що відносяться до кожної із груп, підраховуються. У якій групі більше слів,
ті мотиви й переважають. Подані діагностики дозволяють установити, наскільки підліток
орієнтований саме на навчальну і пізнавальну діяльність.
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2. 5. Методика “Вивчення мотивів участі школярів
у спільній  діяльності” *

Виявити мотиви участі учнів у діяльності можна за допомогою методики Л.В.
Байбородової. Учням пропонується визначити, що та в якій мірі приваблює  школярів у
спільній діяльності. Для відповіді використовується наступна шкала: 3 – приваблює дуже
сильно; 2 – приваблює в значній мірі; 1 – приваблює слабко; 0 – зовсім не приваблює.

Зміст тесту-опитувальника:
Що приваблює в діяльності:
1.  Цікава справа.
2.  Спілкування з різними людьми.
3.  Допомога товаришам.
4.  Можливість передати свої знання.
5.  Творчість.
6.  Придбання нових знань, умінь.
7.  Можливість керувати іншими.
8.  Участь у справах свого колективу.
9.   Можливість заслужити повагу товаришів.
10. Зробити добру справу для інших.
11. Виділитися серед інших.
12. Виробити в себе деякі риси характеру

Обробка й інтерпретація результатів
Для визначення  домінуючих мотивів варто виділити  наступні блоки:
а) колективістські мотиви (п. 3, 4, 8, 10);
б) особистісні мотиви (п. 1, 2, 5, 6, 12);
в) престижні мотиви (п. 7, 9, 11).
Порівняйте середні оцінки по кожному блоці та визначте домінуючі мотиви участі

школярів у діяльності.
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2.6. Тест “Недописана теза”

Цей тест виявляє загальний погляд учня на деякі цінності людини. Час відповіді
обмежений (від 15 секунд до 1 хвилини).

1. Добре життя — це ... .
2. Бути людиною — це ... .
3. Головне в житті — це ....
4. Не можна прожити без ... .
5. Щоб мати друзів, необхідно ... .
6. Якби я був чарівником, я б обов'язково ... .
7. Коли нікого немає поруч, то я ... .
8. Коли є вільний час, я ... .
9. Щоб людина була щасливою, необхідно ... .
10. Щоб стати особистістю, необхідно ... .
11. Помічаючи недоліки людини, необхідно ... .
12. Ми всі в боргу перед ... .
13. Найбільша цінність для людини — це....
14. Я найкраще почувався, коли ... .
15. Коли я бачу, що мій товариш чинить негарно, я ... .
16. Я знаю, що добро і зло ... .
17. Гортаючи сторінки книги, я завжди думаю... .
18. Я не згоден із тим, що ... .
19. Безсоромній людині на світі живеться ... .
20. Зустрівши ввічливу людину, я завжди ....

Обробка результатів.
      Переглядаються  результати учнів та групуються за їхніми ціннісними орієнтирами
(суспільство, особисте «Я», матеріально-предметні пріоритети) та за агресивною чи
доброзичливою налаштованістю [63 , с. 62- 96].
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ВИВЧЕННЯ САМООЦІНКИ ШКОЛЯРА

2. 7. Методика “Вивчення загальної самооцінки
за допомогою процедури тестування” *

(Г.К. Казанцева)

Інструкція випробуваному: Вам будуть зачитані деякі положення. Вам потрібно
записати номер положення і проти нього — один із трьох варіантів відповідей: “так” (+),
“ні” (-), “не знаю” (?), вибравши ту відповідь, що найбільшою мірою відповідає Вашому
власному поводженню в аналогічній ситуації. Відповідати потрібно швидко, не
задумуючись.

1. Звичайно я розраховую на успіх у своїх справах.
2. Велику частину часу я знаходжуся в пригніченому настрої.
3. Зі мною більшість дітей радяться (рахуються).
4. У мене відсутня впевненість у собі.
5. Я приблизно так само здатний і спритний, як більшість людей, що мене оточують

(дітей у класі).
6. Часом я почуваю себе нікому не потрібним.
7. Я все роблю добре (будь-яку справу).
8. Мені здається, що я нічого не досягну в майбутньому (після школи).
9. У будь-якій справі я вважаю себе правим.
10. Я роблю багато такого, про що згодом шкодую.
11. Коли я довідуюся про успіхи кого-небудь, кого я знаю, то відчуваю це як власну

поразку.
12. Мені здається, що, ті, хто мене оточують, дивляться на мене з засудженням.
13. Мене мало турбують можливі невдачі.
14. Мені здається, що успішному виконанню доручень чи справ мені заважають різкі

перешкоди, які мені не перебороти.
15. Я рідко шкодую про те, що вже зробив.
16. Ті люди, які мене оточують, набагато привабливіші, ніж я сам.
17. Я сам думаю, що я постійно кому-небудь необхідний.
18. Мені здається, що я займаюся набагато гірше, ніж інші.
19. Мені частіше везе, чим не везе.
20. У житті я завжди чогось боюся.

Обробка результатів:
Підраховується кількість погоджень (”так”) під непарними номерами, потім - кількість

погоджень з твердженнями під парними номерами. З першого результату віднімається
другий. Кінцевий результат може знаходитися в інтервалі від -10 до +10.

Результат від -10 до -4 свідчить про низьку самооцінку.
Результат від -3 до +3 про середню самооцінку.
Результат від +4 до +10 — про високу самооцінку.
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2.8. Методика “Ваша самооцінка” *

Інструкція
Перед вами 32 судження, які оцінюються п'ятьма варіантами відповідей:
дуже часто — 4 бали; часто — 3 бали; іноді — 2 бали; рідко — 1 бал; ніколи — 0 балів.

Судження
1) Мені постійно хочеться, щоб мене підбадьорювали.
2) Постійно почуваю відповідальність за доручену мені роботу.
3) Я турбуюся про своє майбутнє.
4) Багато хто мене ненавидить.
5) Я маю меншу ініціативу, ніж інші.
6) Я турбуюся за свій психічний стан.
7) Я боюся виглядати дурнем.
8) Зовнішній вигляд інших кращий, ніж у мене.
9) Я боюся виступати з промовою перед незнайомими людьми.
10) Я часто припускаюся помилок у письмових роботах.
11) На жаль, я не завжди можу викласти свої думки.
12) Мені часто не вистачає впевненості у собі.
13) Мені б хотілося, щоб мене частіше хвалили.
14) занадто скромний.
15) Моє життя нецікаве.
16) Багато хто неправильної думки про мене.
17) Мені ні з ким поділитися своїми думками.
18) Від мене чекають багато чого.
19) Батьки не дуже цікавляться моїми досягненнями.
20) Я злегка бентежуся у спілкуванні з новими людьми.
21) Я відчуваю, що багато людей не розуміють мене.
22) Я не почуваю себе в безпеці.
23) Я часто хвилююся і даремно.
24) Я себе почуваю ніяково, коли відповідаю біля дошки.
25) Я постійно почуваю себе скуто.
26) Я думаю, що говорять про мене за моєю спиною.
27) Я впевнений, що інше всі сприймають легше, ніж я.
28) Мені здається, що із мною має трапитися яка-небудь неприємність.
29) Мене хвилює думка про те, як інші ставляться до мене.
30) На жаль, я не дуже товариський.
31) У суперечках я висловлююся лише тоді, коли впевнений у своїй правоті.
32) Я думаю про те, що чекають від мене товариші.

Підведення підсумків
Самооцінка визначає взаємини з оточуючими, від неї залежать самокритичність,

вимогливість до себе, ставлення до своїх успіхів і невдач.
Знайдіть загальну суму.
Сума балів від 0 до 25 свідчить про високий рівень самооцінки, при якому людина

правильно реагує на зауваження інших і рідко сумнівається у своїх діях.
Сума балів від 26 до45 освідчить про середній рівень самооцінки, при якому людина

рідко страждає від «комплексу неповноцінності» і лише час від часу підлаштовується під
думку інших.

Сума балів від 46 до 128 балів вказує на низький рівень самооцінки, при
якому людина болісно переносить критичні зауваження на свою адресу, намагається
завжди зважати на думку інших і часто страждає  від «комплексу неповноцінності» [61,
с.231].
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2. 9. Тест “Чи впевнений ти у собі ?” *

На питання тесту слід відповідати лише “так” або “ні”.
1. Чи часто ви відчуваєте раптову втому, хоча насправді ви не перевтомилися?
2. Чи буває так, що ви раптом відчуваєте невпевненість, чи замкнули ви за собою двері?
3. Чи часто ви засмучуєтеся?
4. Вам однаково, яке місце у залі театру ви займаєте?
5. Чи важко вам налаштовуватися на чийсь раптовий візит?
6. Чи лякаєтесь ви, коли дзвонить телефон?
7. Чи бачите ви сни?
8. Чи швидко ви приймаєте рішення?
9. Чи неприємно вам, якщо ви знаходите на вашому одязі пляму і вам доводиться у

такому вигляді йти куди-небудь?
10. Чи любите ви заводити нові знайомства?
11. Чи буває з вами, що перед поїздкою у відпустку ви раптом хочете від неї

відмовитись?
12. Чи прокидаєтесь ви вночі з відчуттям сильного голоду?
13. Чи хочеться вам іноді залишитися самому?
14. Якщо ви прийшли у кафе один (одна), чи підсаджуєтесь ви за столик, де вже сидять

відвідувачі, хоча є вільний?
15. Чи керуєтеся ви у своїх вчинках, головним чином тим, чого чекають від вас інші?

Обробка результатів
 Кожне співпадіння вибраного вами варіанту відповіді з ключем дорівнює одному балу.
Ключ.
Відповідь "так" — питання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15. Відповідь —"ні" — питання 7, 8, 9,

10, 13,14.
За отриманими результатами визначають рівень вашої впевненості у собі:
0 балів. Ви до того самовпевнені, що можна подумати, ніби ви не повністю відверті у

своїх відповідях.
1—4 балів. Ви вільні від необдуманих вчинків, які властиві неврастенікам. Деяка доля

невпевненості не є недоліком, а доводить гнучкість вашої психіки.
5—8 балів. У вас яскраво виражена потреба почувати себе впевнено. Інші люди майже

завжди можуть на вас покластися. Хоча ви не завжди безпосередні у вираженні почуттів.
9—12 балів. Ваша потреба бути впевненим у собі настільки велика, що вам загрожує

небезпека часто бачити речі не такими, які вони є насправді, а у відповідності до ваших
уявлень. Якщо ви не готові хоча б іноді відважитися на "стрибок у невідоме", то у вашому
житті буде вкрай мало щасливих митей.

13—15 балів. Ваш страх перед непередбачуваними ситуаціями настільки великий, що,
наприклад, виграючи у лото, ви перш за все відчуваєте сумніви. Потреба стійкості,
стабільності цілком зрозуміла, але найменша зміна обставин вже порушує ваше почуття
впевненості у собі. Якщо довести цю думку до логічного кінця, то мова піде про відмову
від розвитку власної особистості. Якщо ви хочете подолати це, то доведеться змусити себе
примиритися з деякою долею невпевненості [48, с. 67].
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ІІІ. ВИВЧЕННЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ
ТА ІНТЕЛЕКТУ ШКОЛЯРА

3. 1. Анкета
вивчення мотивів навчальної діяльності  учнів ***

Інструкція
Прочитайте пари запитань. Виберіть з кожної пари те запитання, яке найбільш точно

відображає ваше бажання вчитися. Номер запитання й літеру варіанту відповіді запишіть
на аркуші для відповідей. Майте на увазі, що запитання весь час повторюються, однак
кожного разу в новому поєднанні. Тут немає хороших або поганих запитань. Вибираючи
одне й відкидаючи інше запитання, ви виявляєте власну індивідуальність.

1. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані
завдання?

АБО
Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб приносити користь

людям?
2. В) Вас більше спонукає до навчання бажання мислити, пізнавати нове, невідоме,

розв'язувати складні завдання?
АБО
Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів?
3. Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію,

хороші матеріальні умови?
АБО
Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною?
4. Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати

якнайкраще?
АБО
3) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не

бути гіршим за інших?
5. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб приносити користь

людям?
АБО
В) Вас більше спонукає до навчання бажання мислити, пізнавати нове, невідоме,

розв'язувати складні завдання?
6. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів?
АБО
Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію,

хороші матеріальні умови?
7. Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою

людиною?
АБО
Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати

якнайкраще?
8. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані

завдання?
АБО
В) Вас більше спонукає до навчання бажання мислити, пізнавати нове, невідоме,

розв'язувати складні завдання?
9. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб приносити користь

людям?
АБО
Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів?
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10. В) Вас більше спонукає до навчання бажання мислити, пізнавати нове, невідоме,
розв'язувати складні завдання?

АБО
Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію,

хороші матеріальні умови?
11. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів?
АБО
Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною?
12. Д) Чи Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу

професію, хороші матеріальні умови?
АБО
Ж) Чи Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати

якнайкраще?
13. Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою

людиною?
АБО
3) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не

бути гіршим за інших?
14. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані

завдання?
АБО
Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів?
15. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб приносити користь

людям?
АБО
Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію,

хороші матеріальні умови?
16. В) Вас більше спонукає до навчання бажання мислити, пізнавати нове, невідоме,

розв'язувати складні завдання?
АБО
Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною?
17. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів?
АБО
Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати

якнайкраще?
18. Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу

професію, хороші матеріальні умови?
АБО
3) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не

бути гіршим за інших?
19. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані

завдання?
АБО
Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію,

хороші матеріальні умови?
20. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб приносити користь

людям?
АБО
Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною?
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21. В) Вас більше спонукає до навчання бажання мислити, пізнавати нове, невідоме,
розв'язувати складні завдання?

АБО
Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати

якнайкраще?
22. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів?
АБО
3) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не

бути гіршим за інших?
23. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані

завдання?
АБО
Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною?
24. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб приносити користь

людям?
АБО
Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати

якнайкраще?
25. В) Вас більше спонукає до навчання бажання мислити, пізнавати нове, невідоме,

розв'язувати складні завдання?
АБО
3) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не

бути гіршим за інших?
26. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані

завдання?
АБО
3) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про вас погано, не

бути гіршим за інших?
27. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані

завдання?
АБО
Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати

якнайкраще?
28. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб приносити користь

людям?
АБО
3) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не

бути гіршим за інших? [42, с. 96-100].
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3. 2. Методика
визначення інтенсивності пізнавальної потреби школяра *

Порядок проведення. Педагог на основі спостережень, бесід з іншими вчителями, з
батьками учня повинен вибрати відповіді на запитання наступної анкети:

1. Як часто учень довго займається розумовою роботою (годину-півтори для
молодшого школяра, декілька годин поспіль для підлітка і тощо):

а) часто (5 балів);
б) іноді (3 бали);
в) дуже рідко (1 бал).

2. Чому віддає перевагу учень, коли поставлено запитання на винахідливість:
а) помучитись, але самому знайти відповідь (5 балів);
б) коли як (3 бали);
в) одержати готову відповідь від інших (1 бал).

3. Чи багато читає учень додаткової літератури:
а) постійно, багато (5 балів);
б) іноді багато, а іноді — зовсім нічого не читає (3 бали);
в) мало, або ж зовсім нічого не читає (1 бал).

4. Наскільки емоційно учень ставиться до цікавого для нього заняття, пов'язаного з
розумовою працею:

а) дуже емоційно (5 балів);
б) коли як (3 бали);
в) емоції яскраво не виражені (1 бал).

5. Чи часто ставить запитання:
а) часто (5 балів);
б) іноді (3 бали);
в) дуже рідко (1 бал).

Обробка одержаних даних
Суму балів, отриманих учнем за всі запитання, потрібно поділити на 5 (число

запитань). Одержуємо показник інтенсивності пізнавальної потреби.
Якщо учень одержав оцінку від 3,5 до 5, то можна вважати, що у нього сильно

виражена пізнавальна потреба; якщо від 2,5 до 3,5, то пізнавальна потреба виражена
слабко [39, с. 2-13. ].
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3. 3. Методика “Що вас цікавить?” *

(Дає змогу визначити характер та особливості інтересів і схильностей підлітка)
Порядок проведення: Учням пропонують відповісти на запитання наступної анкети:
1. Що більше всього приваблює вас у школі: а) спілкування з товаришами; б)сам

процес навчання; в)самостійна робота; г) інше (вкажіть)?
2. Який навчальний предмет вам видається найважчим? (Назвіть його і якщо можна по-

ясніть у чому саме полягає важкість).
3. Який навчальний предмет видається вам найцікавішим? (Назвіть його і вкажіть, у

чому саме полягає ваш інтерес до цього предмета).
4. Який із навчальних предметів ви вважаєте найкориснішим для вашої підготовки до

життя після закінчення школи? (Назвіть його та вкажіть, чому саме цей предмет для вас
найкорисніший.)

5. Які навчальні предмети на вашу думку, можна було б не вивчати, і чому?
6. Які навчальні предмети потрібно було б, на вашу думку, включити до вивчення і

чому?
Обробка одержаних даних.
Аналіз змісту відповідей дає змогу визначити характер навчально-пізнавальних мотивів

учня, наявність у нього певних нахилів [39, с. 2-13].

3. 4. Методика “Ви й домашні завдання” *

Інструкція
Відповідайте на запитання і підрахуйте отримані бали.
Запитання
1. Ви готуєте домашнє завдання:
а) одразу, прийшовши додому (7 бал);
б) після короткого відпочинку (5 балів);
в) після тривалої прогулянки, ігор, перегляду телепередач (0 балів).
2. Зазвичай ви займаєтеся:
а) за столом (5 балів);
б) на дивані або кріслі (2 бали);
в) вам однаково, де займатися (2 бали).
3. Ваша звичка під час занять: а) слухати музику (2 бали);
б) займатися в повній тиші (4 бали);
в) чути все, що відбувається вдома, на вулиці ( 1  бал).
4. Ви запам'ятовуєте новий матеріал, якщо:
а) промовляєте його вголос ( 4  бали);
б) читаєте про себе ( 3  бали);
в) це залежить від матеріалу, який необхідно запам'ятати ( 4  бали).
5. Щоб вивчити що-небудь напам'ять (правило, вірш і т. д.), доводиться вчити:
а) увечері напередодні заняття, цілком ( 0  балів);
б) ділити матеріал на частини й заучувати поступово, протягом дня ; ( З  бали);
в) учити матеріал цілком за кілька днів до занять, а потім тільки повторювати його (5

балів).
6. При виконанні домашніх завдань ви:
а) вчите один предмет за іншим, без пауз (/ бал);
б) робите короткі паузи, залежно від утоми (5 балів);
в) зробивши один предмет, займетеся чимось іншим, а вже потім знову за навчання ( 4

бали).
7. До початку домашніх завдань ви:
а) скаржитеся, що багато задали, що матеріал важкий ( 0  балів);
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б) продумуєте послідовність виконання завдання і готуєте всі навчальні приладдя
заздалегідь ( 4  бали);

в) плануєте, чим займетеся після виконання домашнього завдання ( 1  бал).
8. Якщо ви не встигли виконати письмове домашнє завдання, то:
а) вранці прокидаєтеся на годину раніше, щоб його виконати ( 4  бали);
б) сподіваєшся, що не запитають ( 0  балів);
в) списуєте в однокласника перед уроком (0 балів).

Підбиття підсумків
Набрано менше 14 балів. На жаль, вам, ще потрібно навчитися усвідомлено ставитися

до виконання домашніх завдань, у яких ви бачите тільки нудотний обов'язок. Але поки не
придумали нової методики навчання, то вам знадобляться ті поради з виконання домашніх
завдань, які наведені нижче.

Від 15 до 24 балів. Виконання завдань сприймається вами як необхідна частина
навчання, але витрачається на цю роботу занадто багато часу й зусиль. Тому до вечора ви
стомлюєтеся.

Більше 25 балів. Вас можна вважати ідеальним учнем, якщо тільки ви були щирими при
відповідях на запитання [61].
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ВИВЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

3.5. Методика “Шкільний тест розумового розвитку” ***
(НДІ загальної та педагогічної психології АПН)

ЗАВДАННЯ № 1
Інструкція
Завдання складається з речень питального характеру. У кожному з них не вистачає

одного слова. Ви повинні з п'яти наведених слів виділити те, що правильно доповнює
подане речення.

П р и к л а д :  однаковими за змістом є слова «біографія» і...? а) випадок; б) життєпис; в)
подвиг;
г) письменник; д) книга.

Відповідь: б) життєпис.
Речення
1. Початкові літери ім'я та по батькові називаються:
а) вензель; б) ініціали; в) автограф; г) індекс; д) анаграма.
2. Гуманний — це...
а) суспільний; б) людяний; в) професійний; г) агресивний; д) зневажливий.
3. Система поглядів на природу і суспільство — це...
а) мрія; б) оцінка; в) світогляд; г) кругозір; д) ілюзія.
4. Однаковими за змістом є слова «демократія» і...
а) анархія; б) абсолютизм; в) народовладдя; г) династія; д) класи.
5. Наука про виведення кращих порід тварин і сортів рослин називається...
а) біоніка; б) хімія; в) селекція; г) ботаніка; д) фізіологія.
6. Короткий запис, стислий виклад змісту книги, лекція — це...

     а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) уривок; д) конспект.
7. Начитаність, глибокі й широкі пізнання — це...
а) інтелігентність; б) досвідченість; в) ерудиція; г) талант; д) зарозумілість.
8. Відсутність інтересу й живої активної участі до оточуючого — це...
а) раціональність; б) пасивність; в) чуйність; г) суперечливість; д) черствість.
9. Звід законів, що відносяться до якого-небудь людського життя і діяльності,

називається...
а) резолюцією; б) постановою; в) традицією; г) кодексом; д) проектом.
10. Протилежністю поняття «лицемірний» буде...
а) щирий; б) суперечливий; в) фальшивий; г) увічливий; д) рішучий.
11. Якщо суперечка закінчується взаємними поступками, тоді говорять про...
а) компроміс; б) спілкування; в) об'єднання; г) переговори; д) протиріччя.
12. Етика — це вчення про...
а) психіку; б) мораль; в) природу; г) суспільство; д) мистецтво.
13. Протилежністю поняття «ідентичний» буде...
а) тотожний; б) єдиний; в) значний; г) різний; д) ізольований.
14. Звільнення від залежності, зрівняння в правах — це...
а) закон; б) еміграція; в) погляд; г) дія; д) емансипація.
15. Опозиція — це...
а) протидія; б) згода; в) думка; г) політика; д) рішення.
16. Цивілізація — це...
а) формація; б) стародавність; в) виробництво; г) культура; д) спілкування.
17. Однаковими за змістом є слова «пріоритет» і...
а) винахід; б) ідея; в) вибір; г) першість; д) керівництво.
18. Коаліція — це...
а) конкуренція; б) політика; в) ворожнеча; г) розрив; д) об'єднання.
19. Однаковими за змістом є слова «альтруїзм» і...
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а) людинолюбство; б) взаємини; в) увічливість; г) егоїзм; д) моральність.
20. Людина, яка скептично відноситься до прогресу, є...
а) демократом; б) радикалом; в) консерватором; г) лібералом; д) анархістом.

ЗАВДАННЯ № 2
Інструкція
До слова, що стоїть в лівій частині бланка, треба підібрати із чотирьох запропонованих

те, котре збігалося б з ним за змістом, тобто слово-синонім.
П р и к л а д :  століття — це...
а) історія; б) вік; в) подія; г) прогрес.
Відповідь: б) вік.
Слова
1. Прогресивний — це...
а) інтелектуальний; б) передовий; в) спритний; г) відсталий.
2. Анулювання — це...
а) підписання; б) скасування; в) повідомлення; г) відстрочення.
3. Ідеал — це...
а) фантазія; б) майбутнє; в) мудрість; г) досконалість.
4. Аргумент — це...
а) доведення; б) згода; в) суперечка; г) фраза.
5. Міф — це...
а) стародавність; б) творчість; в) переказ; г) наука.
6. Аморальний — це...
а) стійкий; б) важкий; в) неприємний; г) розпусний.
7. Аналіз — це...
а) факти; б) розбір; в) критика; г) уміння.
8. Еталон — це...
а) копія; б) форма; в) основа; г) зразок.
9. Сферичний — це...
а) довгастий; б) кулястий; в) порожній; г) об'ємний.
10. Соціальний — це...
а) приємний; б) вільний; в) запланований; г) суспільний.
11. Гравітація — це...
а) притягання; б) відштовхування; в) невагомість; г) підйом.
12. Сентиментальний — це...
а) поетичний; б) почуттєвий; в) радісний; г) дивний.
13. Експорт — це...
а) продаж; б) товари; в) вивезення; г) торгівля.
14. Синтез — це...
а) факти; б) складання; в) розбір; г) уміння.
15. Мораль — це...
а) етика; б) розвиток; в) здатність; г) право.
16. Модифікувати — це...
а) працювати; б) спостерігати; в) вивчати; г) видозмінювати.
17. Радикальний — це...
а) корінний; б) відповідний; в) останній; г) відсталий.
18. Негативний — це...
а) невдалий; б) помилковий; в) негативний; г) необережний.
19. Суб'єктивний — це...
а) практичний; б) суспільний; в) особистий; г) потайливий.
20. Аграрний — це...
а) місцевий; б) господарський; в) земельний; г) селянський.
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ЗАВДАННЯ № 3
Інструкція
Пропонується три слова. Між першим і другим словами існує певний зв'язок. Між

третім словом і одним із п'яти запропонованих існує такий самий зв'язок. Це слово треба
визначити.

П р и к л а д :  пісня — композитор = літак —?
а) аеропорт; б) політ; в) конструктор; г) пальне; д) винищувач.
Відповідь: в) конструктор.
Слова
1. Дієслово — відмінювати = іменник —?
а) змінювати; б) утворювати; в) вживати; г) змінювати; д) писати.
2. Холодно — гаряче = рух — ?
а) інерція; б) спокій; в) молекула; г) взаємодія; д) відштовхування.
3. Колумб — мандрівник = землетрус —?
а) першовідкривач; б) утворення гір; в) виверження; г) жертви; д) природне явище.
4. Доданок — сума = множники — ?
а) різниця; б) дільник; в) добуток; г) множення; д) число.
5. Рабовласники — буржуазія = раби —?
а) рабовласницький лад; б) буржуазія; в) рабовласники; г) наймані робітники; д)

полонені.
6. Папороть — спора = сосна —?
а) шишка; б) голка; в) рослина; г) насіння; д) ялина.
7. Вірш — поезія = оповідання —?
а) книга; б) письменник; в) повість; в) поема; г) речення.
8. Гори — висота = клімат —?
а) рельєф; б) температура; в) природа; г) географічна широта; д) рослинність.
9. Рослина — стебло = клітина —?
а) ядро; б) хромосома; в) білок; г) фермент; д) розподіл.
10. Багатство — бідність = кріпосна залежність —?
а) кріпаки; б) особиста воля; в) нерівність; г) приватна власність; д) феодальний лад.
11. Старт — фініш = пролог —?
а) заголовок; б) вступ; в) кульмінація; г) дія; д) епілог.
12. Блискавка — світло = явище тяжіння —?
а) камінь; б) рух; в) сила ваги; г) вага; д) Земля.
13. Первіснообщинний лад — рабовласницький лад = рабовласницький лад —?.
а) соціалізм; б) капіталізм; в) рабовласники; г) держава; д) феодалізм.
14. Роман — глава = вірш —?
а) поема; б) рима; в) строфа; г) ритм; д) жанр.
15. Тепло — життєдіяльність = кисень —?
а) газ; б) вода; в) рослина; г) розвиток; д) дихання.
16. Фігура — трикутник = стан речовини —?
а) рідина; б) рух; в) температура; г) вода; д) молекула.
17. Троянда — квітка = капіталіст —?
а) експлуатація; б) робітники; в) капіталізм; г) клас; д) фабрика.
18. зниження атмосферного тиску — опади = антициклон —?
а) ясна погода; б) циклон; в) клімат; г) вологість; д) метеослужба.
19. Прямокутник — площина = куб —?
а) простір; б) ребро; в) висота; г) трикутник; д) сторона.
20. Війна — смерть = приватна власність —?
а) феодали; б) капіталізм; в) нерівність; г) раби; д) кріпаки.
21. Числівник — кількість = дієслово —?
а) іти; б) дія; в) дієприкметник; г) частина мови; д) відмінювати.
22. Північ — південь = опади —?



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

109

а) пустеля; б) полюс; в) дощ; г) посуха; д) клімат.
23. Діаметр — радіус = окружність — ?
а) дуга; б) сегмент; в) відрізок; г) лінія; д) коло.
24. Епітелій — тканина = аорта —?
а) серце; б) внутрішній орган; в) артерія; г) вена; д) кров.
25. Молоток — забивати = генератор —?
а) з'єднувати; б) робити; в) включати; г) змінювати; д) нагрівати.

ЗАВДАННЯ № 4
Інструкція
Подано п'ять слів. Чотири з них об'єднані спільною ознакою. П'яте слово до них не

підходить.
Його треба знайти.
П р и к л а д: а) тарілка; б) чашка; в) стіл; г) каструля; д) чайник.
Відповідь: в) стіл, тому що все інше — посуд.
Слова
1. а) префікс, б) прийменник; в) суфікс; г) закінчення; д) чайник.
2. а) пряма; б) ромб; в) прямокутник; г) квадрат; д) трикутник.
3. а) барометр; б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут.
4. а) рабовласник; б) раб; в) селянин; г) робітник; д) ремісник.
5. а) прислів'я; б) вірш; в) поема; г) оповідання; д) повість.
6. а) цитоплазма; б) харчування; в) зріст; г) дратівливість; д) розмноження.
7. а) дощ, б) сніг; в) опади; г) іній; д) град.
8. а) трикутник; б) відрізок; в) довжина; г) квадрат; д) коло.
9. а) пейзаж; б) мозаїка; в) ікона; г) фреска; д) кисть.
10. а) нарис; б) роман; в) оповідання; г) сюжет; д) повість.
11. а) паралель; б) карта; в) меридіан; г) екватор; д) полюс.
12. а) література; б) наука; в) живопис; г) екватор; д) полюс.
13. а) довжина; б) метр; в) маса; г) обсяг; д) швидкість.
14. а) вуглекислий газ; б) світло; в) вода; г) крохмаль; д) хлорофіл.
15. а) пролог; б) кульмінація; в) інформація; г) розв'язка; д) епілог.
16. а) швидкість; б) коливання; в) сила; г) вага; д) щільність.
17. а) Куба; б) Японія; в) В'єтнам; г) Великобританія; д) Ісландія.
18. а) товар; б) місто; в) ярмарок; г) натуральне господарство; д) гроші.
19. а) опис; б) порівняння; в) характеристика; г) казка; д) іносказання.
20. а) аорта; б) вена; в) серце; г) артерія; д) капіляр.

ЗАВДАННЯ № 5
Інструкція
Пропонуються слова. Потрібно визначити, що між ними спільного. Намагайтеся в

кожному випадку знайти більш істотні загальні ознаки для обох слів.
П р и к л а д :  ялина — сосна.
Відповідь (дається повна): хвойні дерева.
Слова
1) Азія — Африка.
2) Ботаніка — зоологія.
3) Феодалізм — капіталізм.
4) Казка — билина.
5) Газ — рідина.
6) Серце — артерія.
7) Копенгаген — Манагуа.
8) Атом — молекула.
9) Жири — білки.
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10) Наука — мистецтво.
11) Стійкість — мужність.
12) Ампер — вольт.
13) Канал — гребля.
14) Мозаїка — ікона.
15) Хмарність — опади.
16) Сума — добуток.
17) Іносказання — опис.
18) Класицизм — реалізм.
19) Цунамі — ураган.

ЗАВДАННЯ № 6
Інструкція

Подано ряди чисел, розташованих за певним правилом. Завдання полягає в тому, щоб
визначити число, яке було б продовженням відповідного ряду.

П р и к л а д :
2   4     6   8  10... -

Відповідь: у цьому ряді кожне наступне число на 2 більше за попереднє, тому слід
написати число 12.
Ряди чисел
1) 6 9 12 15 18 21...?
2) 9 1 7 1 5 1...?
3) 2 3 5 6 8 9...?
4) 10 12 9 11 8 10...?
5) 1 3 6 8 16 18...?
6) 3 4 6 9 13 18..?
7) 15 13 16 12 17 11...?
8) 1 2 4 8 16 32...?
9) 1 2 5 10 17 26...?
10) 1 4 9 16 25 36...?
11) 1 2 6 15 31 56...?
12) 31 24 18 13 9 6...?
13) 174 171 57 54      18 15...?
14) 54 19 18 14 6 9...?
15) 301 294 49 44 11 8...?

На виконання всіх шести завдань цього тесту буде потрібно 40—45 хвилин:
1-е завдання — 7—8 хвилин;
2-е завдання — 5-6 хвилин;
 3-є завдання — 11-12 хвилин;
4-е завдання — 5 хвилин;
5-е завдання — 5—6 хвилин;
6-е завдання — 7-8 хвилин.

Відповіді
Завдання № 1: 1. б). 2. б). 3. в). 4. в). 5. в). 6. д). 7. в). 8. б). 9. г). 10. а). 11. а) 12. б). 13.

г). 14. д). 15. а). 16. г). 17. г). 18. д). 19. а. 20. в).
Завдання № 2: 1. б). 2. б). 3. г). 4. а). 5. в). 6. г). 7. б). 8. г). 9. б). 10. г). 11. а) 12. б). 13. в).

14. б). 15. а). 16. г). 17. а). 18. в). 19. в). 20. в).
Завдання № 3: 1. г). 2. б). 3. д). 4. в). 5. г). 6. г). 7. д). 8. б). 9. а). 10. б). 11. д) 12. в). 13.

д). 14. в). 15. д). 16. а). 17. г). 18. а). 19. а). 20. в). 21. б). 22. г). 23. а). 24. в). 25. б).
Завдання № 4: 1. б). 2. а). 3. д). 4. а). 5. а). 6. а). 7. в). 8. в). 9. д). 10. г). 11. б) 12. б). 13.

б). 14. г). 15. в). 16. б). 17. в). 18. г). 19. г). 20. в).
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Завдання №5 : 1) Частини світла. 2) Біологія, наука про живу природу. 3) Суспільний
лад. 4) Усна народна творчість. 5) Стан речовини. 6) Органи кровообігу. 7) Столиці. 8)
Частки. 9) Органічні речовини. 10) Культура, діяльність. 11) Позитивні риси характеру.
12) Одиниці вимірювання електрики. 13) Штучні водні спорудження. 14) Образотворче
мистецтво. 15) Атмосферні явища. 16) Результати математичних дій. 17) Літературні
прийоми. 18) Напрямок у мистецтві. 19) Стихійне лихо.

Завдання № 6: 1) 24. 2) 3. 3) 11. 4) 7. 5) 36. 6) 24. 7) 18. 8) 64. 9) 37. 10) 49. 11) 92. 12) 4.
13) 5. 14) 2. 15) 4.

Обробка отриманих результатів
1. Кожна правильна відповідь у першому завданні — 1 бал, максимально можна

набрати 20 балів.
2. Кожна правильна відповідь у другому завданні — 1 бал, максимально можна набрати

20 балів.
3. Кожна правильна відповідь у третьому завданні — 1 бал, максимально можна

набрати 25 балів.
4. Кожна правильна відповідь у четвертому завданні — 1 бал, максимально можна

набрати 20 балів.
5. У п'ятому завданні кожна гранично точна відповідь — 2 бали, менш точний — 1 бал,

максимально можна набрати 38 балів
6. Кожна правильна відповідь у шостому завданні — 1 бал, усього можна набрати 15

балів.
Максимальна кількість балів — 138.

Рівень інтелектуального розвитку школярів за результатами діагностики за
допомогою даної методики:
Рівень
інтелекту-
ального
розвитку

Низький Нижчий
за
середній

Середній Вищий за
середній

Високий

Класи

7 клас 0-40 41-55 56-70 71-90     91-128
8 клас 0-45 46-60 61-80 81—100    101-138
9 клас 0-50 51-70 71-90 91-110 111-138
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Мовлення
3.6. Методика “Дослідження темпу усної мовної діяльності” *

Мета дослідження: визначення темпу усного мовлення за тестом для читання.
Обладнання: тест для читання, складений з букв та цифр; секунд домір.
Процедура дослідження.
Це дослідження експериментатор проводить з одним досліджуваним, якого слід зручно

розмістити за добре освітленим столом.
Досліджуваному пропонується стандартний тест для читання, надрукований на

невеликому бланку.
Тест має такий вигляд:
а і 26 я 478 ТСМ 214 ї! Ію? = 734819 носон ромов воров іушчцфх
000756 коток рортрр 11+3=1215/5=24/7=23м=а=мама+ма = тама ма ма =па па каша + ш

= ка.

Інструкція досліджуваному: «За моєю командою «Починаємо!» якомога швидше
прочитайте голосно все, що написано в рядках на цьому бланку. Старайтеся читати без
помилок. Чи все вам зрозуміло? Якщо так, то я фіксую час. Починаймо!»

Експериментатор зобов'язаний фіксувати за допомогою секундоміра який час,
витрачений досліджуваним на читання всього тексту, так і можливі помилки.

Час читання Темп читання Примітка
40с і менше Високий

Від 40 до 45 с Вище середнього

За допущені під час читання помилки ранг
темпу читання зменшується шляхом
пониження на один рядок вниз

Від 46 до 55 с Середній

Від 56 до 60 с Низький

Обробка результатів.
Результатами цього тестування буде час, за який прочитано весь набір букв, цифр,

знаків, та кількість допущених при цьому досліджуваним помилок.
Результати тестування інтерпретуються за допомогою шкали оцінки темпу усної

мовної діяльності.
Під час інтерпретації результатів важливо врахувати, якому виду діяльності надається

перевага, а також тип темпераменту досліджуваного. У філологів темп мовної діяльності
переважно високий. Окрім цього, на швидкість читання тесту впливає самовідчуття і
налаштованість на тестування.

У більшості людей високий темп читання корелює з холеричним, або із сангвінічним
типом темпераменту, а середній чи низький - із флегматичним і меланхолічним.

Темп читання можна прискорити частим читанням вголос та розвитком уваги [23 , с. 252—
253].
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Уява
3.7. Тест “Чи багата у вас уява” *

Так Ні

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Чи цікавитеся ви живописом?
Чи часто ви нудьгуєте?
Розповідаючи яку-небудь історію, чи любите ви прикрашати її від
себе?
Чи любите ви гуманітарні науки?
Чи багато місця займає на папері ваш почерк?
Чи підбираєте ви свій гардероб за модою?
Чи любите ви під час лекції малювати одні й ті ж самі фігурки?
Коли ви слухаєте музику чи бачите ви якісь образи?
Чи любите ви писати довгі листи?
Чи сняться вам кольорові сни?
Чи подорожуєте ви подумки по тих місцях, які знаєте лише з
розповідей і де хотіли б побувати?
Чи з'являються у вас сльози на очах при перегляді кінофільмів?

2
1
1

2
1
2
0
2
1
1
1

1

1
2
0

1
0
1
1
1
1
0
0

0

Результати
Тепер підрахуйте очки
14-17 очок. У вас багата уява. Якщо ви зможете застосовувати її у житті, то це принесе

вам багато радості.
9-13 очок. Уява середня, таке зустрічається у більшості людей. Від вас і тільки від вас

залежить, чи зможете ви розвинути її.
5-8 очок. Ви реаліст у повному сенсі цього слова. Але трохи фантазії ще нікому не

зашкодило [53, с. 43-45].
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Увага
3.8. Методика  “Дослідження уваги підлітків та старших школярів

 методом анкетування” **

 З метою дослідження уваги підлітків та старших школярів методом анкетування їм
пропонується бланк з анкетними запитаннями.

Інструкція.  Вам пропонуються кілька запитань. Уважно прочитайте кожне з них та
вирішіть, наскільки вони характеризують Вас. Якщо ви вважаєте, що те чи інше
твердження правильно характеризує вашу увагу, то підкресліть “ТАК”, якщо  вважаєте,
що неправильно, то підкресліть “НІ”.

Анкета №1
1. Можу швидко переходити від одного виду роботи до іншого, від одного заняття до

іншого  (ТАК НІ)
2. Легко і швидко звикаю до характеру і вимог нового  педагога, до нових умов життя і

діяльності  (ТАК НІ)
3. Легко виправляю свої помилки при рішенні задач (перебудовую хід рішення) (ТАК

НІ)
4. Дуже переживаю, якщо відбувається відхилення від прийнятого мною плану, режиму

дня (ТАК НІ)
5. Після суперечки, сварки та інших неприємностей легко заспокоююся і зосереджуюся

на потрібній діяльності  (ТАК НІ)
6. Швидко переключаюся від відпочинку до справи, легко включаюся в роботу (на

навчальних заняттях , при виконанні домашніх завдань ) (ТАК НІ)
7. Мене важко переконати ,  часто я виявляю упертість. (ТАК НІ)
8. Швидко і легко відходжу від звичного стереотипу вирішення задач, знаходжу нові

способи рішення. (ТАК НІ)
9. Легко переключаюся від переживання невдач і неприємностей в будь-якій діяльності.

(ТАК НІ)
10. Швидко здобуваю нові звички і навички на навчальних заняттях, без особливих

зусиль можу їх змінювати (ТАК НІ)

Ключ до анкети №1
 Учнів, у яких число позитивних відповідей менше чи дорівнює 3, умовно можна

віднести   до групи з низьким рівнем переключення уваги. Позитивні відповіді в кількості
від 4 до 7 характеризують середній рівень досліджуваної властивості.  Учнів, котрі
продемонстрували більше 7 (від 8 до 10) позитивних відповідей, можна віднести  до групи
з високим рівнем переключення уваги

Анкета№2.
Анкета спрямована на вивчення декількох властивостей уваги: стійкості,

зосередженості переключення, розподілу й обсягу.
Інструкція:  Вам пропонуються кілька запитань. Уважно прочитайте кожне з них та

вирішіть, наскільки вони характеризують Вас. Якщо ви вважаєте, що те чи інше
твердження правильно характеризує вашу увагу, то підкресліть “ТАК”, якщо  вважаєте,
що неправильно, то підкресліть “НІ”.

1. Чи здатні ви витримувати великі розумові навантаження протягом дня і зберігати
високу  працездатність? (ТАК  НІ)

2. Чи завжди ви встигаєте слухати вчителя, стежити за дошкою і робити записи в
зошиті під час пояснення нового матеріалу? (ТАК НІ)

3.  Чи завжди ви виконуєте з великою охотою домашні завдання по всіх предметах ?
(ТАК НІ)

4.  Чи можете ви зосереджено виконувати розумову роботу при наявності перешкод ?
(ТАК НІ)
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5.  Якщо умови задачі включають велику кількість даних, чи можете ви вирішувати її в
умі ? (ТАК НІ)

6.  Чи відразу ви переключаєтеся на інший предмет після виконання контрольної
роботи (диктанту) ? (ТАК НІ)

7.  Чи можете ви наприкінці  останнього уроку займатися з тією ж активністю і
продуктивністю, що і на початку дня ? (ТАК Ні)

8.  Чи здатні ви робити кілька справ, кожна з який вимагає зосередження уваги ? (ТАК
НІ)

9.  Чи траплялося так, що вам було нецікаво на уроці ? (ТАК НІ)
10. Чи легко ви зосереджуєте увагу на  завданні, якщо воно вам було нецікавим? (ТАК

Ні)
11. Коли вчитель читає текст під час диктанту, чи потребуєте ви кількаразових

повторень громіздких синтаксичних конструкцій ? (ТАК Ні)
12. Чи подобається вам робота, що вимагає частого і швидкого переходу від однієї

операції до іншої? (ТАК Ні)
13. Чи часто ви відволікаєтеся на заняттях, слухаєте вчителя не уважно ? (ТАК НІ)
14. Чи важко вам встигати робити записи в зошиті під час пояснень вчителя? (ТАК Ні)
15. Чи завжди ви залишаєтеся задоволені отриманою оцінкою ? (ТАК НІ)
16. Чи важко вам зосередитися на непривабливій роботі ? (ТАК НІ)
17. Чи легко вам при роботі з географічною картою одночасно фіксувати увагу на

великому числі об'єктів, на їх властивостях і позначеннях ? (ТАК НІ)
Ключ до анкети №2

Номера питаньВластивості уваги

“ТАК” “НІ”
Стійкість 1     7 13
Розподіл 2     8 14
Контроль 3     9 15
Зосередженість 4     10 16
Обсяг 5     11 17
Переключення 6     12 18



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

116

3.9. Методика “Уважний – неуважний” *

Алгоритм і бланк
Відповідайте « т а к »  або « н і »  на такі питання:

№ Питання ТАК Ні

1 Чи часто ви програєте через неуважність?
2 Чи розігрують вас друзі й знайомі?
3 Чи вмієте ви займатися якою-небудь справою і одночасно

слухати те, про що говорять навколо вас?

4 Чи знаходили ви коли-небудь на вулиці гроші або ключі?

5 Чи дивитеся ви уважно у боки, коли переходите вулицю?

6 Чи здатні ви згадати в деталях фільм, який подивилися два дні
тому?

7 Чи дратує вас, коли хтось відриває вас від читання книги,
газети, перегляду телепрограми або якого-небудь іншого
заняття?

8 Чи перевіряєте ви здачу в магазині відразу біля каси?

9 Чи швидко ви знаходите у квартирі потрібну річ?

10 Чи здригаєтеся ви, якщо вас раптово хтось гукне на вулиці?

11 Чи буває, що ви одну людину приймаєте за іншу?

12 Захопившись бесідою, чи можете ви пропустити потрібну вам
зупинку?

13 Чи можете ви, не гаючись, назвати дати народження ваших
близьких?

14 Чи легко ви пробуджуєтеся від сну?
15 Чи знайдете ви у великому місті без сторонньої допомоги те

місце (музей, кінотеатр, магазин, установу), де побували один
раз торік?

Ключ
По одному балу нарахуєте за кожну відповідь:
«так» на питання 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,13,14, 15;
« н і »  на питання 1, 7,10,11, 12.

Оцінка
Кількість
нарахованих балів

Результат

11 і більше Ви на диво уважні й проникливі. Такій пам'яті й такій уважності
залишається тільки позаздрити — це дається не кожному

Від 5 до 10 Ви досить уважні, не забуваєте нічого важливого. Однак, як
кажуть, кінь на чотирьох ногах, та й той спотикається, — дещо
можете забути, іноді проявляєте неуважність, що загрожує
прикрими непорозуміннями. І все-таки ви здатні у відповідальний
момент зосередитися й не допустити якої-небудь похибки
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4 і менше Ви дуже неуважні, і це є причиною багатьох неприємностей у
вашому житті. Коли вам за це дорікають, ви, буває, відповідаєте з
посмішкою, що просто мрійливі й не надаєте значення усіляким
«дрібницям». Та чи дрібницям? Адже через вашу неуважність
неприємностей зазнають також оточуючі — що означає, наприклад,
забути закрити водопровідний кран або загубити взяту у когось
рідкісну книгу? Буває, що люди навіть похваляються своєю
неуважністю, хоча, якщо розібратися, це якість негативна. Звичайно,
нерідко — скажімо, у похилому віці — вона не підвладна нам. Але в
зрілі роки і особливо в молоді кожному під силу подолати свою
неуважність, виховати зібраність і постійно тренувати пам'ять
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3.10. Анкета “Неуважність” *
Бланк

№ Питання Так Ні
1 Чи часто, граючи в яку-небудь гру, ви програєте через

неуважність?
2 Чи часто знайомим вдається розіграти вас?
3 Чи здатні ви одночасно працювати і слухати, про що

говорять навколо вас?
4 Чи знаходили ви коли-небудь на вулиці гроші? Сумочку?

Гаманець?
5 Чи дивитеся ви уважно у боки, перш ніж перейти вулицю?

6 Чи здатні ви в деталях згадати будь-який фільм, який
дивилися напередодні?

7 Чи дратуєтеся ви, коли вас переривають або заважають
чимось займатися?

8 Чи завжди ви перевіряєте здачу?
9 Чи легко вас розбудити?
10 Чи здригаєтеся ви, коли хтось вас гукає на вулиці?

11 Чи часто ви забуваєте про свої борги й про те, що комусь
позичили?

12 Чи часто дощ захоплює вас зненацька?
Ключ
1 бал ви одержите за відповідь: «так » на питання 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
«ні» на питання 1,7; 10,11,12.

Оцінка
Кількість
нарахованих балів

Результат

Більше 8 Ви надзвичайно пильні й допитливі, вас ніхто й ніщо не обдурить.
Такій пам'яті й такій увазі можна тільки позаздрити.

Від 4 до 8 Ви досить уважні, щоб добре вести свої справи й не забувати нічого
важливого. Це добре, хоча ви одночасно досить неуважні й любите
помріяти. На щастя, в міру.

Менше 4 Ви мрійливі й тому вкрай неуважні. Але це не заважає вам почувати
себе час від часу абсолютно щасливим. Багато негод проходять
мимо просто тому, що ви їх не помічаєте. Але все-таки треба бути
трохи уважнішим, щоб уникнути неприємних сюрпризів
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ІV. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРА

4.1. Методика  “Самооцінювання психічних станів” **
(Г. Айзенк)

Обладнання: бланк-опитувальник   Г. Айзенка, ручка.
Методика проведення. Психолог пропонує піддослідному опис різних психічних

станів.
Слід вибрати той стан, який підходить, зробивши позначки “+” у стовпчиках

(“підходить”, “не зовсім підходить”, “не підходить”).

№ Психічні стани Підходить

2

Не зовсім
підходить
1

Не
підходить
0

1. Не відчуваю себе впевненим
2. Часто червонію через дрібниці
3. Мій сон неглибокий
4. Легко засмучуюся
5. Хвилююся навіть через уявні

неприємності
6. Мене лякають труднощі
7. Люблю звинувачувати себе за недоліки
8. Мене легко переконати
9. Я недовірливий
10. Важко сприймаю час на очікування
11. Інколи мені здаються безвихідними

ситуації, з яких можна знайти вихід
12. Неприємності мене сильно дратують, я

втрачаю рівновагу
13. За великих неприємностей я схильний

звинувачувати себе без достатніх підстав
14. Нещастя та невдачі нічого мене не

навчають
15. Я часто відмовляюсь од боротьби,

вважаючи її некорисною
16. Я часто відчуваю себе беззахисним
17. Іноді в мене буває стан відчаю
18. Відчуваю розгубленість перед

труднощами
19. У важкі хвилини життя іноді поводжусь

як дитина, вимагаю співчуття до себе
20. Вважаю вади свого характеру

невиправними
21. Залишаю за собою останнє слово
22. Інколи в розмові перериваю

співбесідника
23. Мене легко роздратувати
24. Подобається робити зауваження іншим

25. Хочу бути авторитетом для оточуючих
26. Не задовольняюся малим, хочу більшого
27. Коли гніваюся, не можу себе стримувати
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28. Вважаю за краще керувати, ніж
підкорятися

29. Маю різку, грубу жестикуляцію
30. Я мстивий
31. Мені важко змінювати звички
32. Мені нелегко переключити увагу
33. Дуже напружено ставлюся до всього

нового
34. Мене важко переконати
35. Інколи в мене не виходять із голови

думки, від яких слід було б звільнитися
36. Нелегко сходжуся з людьми
37. Мене турбують навіть незначні зміни

плану
38. Часто я стаю впертим
39. Неохоче йду на ризик
40. Дуже хвилююся через відхилення од

прийнятого мною режиму

Обробка результатів. Відповіді підраховуються за чотирма групами:
1 — відповіді з 1 по 10 — тривожність;
2 — відповіді з 11 по 20 — фрустрація;
3 — відповіді з 21 по З0 — агресивність;
4 — відповіді з 31  по 40 — ригідність.

Оцінювання результатів:
 1. Тривожність:
0—7 балів— не тривожні;
8—14 балів — тривожність середня, нормального рівня;
15—20 балів — дуже тривожні.
2. Фрустрація:
0—7 балів — високе самооцінювання, стійкість до невдач, здатність долати труднощі;
8—14 балів — середній рівень фрустрації;
15—20 балів — низьке самооцінювання,  прагнення уникати труднощів, побоювання

невдач.
3. Агресивність
0—7 балів — спокій, витримка;
8—14 балів — середній рівень;
15—20 балів — агресивність, нестриманість, ускладнення в роботі з людьми.
4. Ригідність:
0—7 балів — ригідності немає, переключення легке;
8—14 балів — середній рівень;
15—20 балів — яскраво виражена ригідність, прагнення уникати змін у діяльності і

стосунках.
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4.2. Тест  “Чи вмієте володіти своїми емоціями і почуттями?” *

Багато людей часто ловлять себе на думці, що найдрібніші прикрощі викликають у них
явно неадекватне для таких дрібниць роздратування. Настрій псується, самопочуття
погіршується, а в результаті виникає душевна неврівноваженість, яка з часом може
перетворитися навіть на рису характеру. А ти вмієш володіти собою?

На запитання треба відповідати “дуже”, “не надто”, “в жодному разі”.
Чи викликає в тебе роздратування...
... зіжмакана сторінка газети, яку ти хочеш прочитати?
... літня жінка, одягнена як молоденька дівчина?
... надмірна близькість співрозмовника, наприклад, у громадському транспорті в годину

пік?
... жінка, яка курить на вулиці?
... коли хтось кашляє в твій бік?
... коли хтось гризе нігті?
... коли хтось сміється не до ладу?
... коли хтось намагається вчити тебе, що і як треба робити?
... коли в кінотеатрі людина, що сидить перед тобою, весь час совається, та до того ж й

коментує фільм?
... коли тобі намагаються переказати сюжет цікавої книги, яку ти якраз збираєшся

прочитати?
... коли тобі дарують геть непотрібні речі?
... коли хтось голосно розмовляє в громадському транспорті?
... коли від когось сильно пахне парфумами?
... коли хтось надміру жестикулює під час розмови?
... коли твій приятель надто часто вживає іншомовні слова?

Результати
За кожну відповідь “дуже” нараховується 4 очки; за відповідь “не надто” — 1 очко; за

відповідь “в жодному разі” — 0 очок.
Понад 50 очок. Ти не належиш до спокійних і врівноважених людей. Тебе дратує все,

навіть незначні дрібниці. Ти запальний і легко виходиш із себе. Не забувай, що все це
розхитує нервову систему, від чого потерпаєш не тільки ти сам, а й люди, які тебе
оточують.

12-49 очок. Ти належиш до найпоширенішої категорії людей. Тебе дратують лише
найприкріші речі, а з життєвих дрібниць ти не схильний до роботи трагедії. Ти вмієш не
звертати уваги на прикрощі й досить легко забуваєш про них.

11 і менше очок. Ти врівноважена людина, можеш стримувати свої почуття та емоції.
Можливо також, що цей тест досить вичерпний, а тому найвразливіші твої місця не
виявлено. Однак, хоч би як там було, дошкулити тобі непросто.

Підсумовуючи результати тесту, нагадай собі два дуже оригінальні правила: правило 1:
ніколи не засмучуйся через дрібниці; правило 2: все - пусте [23, с. 348].
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4.3. Тест “Чи вольова ви людина?” *

Перевірте себе наскільки ви вольова людина. У цьому допоможе тест. Дайте відверту
відповідь на кожне з п'ятнадцяти запитань. Коли ви впевнено можете відповісти “так”,
поставте на аркуші паперу 2 бали, якщо — “ні”, поставте нуль. Якщо ж вам важко точно
відповісти, з'являються сумніви, поставте 1 бал.

Отже:
1.     Доводжу нецікаву роботу до кінця, навіть якщо бракує часу.
2.     Якщо треба робити щось малоприємне, змушую себе, долаю внутрішній опір.
3.     У конфліктній ситуації вмію зосередитися і об'єктивно оцінити власні й чужі слова

та дії.
4.     Якщо мені хочеться з'їсти солодкого, можу собі відмовити.
5.     Знаходжу сили встати рано-вранці, якщо це заплановано, навіть коли робити це

необов'язково.
6.     Залишуся на місці вуличної пригоди, щоб дати свідчення.
7.     Одразу відповідаю на листи.
8.     Можу подолати страх перед відвіданням кабінету зубного лікаря.
9.     Спокійно п'ю неприємну мікстуру.
10.   Виконую зопалу дану обіцянку, навіть якщо йдеться про досить копітку справу.
11.   Без вагань їду в незнайоме місто, вирушаю у туристську мандрівку, екскурсію.
12.   Точно виконую розпорядок дня.
13.   З осудом ставлюсь до бібліотечних боржників.
14.   Навіть найцікавіша телепередача не змусить мене відкласти роботу, яку маю

виконати.
15.   Можу припинити суперечку, незважаючи на образливі слова супротивника.

Сума балів дозволить визначити, наскільки ви вольова людина. Якщо набрано не
більше 12 балів, сили волі вам бракує: до обов'язків ставитеся абияк, любите робити лише
те, що цікаво і легко вдається. Той, хто набрав 13-21 бал, має досить сильну волю. Але не
завжди діє цілеспрямовано і при появі обхідного шляху не обмине його. Втім, даного
слова така людина прагне дотриматись, і неприємну роботу, як правило, візьметься
виконати. Проте з власної ініціативи зайвого клопоту вона собі не завдасть. І, нарешті, 22-
30 балів. Без сумніву можна сказати: ви - вольова людина. На вас можна покластися: не
підведете. Справи, складні завдання, несподіванки вас не злякають. Але якщо балів під 30,
можна відзначити й певні недоліки.

Часом ви непримиримий до догматичності, ваша несхильна впевненість у
непринципових питаннях заважає спілкуванню з іншими - ви надто категоричний у
судженнях.

Звичайно, цей тест, як і будь-який інший, не завжди стовідсоткове правильно оцінює
людину. Однак він дає привід до роздумів. Якщо ви набрали мало балів, можна впевнено
сказати, що вольове самовиховання вам не завадить [23, с.348].
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V. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШКОЛЯРА
Темперамент. Характер. Здібності

5.1. Визначення типу темпераменту ***

У основі розробки методики лежить факт повторення набору схожих
загальнопсихологічних типів у різних авторських класифікаціях (Кеттелл, Айзенк, Лічко
та ін.).

Пропонована методика містить опитувальник Айзенка (підлітковий варіант),
класифікацію залежно від співвідношення результатів, шкали нейротизму і шкали
інтроверсії, вербальний опис особливостей кожного типа і основний напрям тактики
взаємостосунків з підлітками кожного типу.

Етапи роботи:
1. Проведення тесту Айзенка.
2. Розрахунок  результатів.
3. Градація результатів за таблицею типів.
4. Відбір даних, де бал шкали «Брехня» більше 5.
Інструкція (для дорослого): «На пропоновані питання тестований повинен відповідати

«так» чи «ні», не роздумуючи. Відповідь заноситься на дослідницький лист під
відповідним номером».

Опитувальник Айзенка
1. Чи любиш ти шум і суєту навколо себе?
2. Чи часто ти потребуєш друзів, які могли б тебе підтримати?
3. Ти завжди знаходиш швидку відповідь, коли тебе про що-небудь питають?
4. Чи буває так, що ти роздратований чим-небудь?
5. Чи часто у тебе змінюється настрій?
6. Чи вірно, що тобі приємніше проводити час, читаючи книги, ніж з друзями?
7. Чи часто тобі заважають заснути різні думки?
8. Ти завжди робиш так, як тобі говорять?
9. Чи любиш ти жартувати над ким-небудь?
10. Ти коли-небудь відчував себе нещасним, хоча для цього не було справжньої

причини?
11. Чи можеш ти сказати про себе, що ти весела, жвава людина?
12. Ти коли-небудь порушував правила поведінки в школі?
13. Чи вірно, що ти часто роздратований чим-небудь?
14. Чи подобається тобі все робити у швидкому темпі? (Якщо ж, навпаки, схильний

до неквапливості, відповідай «ні»).
15. Ти переживаєш через будь-які страшні події, які ледь не відбулися, але все

скінчилося добре?
16. Тобі можна довірити будь-яку таємницю?
17. Чи можеш ти без особливих зусиль внести пожвавлення в нудну компанію

однолітків?
18. Чи буває так, що у тебе без жодної причини сильно б'ється серце?
19. Чи робиш ти звичайно перший крок для того, щоб подружитися з ким-небудь?
20. Ти коли-небудь говорив неправду?
21. Ти легко засмучуєшся, коли критикують тебе і твою роботу?
22. Ти часто жартуєш і розповідаєш смішні історії своїм друзям ?
23. Ти часто відчуваєш себе втомленим?
24. Ти завжди спочатку робиш уроки, а все інше потім?
25. Ти зазвичай веселий і задоволений?
26. Чи образливий ти?
27. Ти дуже любиш спілкуватися з іншими людьми?
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28. Чи завжди ти виконуєш прохання рідних допомогти по господарству?
29. У тебе бувають запаморочення?
30. Чи буває так, що твої дії і вчинки примушують інших ніяковіти?
31. Ти часто відчуваєш, що тобі що-небудь набридло?
32. Чи любиш ти іноді похвалитися?
33. Ти найчастіше сидиш і мовчиш, коли потрапляєш у товариство незнайомих

людей?
34. Чи хвилюєшся ти іноді так, що не можеш усидіти на місці?
35. Ти звичайно швидко приймаєш  рішення?
36. Ти ніколи голосно не говориш у класі, навіть коли немає вчителя?
37. Тобі часто сняться страхітливі сни?
38. Чи можеш  ти дати волю почуттям і повеселитися в колі друзів?
39. Тебе легко засмутити?
40. Чи траплялося тобі погано говорити про кого-небудь?
41. Чи вірно, що ти часто говориш і дієш швидко, не затримуючись особливо на

обдумування?
42. Якщо опиняєшся в двозначному положенні, то потім довго переживаєш?
43.  Тобі дуже подобаються галасливі і веселі ігри?
44. Ти завжди їси те, що тобі подають?
45. Тобі важко відповісти «ні», коли тебе про що-небудь просять?
46. Ти любиш часто ходити в гості?
47. Чи бувають такі моменти, коли тобі не хочеться жити?
48. Чи був ти коли-небудь грубим з батьками?
49. Чи вважають тебе друзі веселою і живою людиною?
50. Ти часто відволікаєшся, коли робиш уроки?
51. Ти частіше сидиш і дивишся, ніж береш активну участь в загальних  розвагах?
52. Тобі зазвичай буває важко заснути через різні думки?
53. Чи буваєш ти абсолютно упевнений, що зможеш упоратися із справою, яку маєш

виконати?
54. Чи буває, що ти відчуваєш себе самотнім?
55. Ти соромишся заговорити першим з новими людьми?
56. Ти часто намагаєшся щось вдіяти, коли що-небудь виправити вже запізно?
57. Коли хто-небудь з друзів кричить на тебе, ти теж кричиш у відповідь?
58. Чи буває так, що ти іноді відчуваєш себе веселим або сумним без жодної

причини?
59. Ти вважаєш, що важко одержати справжнє задоволення від веселої компанії

однолітків?
60. Тобі часто доводиться хвилюватися через те, що ти зробив  що-небудь не

подумавши?

     Ключ
     1. Екстраверсія  (Е):
     «Так»:   1, 3, 9, 11, 14, 17, 19,  22, 25, 27, 3О, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57.
      «Ні»: 6, 33, 51, 55, 59.
     2. Нейротизм (Н):
     «Так»:   2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 5О, 52, 54, 56, 58,
60.
     3. «Брехня»:
      «Так»:  8, 16, 24, 28, 36, 44.
      «Ні»: 4, 12, 20, 32, 40, 48.
      Нормативи для підлітків 12-17 років для віднесення їх до певного типу темпераменту
(табл.1): екстраверсія (Е) - 11-12 балів, «брехня» - 4-5 балів, нейротизм (Н)- 10-15 балів.
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     Тип темпераменту по тесту Айзенка
№
п\
п

Е, бали Н, бали №
п\ п

Е, бали Н, бали

1 0-4 0-4 17 16-20 4-8
2 20-24 0-4 18 4-8 16-20
3 20-24 20-24 19 4-8 4-8
4 0-4 20-24 20 16-20 16-20
5 0-4 4-8 21 12-16 8-12
6 0-4 16-20 22 8-12 8-12
7 0-4 8-16 23 16-20 8-12
8 4-8 0-4 24 12-16 4-8
9 8-16 0-4 25 8-12 4-8
10 16-20 0-4 26 4-8 8-12
11 20-24 4-8 27 4-8 12-16
12 20-24 8-16 28 8-12 16-20
13 20-24 16-20 29 12-16 16-20
14 16-20 20-24 30 16-20 12-16
15 8-16 20-24 31 8-12 12-16
16 4-8 20-24 32 12-16 12-16

Тип №1
Е: 0 – 4; Н 0 – 4

Характерологічні вияви. Безтурботний, мирний, незворушний. У групі скромний.
Дружбу не нав'язує, але і не відкидає, якщо йому запропонують. Схильний до упертості,
якщо відчувають свою правоту. Не смішливий. Мова спокійна. Терплячий.
Холоднокровний.

Шляхи корекції. Вихователів турбують мало, а значить завжди страждають від
неуваги педагогів, тренерів. Головне в підході – підвищити самооцінку за допомогою
залучення уваги групи до даної людини. Бажано, щоб у індивіда була можливість вибору
типу роботи. Підкреслювати цінність таких якостей, як скромність, холоднокровність.

Тип №2
Е: 20 – 24; Н 0 – 4

Характерологічні вияви. Радісний товариський, балакучий. Любить бути у центрі
уваги. Оптиміст, вірить  в успіх. Легко прощає образи, перетворює конфлікти на жарт.
Вразливий, любить новизну. Користується загальною любов'ю. Проте поверхневий.
Примхливий. Артистичний. Не вміє досягати результатів (захоплюється, але швидко
остигає).

Шляхи корекції. Заохочувати працьовитість, використовувати природний артистизм
і схильність до новизни. Бажано поволі привчати до наполегливості, дисципліни,
організованості (наприклад, пропонуючи оригінальні завдання). Рекомендується
допомогти організувати час (гурткової роботою, участю в експедиціях і т.ін.).

Тип №3
Е: 20 – 24; Н 20 – 24

Характерологічні вияви. Активний, має добре розвинені, бійцівські якості.
Глузливий. Прагне спілкуватися з усіма «на рівних». Дуже честолюбний. У разі незгоди з
позицією більш старшого, приймає активно протиборчу позицію. Не виносить байдужості
на свою адресу.

Шляхи корекції. Основна тактика – підкреслена пошана. Взаємостосунки слід
будувати на переконанні, спокійному, доброзичливому тоні спілкування. При афективній
поведінці можлива іронічна реакція. Не слід «з'ясовувати стосунки» у момент конфлікту.
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Краще обговорити проблеми пізніше в спокійній ситуації. При цьому бажано акцентувати
увагу на проблемі та на можливості вирішити її без особливої емоційного напруження.
Підліткам даного типу необхідна можливість вияву організаторських здібностей, а також
реалізація енергетичного потенціалу (спортивні досягнення і тощо).

Тип №4
Е: 0 – 4; Н 20 – 24

Характерологічні вияви. Тип неспокійний, насторожений, невпевнений у собі.
Шукає опіку. Нетовариський, тому має зміщені оцінки і самооцінки. Дуже чутливий.
Адаптація йде тривало, тому дії сповільнені. Не любить активний спосіб життя.
Споглядальник. Часто схильний до філософії. Легко драматизує ситуацію.

Шляхи корекції. Прагніть підтримати, захистити від насмішок. Виділяти позитивні
сторони (вдумливість, схильність до монотонної діяльності). Підібрати діяльність, що не
вимагає активного спілкування, жорсткої часової регламентації, а також не включену в
систему субординації. Активізувати інтерес до тих, що оточують. Поволі зводити з
доброзичливо-енергійними людьми.

Тип № 5
Е: 0 – 4; Н 4 – 8

Характерологічні вияви. Споглядач, спокійний. Має низький рівень зацікавленості в
реальному житті, а значить і низькі досягнення. Спрямований на внутрішні вигадані або
вичитані колізії. Слухняно-байдужий.

Шляхи корекції. Гостро потребує підвищення самооцінки, це руйнує байдужість і
підвищує рівень домагань, а, отже, якість роботи або навчання. Бажано знайти сильні
сторони (здібності, завдатки), щоб якось зацікавити навчанням та роботою.

Тип №6
Е: 0 – 4; Н 16 – 20

Характерологічні вияви. Стриманий, боязкий, чутливий, соромиться в незнайомій
ситуації. Невпевнений, мрійливий. Любить філософствувати, не любить багатолюдності.
Має схильність до сумнівів. Мало вірить у свої сили. В цілому урівноважений. Не
схильний панікувати і драматизувати ситуацію. Тривожний. Часто перебуває в
нерішучості. Схильний до фантазій.

Шляхи корекції. Намагатися підтримувати, опікати, підкреслювати перед групою
позитивні якості і вияви (серйозність, вихованість, чуйність). Це підвищить самооцінку,
дасть привід для оптимістичнішого відчуття життя.

Тип №7
Е: 0 – 4; Н 8 – 16

Характерологічні вияви. Людина скромна, активна, цілеспрямована. Справедливий ,
справжній друг. Дуже хороший, умілий помічник, але поганий організатор.
Сором’язливий. Вважає за краще залишатися в тіні.  Компаній не любить. Дружить удвох.
Взаємостосункам надає великого значення.   Іноді нудний, моралізує.

Шляхи корекції. У діяльності бажано надати вільний режим, заохочувати, це
активізує ініціативу. Стимулювати до самостійності, щоб діяв  не по вказівці. Уникати
публічної критики. Вселяти упевненість в своїх силах і правах. Не допускати сліпої віри в
авторитет.

Тип № 8
Е: 4 – 8; Н 0 – 4

Характерологічні вияви. Людина спокійна, схильна до спілкування в компаніях.
Школяр естетично обдарований. Швидше спостерігач, ніж діяч. Урівноважений.
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Байдужий до успіхів. Любить жити «як всі». У взаємостосунках рівний, але глибоко
переживати не уміє. Легко уникає конфліктів.

Шляхи корекції. Головне завдання – активізувати потребу в діяльності. Знайти
заняття, яке  зацікавить (швидше це щось, пов'язане з художніми задатками) . Заохочувати
успіхи. Бажано частіше спілкуватися з підлітком, звертаючи увагу на розвиток
соціального інтелекту.

Тип № 9
Е: 8 – 16; Н 0 – 4

Характерологічні вияви. Активний, життєрадісний. Товариський. У спілкуванні
нерозбірливий. Легко потрапляє в асоціальні угрупування внаслідок поганої опірності
дезорганізуючим умовам. Схильний до новизни, допитливий. Соціальний інтелект
розвинений слабо. Немає уміння давати адекватні оцінки і самооцінки. Часто не має
твердих принципових установок. Енергійний. Довірливий.

Шляхи корекції. Режим бажаний більш жорсткий, мобілізуючий. Встановити
доброзичливі відносини, але підліток повинен відчувати, що за ним спостерігають.
Прагнути спрямовувати енергію в корисну справу (наприклад захопити глобальною ідеєю
досягти чогось – вступити в престижний ВУЗ тощо). Проте в цьому випадку необхідно
разом розпланувати майбутню роботу, фіксувати терміни і обсяги, жорстко контролювати
виконання. Бажано підлітка даного типу ввести до складу групи або бригади з сильним
лідером і позитивними установками.

Тип № 10
Е: 16 – 20; Н 0 – 4

Характерологічні вияви. Артистичний. Любить розважати. Недостатньо
наполегливий. Товариський. Неглибокий. Урівноважений.

Шляхи корекції. Підтримувати зусилля, спрямовані  на досягнення цікавої мети (у
самого вистачає ініціативи вибрати якесь заняття або мету, але не вистачає завзятості).
Заохочувати артистизм, але не допускати до клоунади.

Тип № 11
Е: 4 – 8; Н 20 – 24

Характерологічні вияви. Активний, товариський, благородний, честолюбний. Легко
погоджується на ризиковані розваги. Не завжди розбірливий у друзях, засобах досягнення
мети. Благородний. Часто егоїстичний. Часто привабливий. Має організаторські здатності.

Шляхи корекції. Заохочувати і розвивати організаторські здібності. Може бути
лідером, але його потрібно контролювати. Утримувати від зарозумілості. Лідерське
положення в колективі легко виправляє лінь. Любить бути «на коні». Доцільно допускати
колективну критику у разі потреби.

Тип № 12
Е: 20 – 24; Н 8 – 16

Характерологічні вияви. Легко підкоряється дисципліні. Володіє відчуттям власної
гідності. Організатор. Схильний до мистецтва, спорту. Активний. Влюбливий. Легко
захоплюється людьми і подіями. Вразливий.

Шляхи корекції. Лідер за вдачею як емоційного, так і ділового плану. Треба
підтримувати лідерські зусилля, допомагати, спрямовувати  в діловому і особистому
плані.

Тип № 13
Е: 20 – 24; Н 16 – 20

Характерологічні вияви. Складний тип. Пихатий. Енергійний. Життєрадісний. Не
має, як правило, високої духовної спрямованості. Занурений в життєві радощі. Основним
завданням життя ставить вирішення побутових потреб. Прагне престижності. Всіма
силами прагне досягти успіху, вигоди. Зневажає невдах. Товариський, демонстративний.
Жорстко висуває свої вимоги.
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Шляхи корекції. Мета наставника – тримати підлітка «в рамках», оскільки той
схильний до зарозумілості, підпорядкуванню собі оточуючих. Діяти краще спокійно і
твердо. Виділяти інших, підкреслюючи позитивні особистісні якості. Можна
запропонувати роль організатора. При цьому вимагати виконання  обов'язків. Бажане
естетичне виховання.

Тип № 14
Е: 16 – 20; Н 20 – 24

Характерологічні вияви. Владний, недовірливий, підозрілий, педагогічний. Завжди
прагне до першості. Дріб'язковий. Насолоджується будь-якою перевагою. Схильний до
насмішки над слабкішими. Мстивий, зневажливий, деспотичний. Швидко втомлюється.

Шляхи корекції. Не можна відноситись байдуже. Можна відноситися доброзичливо,
можна - з іронією. Дати можливість зайняти лідерське положення, проте при цьому слід
вибрати пост, на якому він більше уваги приділяв би паперам, ніж людям. Заохочувати
волю і завзятість. При цьому підлітку бажано виховувати в собі позитивне  емоційне
ставлення  до оточуючих.

Тип № 15
Е: 8 –16; Н 20 – 24

Характерологічні вияви. Вічно незадоволений, буркотливий, схильний до причіпок.
Дріб'язково-вимогливий. До в’їдливості не схильний. Легко ображається. Часто похмурий,
дратівливий. Заздрісний. У справах невпевнений. У відносинах – підлеглий. Перед
труднощами пасує. У групі, класі тримається осторонь. Злопам'ятний. Друзів не має.
Однолітками командує. Голос тихий, різкий.

Шляхи корекції. Бажано налагодити хоч би мінімальні взаємостосунки. Це легше
зробити, ґрунтуючись на недовірливості даної людини. Можна цікавитися його
самопочуттям, успіхами в довірчій бесіді.  Можна дати канцелярську роботу (педантичні
властивості дозволять робити її добре). Заохочувати за старанність при всьому колективі,
що дозволить якось налагодити відносини з однолітками. Підлітки такого типу вимагають
постійної уваги й індивідуальної взаємодії.

Тип № 16
Е: 4 – 8; Н 20 – 24

Характерологічні вияви. Високочутливий тип, недовірливий, приховано-
пристрасний, мовчазний, замкнуто-образливий. Самолюбний, незалежний, має критичний
розум. Песиміст. Схильний до узагальненого мислення, часто – невпевнений у собі.

Шляхи корекції. У підході бажані: режим, що оберігає, заохочення при
однокласниках, доброзичливість, шанобливість. Слід підтримувати справедливі критичні
думки, але уникати розвитку у підлітка моралізування і критики.

Тип № 17
Е: 16 – 20; Н 4 – 8

Характерологічні вияви. Дуже емоційний. Захоплений, життєрадісний, товариський,
влюбливий. У контактах – нерозбірливий, дружньо налаштований до всіх. Непостійний,
наївний, легковажний, ніжний. Користується симпатією оточуючих. Фантазер. Не прагне
до лідерства, віддаючи перевагу інтимно дружнім зв'язкам.

Шляхи корекції. Підтримувати позитивний настрій. Бажано розвивати естетичні
схильності, підтримувати захоплення (заохочувати, цікавитися, пропонувати виступати
перед класом, групою). Звернути увагу на вироблення вольових якостей (наполегливості,
рівня домагань).

Тип № 18
Е: 4 – 8; Н 16 – 20

Характерологічні вияви. Емпатійний. Дуже співчутливий, схильний підтримувати
слабких, віддає перевагу інтимно-дружнім контактам. Настрій зазвичай спокійно-
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понижений. Скромний, сором’язливий. Не упевнений в собі. Спостерігач. Легко стає
настороженим і підозрілим у несприятливих умовах.

Шляхи корекції. Рекомендується налагодити поблажливо-розвивальний режим.
Контролювати поволі, відноситися спокійно-доброзичливо. Допомагати у важких
ситуаціях формувати активну позицію, налагоджувати контакти (з однолітками і з
дорослими). Виключити публічне обговорення, якщо можливі негативні оцінки цього
підлітка.

Тип № 19
Е: 4 – 8; Н 4 – 8

Характерологічні вияви. Спокійний тип. Мовчазний, розсудливий. Сповільнено-
діяльний, дуже послідовний, самостійний, незалежний, копіткий. Неупереджений,
скромний, низько-емоційний. Іноді далекий від реальності.

Шляхи корекції. У підлітків даного типу важливо намагатися підвищити самооцінку,
розвинути систему домагань, розкрити схильності та здібності. Зацікавити чимось можна,
давши якусь роботу з високою особистою відповідальністю. Підлітки такого типу
потребують порад з різних питань, але виражених в делікатній формі.

Тип № 20
Е: 16 – 20; Н 16 – 20

Характерологічні вияви. Дуже демонстративний, не вміє співпереживати. Емоційно
бідний. Любить протиставляти себе колективу. Дуже наполегливий в досягненні
значущих для себе цінностей. Престижний. Часто не щирий. Практичний.

Шляхи корекції. Режим взаємодії м'який, терплячий, щоб не загострювати негативні
якості. Залучити в спортивні або технічні заняття, щоб підлітки могли перевести
енергетику в позитивне русло, а потребу в боротьбі за першість - в прийнятну форму.
Бажано естетичне виховання. Залучати до позитивних соціальних груп з сильним
впливовим лідером.

Тип № 21
Е: 12 – 16; Н: 16 – 20 8 – 12

Характерологічні вияви. Дуже енергійний, життєрадісний. «Улюбленець публіки».
Вважається, що підлітки такого типу щасливчики. Дійсно, вони часто дуже талановиті,
легко вчаться, артистичні, мало втомлюються. Проте наявність цих якостей часто має
негативні результати. Підлітки (і молоді люди) з дитинства звикають, що їм все доступно.
Внаслідок чого не вчаться серйозно працювати  над досягненням мети. Легко все кидають,
часто переривають дружбу. Поверхневі. Мають досить низький соціальний інтелект.

Шляхи корекції. Вимагають  доброзичливо-строгого відношення. У колективі не
варто вибирати на лідерські посади (краще часто пропонувати разові доручення
організаторського типу). Строго вимагати виконання доручень. Бажано разом з підлітком
знайти якусь значущу мету (наприклад оволодіти іноземною мовою), розбити на періоди
термін  виконання, розписати за часом завдання і контролювати виконання. Це, з одного
боку, допоможе добитися поставленої мети, з іншою - привчити до впорядкованої роботи.

Тип № 22
Е: 8– 12; Н: 8– 12

Характерологічні вияви. Дуже пасивно-байдужий. Упевнений в собі. У відношенні
до оточуючих - жорстко-вимогливий. Злопам'ятний. Часто виявляє пасивну упертість.
Дуже педантичний, дріб'язковий. Розсудливий, холоднокровний. До чужої думки
відноситься байдуже. Ригідний, віддає перевагу звичним справам і монотонності побуту.
Інтонація мови маловиразна. Малоестетичний.

Шляхи корекції. Створити у підлітка відчуття, що він цікавий вихователю (тренеру і
тощо), слід цікавитися дрібницями побуту, самопочуттям. Серед суспільних доручень
бажано вибрати щось, що вимагає акуратного виконання (ведення журналу або табеля,
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облік чогось і тощо)., хвалити за старанність. Допомагати у виборі занять (бажано
індивідуальних, а не групові види спорту або художньої самодіяльності).

Тип № 23
Е: 16 – 20; Н 8 – 12

Характерологічні вияви. Товариський, активний, ініціативний, такий, що
захоплюється. При цьому уміє управляти собою. Уміє добиватися поставленої мети.
Честолюбний. Любить лідирувати і уміє бути організатором. Користується довірою і
щирою пошаною  оточуючих. Характер легкий, естетичний, рівномірно жвавий.

Шляхи корекції. Створити можливість лідерства. Допомагати у розв’язанні групових
і індивідуальних завдань. Стежити за тим, щоб навантаження (навчальне, виробниче і
суспільне) було в розумних межах.

Тип № 24
Е: 12 – 16; Н: 4 – 8

Характерологічні вияви. Активний, урівноважений тип. Енергетичний. Середнього
рівня спілкування. Прихильний до нечисленних друзів. Упорядкований. Уміє ставити
перед собою завдання і добиватися розв’язку. Не схильний до суперництва. Іноді
образливий.

Шляхи корекції. Віддає перевагу спокійному довірчому відношенню.

Тип № 25
Е: 8 – 12; Н: 4 – 8

      Характерологічні вияви. Активний, іноді вибуховий, іноді безтурботно-веселий.
Часто спокойно-байдужий. Ініціативи майже не виявляє, діє за вказівками. Пасивний в
соціальних контактах. До глибоких емоційних переживань не схильний. Любить
монотонну копітку  роботу.
      Шляхи корекції. Бажано спокійно-ділове відношення. Знаходити і рекомендувати
краще індивідуальні заняття. Добре справляється з адміністративною роботою.

Тип № 26
Е: 4 – 8; Н: 8 – 12

      Характерологічні вияви. Спокійний, урівноважений, терплячий, педантичний.
Честолюбний. Цілеспрямований. Має тверді принципи. Часом образливий.
      Шляхи корекції. Любить довірчі взаємини, спокійний темп роботи. Не схильний до
панібратства. Бажано заохочувати при класі (групі) за акуратність, старанність.
Працювати над підвищенням упевненості у своїх силах.

Тип № 27
Е: 4 – 8; Н: 12 – 16

      Характерологічні вияви. Урівноважено-меланхолійний. Тонко чутливий.
Прив’язливий; цінує довірчо-інтимні стосунки, спокійний. Цінує гумор. У цілому –
оптиміст. Іноді панікує, іноді впадає в депресії. Проте частіше спокійно задумливий.
      Шляхи корекції. Створити обстановку активно-спокійної діяльності. Бажано
уникнути жорсткої регламентації. Рекомендувати естетичні і літературні заняття.

Тип № 28
Е: 8 – 12; Н: 16 – 20

      Характерологічні вияви. Меланхолійний, честолюбний, наполегливий, серйозний.
Іноді схильний до понуро-тривожного настрою. Дружить з обмеженим колом людей.
Необразливий, але іноді недовірливий. Самостійний в рішеннях щодо принципових
питань, але залежить від близьких в емоційному житті.

Шляхи корекції. Рекомендується спрямовувати зусилля на підвищення самооцінки,
укріплювати упевненість у собі.
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Тип № 29
Е: 12 – 16; Н: 16 – 20

      Характерологічні вияви. Жорстко вимогливий до оточуючих: упертий, гордий, дуже
честолюбний. Енергійний, товариський, настрій часто бойовий. Невдачі приховує.
Любить бути на виду. Холоднокровний.
      Шляхи корекції. Взаємостосунки будувати на основі пошани, надмірної
вимогливості. Можна покепкувати над недоліками, якщо підліток зарозумілий.

Тип № 30
Е: 16 – 20; Н: 12 – 16

      Характерологічні вияви. Гордий, прагне до першості, злопам'ятний. Прагне до
лідерства. Енергійний,  наполегливий. Спокійний, обачний. Непохитний в досягненнях.
Не позбавлений артистизму, хоч і сухуватий.

Шляхи корекції. Не допускати зарозумілості. Підтримувати в позитивних зусиллях.
Допомагати в лідерстві, не допускати командного стилю відносин. Нейтралізувати
озлобленість. Розвивати соціальний інтелект.

Тип № 31
Е: 8 – 12; Н: 12 – 16

      Характерологічні вияви. Сором’язливий, незаздрісний, прагне до самостійності,
придирливий. Доброзичливий. З близькими людьми виявляє спостережливість, почуття
гумору. Схильний до глибоких довірчих взаємин. Уникає ситуації ризику, небезпеки. Не
виносить нав'язаний темп. Іноді схильний до швидких рішень. Часто розкаюється в своїх
вчинках. У невдачах звинувачує тільки себе.
      Шляхи корекції. Забезпечити спокійну доброзичливу обстановку. Намагатися
залучати до активного вирішення ділових питань. Заохочувати соціальну активність,
залучати до участі в яких-небудь заходах (семінарах, конференціях і тощо).

Тип № 32
Е: 12 – 16; Н: 12 – 16

      Характерологічні вияви. Честолюбний, невдачі не знижують упевненість в собі.
Зарозумілий. Злопам'ятний. Енергійний. Наполегливий. Цілеспрямований. Схильний до
конфліктності. Не поступається, навіть якщо не правий. Мук совісті не відчуває. У
спілкуванні не схильний до співпереживань. Цінує тільки інформативність. Емоційно
обмежений тип.
      Шляхи корекції. Не підтримувати в конфліктних ситуаціях. Впливати через
честолюбство. Відносини підтримувати рівні, намагаючись поволі розвивати соціальний
інтелект.
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5.2. Методика “ Визначення темпераменту” (А. Бєлов) *

Позначте в них знаком “+” ті якості, які, на вашу думку, властиві вам.
Штрихи до портрета холерика
Якщо ви: 1) непосидючі, метушливі; 2) невитримані, запальні; 3) нетерплячі; 4) різкі та

прямолінійні у відносинах з людьми; 5) рішучі й ініціативні; 6) вперті; 7) спритні
(винахідливі) у суперечці; 8) працюєте ривками; 9) любите ризикувати; 10) незлопам'ятні і
необразливі; 11) говорите швидко, але плутано; 12) схильні до запальності; 13) агресивні
забіяки (шибеники); 14) нетерплячі до недоліків; 15) маєте виразну міміку; 16) здатні
швидко діяти і вирішувати; 17) прагнете до нового; 18) ваші рухи різкі, поривчасті;  19)
наполегливі у досягненні поставленої мети; 20) схильні до різкої зміни настрою, то ви —
холерик.

Штрихи до портрета флегматика
Якщо ви: 1) спокійні й холоднокровні; 2) послідовні й розсудливі у справах; 3)

обережні й розважливі; 4) вмієте чекати; 5) мовчазні й не любите марно базікати; 6) маєте
спокійну розмірену мову із зупинками, без різко виявлених емоцій, жестикуляції та
міміки; 7) стримані й терплячі; 8) доводите розпочату справу до кінця; 9) не розтрачаєте
даремно сили; 10) суворо дотримуєтеся виробленого розпорядку життя, системи у роботі;
11) легко стримуєте пориви; 12) малосприйнятливі до схвалення й осуду; 13) зносите
“колкості” на свою адресу; 14) стабільні у своїх відносинах та інтересах; 15) повільно
включаєтесь у роботу і переключаєтесь з однієї справи на іншу; 16) рівні у відносинах з
усіма; 17) любите акуратність і порядок у всьому; 18) важко пристосовуєтесь до нових
обставин; 19) маєте витримку, 20) спокійно стоїте в черзі., то ви — флегматик.

Штрихи до портрета сангвініка
Якщо ви: 1) веселі й життєрадісні; 2) енергійні та ділові; 3) часто не доводите розпочату

справу до кінця; 4) схильні переоцінювати себе; 5) здатні швидко сприймати нове; 6)
нестійкі в своїх інтересах та нахилах; 7) легко переживаєте невдачі та неприємності; 8)
легко пристосовуєтесь до різних обставин; 9) із захопленням беретесь за будь-яку нову
справу; 10) швидко остигаєте, якщо справа перестає вас цікавити; 11) швидко включаєтесь
у нову роботу і швидко переключаєтесь з однієї роботи на іншу; 12) вважаєте обтяжливою
одноманітну, повсякденну, клопітку роботу; 13) комунікабельні та чуйні, не відчуваєте
себе скуто з новими людьми; 14) витривалі та працездатні; 15) маєте голосну, швидку,
чітку мову, яку супроводжуєте жвавими жестами, виразною мімікою; 16) зберігаєте
спокій в несподіваних складних обставинах; 17) завжди перебуваєте у бадьорому настрої;
18) швидко засинаєте і прокидаєтесь; 19) часто незібрані, проявляєте поспішність у
прийнятті рішень; 20) схильні відволікатися, то ви — сангвінік.

Штрихи до портрета меланхоліка
Якщо ви: 1) сором'язливі; 2) розгублюєтесь у нових обставинах; 3) вам важко

встановити контакт з незнайомими людьми; 4) не вірите в свої сили; 5) легко переносите
самотність; 6) іноді відчуваєте пригніченість і розгубленість; 7) схильні замикатися у собі;
8) швидко втомлюєтесь; 9) маєте слабку, тиху мову, що іноді зводиться до шепоту;
10) мимоволі пристосовуєтесь до характеру співбесідника; 11) вразливі до слізливості; 12)
ви дуже реагуєте на схвалення і осуд; 13) ставите високі вимоги до себе і до оточуючих;
14) схильні до підозри, недовіри; 15) болісно чутливі і легко вразливі; 16) дуже образливі;
17) некомунікабельні, не ділитесь ні з ким своїми думками; 18) малоактивні та боязкі; 19)
схильні до покори; 20) намагаєтеся викликати співчуття в оточуючих, то ви—меланхолік.

Підрахуйте кількість позитивних відповідей у кожному паспорті. Якщо їх
нараховується 16—20, це означає, що у вас яскраво виявлені риси саме цього типу
темпераменту. Якщо ви поставили “+” поруч з 11—15 якостями, то риси цього типу
темпераменту виявлені у вас значною мірою. Якщо ж позитивних відповідей 6—10, то
риси цього типу темпераменту притаманні вам зовсім незначною мірою [56, с.78].
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5.3. Дослідження особливостей характеру учня
за допомогою “Абетки рис характеру” **

Психологи виділяють у структурі характеру дві великі групи характерологічних рис. До
першої належать риси, що відображають моральну  спрямованість особистості:
патріотизм, принциповість, правдивість, дисциплінованість тощо. Другу групу складають
характерологічні особливості людини, в яких виражено її емоційно-вольові та
інтелектуальні риси: мужність, сміливість, рішучість, наполегливість, розсудливість тощо.

Мета дослідження: опис рис характеру.
Матеріальне забезпечення: аркуш паперу з коротким переліком рис характеру.
Процедура дослідження
Інструкція. Перед вами перелік рис характеру, які трапляються найчастіше. Ваше

завдання - вибрати з нього не менше п'яти і не більше десяти рис які, на вашу думку,
найбільше визначають ваш характер, і виписати їх у стовпчик. Якщо ви вважаєте, що вам
властива риса характеру, якої немає в переліку, то після виписаних під рискою допишіть
її.

Перелічіть риси свого характеру, пронумеруйте їх зліва від першої найбільше вам
властивої в порядку зменшення. Після виконання завдання потрібно буде розповісти, на
основі яких чинників своєї діяльності ви вважаєте ту чи іншу рису властивою вашому
характеру.

Самооцінку бажано порівняти з оцінкою характеру учня, даною двома-трьома особами,
які його добре знають.

АБЕТКА РИС  ХАРАКТЕРУ
Охайність, активність, альтруїстичність, апатичність.
Неохайність, безвілля, безкорисливість, безтурботність, безрозсудливість, безпечність,

безсоромність, безпринципність, безстрашність, безтактність, безхарактерність,
безцеремонність, безініціативність, боязкість.

Ввічливість, великодушність, вірність, веселість, владолюбство, вразливість,
витривалість.

Гордість, гарячковість, грубість, гуманність.
Далекоглядність, дволикість, делікатність, діловитість, деспотичність,

дисциплінованість, доброзичливість, доброта, довірливість.
Жадібність, жорстокість, життєрадісність.
Заздрісність, зарозумілість, злопам'ятність.
Ідейність, ініціативність, інтелігентність.
Колективізм, критичність.
Легковірність, легкодумність, лицемірство, лукавість.
Меланхолійність, мрійливість, мовчазність, м'якість.
Наївність, насмішливість, наполегливість, недбалість, неуважність, незворушність,

недовірливість, незалежність, некритичність, непрактичність, невибагливість,
нерішучість, нетерплячість.

Образливість, об'єктивність, організованість, обережність.
Пасивність, песимістичність, підозріливість, постійність, підприємливість, привітність,

причепливість, принциповість, пунктуальність, педантизм.
Розсіяність, рішучість.
Самонадійність, самолюбство, самостійність, самовпевненість, стриманість,

скромність, сміливість, старанність, совісність.
Тактовність, терпимість.
Флегматичність.
Халатність, хвалькуватість, хитрість, хоробрість.
Цілеспрямованість.
Чесність.
Егоїстичність, експансивність [39, с. 2-13].
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5.4. Тест “Який я?” *

Інструкція. Прочитайте кожне судження. Якщо ви вважаєте, що воно правильне і
відповідає особливостям вашого поводження або близьке до нього, відповідайте «так» або
«мабуть, так», якщо ж відповідності немає, то використовуйте відповіді «мабуть, ні» або
«ні».

Судження
1. Оточуючі люди вважають мене впевненою у собі людиною.
2. Перед початком роботи я звик аналізувати умови, в яких мені необхідно буде

працювати.
3. При виконанні будь-якої роботи я звик оцінювати не тільки перевірити її кінцевий

результат, але й ті результати, що виходять у процесі роботи.
4. Я схильний відмовитися від задуманого, якщо іншим здається, що я почав не так.
5. Навіть при виконанні відповідальної роботи мені не потрібний контроль з боку.
6. Я з однаковим старанням виконую як цікаву, так і нецікаву роботу.
7. Для успішного виконання відповідальної роботи необхідно, щоб мене контролювали.
8. Звичайно мій робочий день проходить безсистемно.
9. При можливості вибору я волію робити роботу менш відповідальну, але і менш

цікаву.
10. Після того як я завершив яку-небудь роботу, я звик обов'язково, чи правильно я її

зробив.
11. Я обов'язково повертаюся до розпочатої справи навіть тоді, коли мене ніхто не

контролює.
12. Сумніви в успіху часто змушують мене відмовитися від намічено справи.
13. Мені часто не вистачає завзятості для досягнення поставленої мети.
1,4. Мої плани ніколи не розходяться з моїми можливостями.
15. Як правило, будь-які рішення я приймаю, радячись з ким-небудь;
16. Мені часто буває важко себе змусити себе зосередитися на якій-небудь задачі або

роботі.
17. Коли я поглинений якою-небудь справою, мені важко буває переключитися на

виконання іншої роботи.
18. Я схильний відмовитися від роботи, що не клеїться.

Обробка результатів
За відповіді «так» або «мабуть, так» у судженнях 1, 5, 11, 14, а також за відповіді «ні»

або «мабуть, ні» у судженнях 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 додайте по 1 балу.
Знайдіть загальне число отриманих балів.

Якщо ви набрали 7 і більш балів, то у вас досить добре сформовані такі риси характеру,
як цілеспрямованість, зібраність, самостійність, здатність; критично оцінювати свою
діяльність і поводження, шукати кращі способи для успішного керівництва, почуття
відповідальності за виконувану роботу і прагнення зробити її добре, впевненість у собі,
звичка й уміння аналізувати причини успіху і невдачі в роботі. Ви самостійні у визначенні
своїх цілей і задач. Самі приймаєте правильні способи їх вирішення.

Якщо у вас вийшло від 0 до 3 балів включно, то, на жаль, у вас слабко розвинута
наполегливість і цілеспрямованість. Вам важко самостійно оцінювати як свої можливості,
так і можливості інших людей. Ви не вмієте критично проаналізувати отримані результати
(дати їм об'єктивну оцінку, знайти помилки або недоліки). Вам часто доводиться
звертатися за порадою і за допомогою до інших.

І, нарешті, сума балів від 4 до 6 показує, що у вас недостатньо розвинуті такі риси
характеру, як самостійність, критичність. Ви не завжди можете правильно і глибоко
оцінити свої можливості. У вас не вистачає впевненості в собі й у правильності виконаної
роботи, особливо при виконанні нової, незнайомої діяльності. З нескладною і знайомою
роботою ви справляєтеся прекрасно, а до нової роботи необхідно звикнути [61, с.101-102].
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5.5. Тест на самовизначення ***

Вам пропонується відповісти на питання, згруповані у блоки. У кожному блоці по 5
запитань. Кожна група позначається літерою. Вам потрібно дати відповідь на кожне
питання "так" (+) або "ні" (-). Не варто роздумувати над кожним питанням, відповідайте
перше, що приходить на думку.

Тест
А-1. Чи є у тебе почуття гумору?
А-2. Чи довірливий і відвертий ти з друзями?
А-3. Чи легко тобі просидіти більше години, не розмовляючи?
А-4. Чи з охотою ти даєш користуватися своїми речами?
А-5. Чи багато у тебе друзів?

Б-1. Чи можеш ти зацікавити гостей?
Б-2. Тобі характерні точність, пунктуальність?
Б-3. Чи робиш ти грошові заощадження?
Б-4. Чи любиш ти "строгий" стиль у одязі?
Б-5. Чи вважаєш ти, що правила внутрішнього розпорядку потрібні?

В-1. Чи проявляєш ти публічно свою антипатію до кого-не-будь?
В-2. Чи притаманна тобі зверхність?
В-3. Чи сильний у тобі дух протиріччя?
В-4. Чи намагаєшся ти стати центром уваги в компанії?
В-5. Чи хочуть бути схожими на тебе?

Г-1. Чи вживаєш ти грубощі, розмовляючи з людьми, яких це шокує?
Г-2. Чи любиш ти напередодні екзамену вихвалятися, що все знаєш?
Г-3. Чи маєш ти звичку робити зауваження, читати нотації?
Г-4. Чи буває у тебе бажання вразити своїх друзів оригінальністю?
Г-5. Чи приносить тобі задоволення висміювання думки інших?

Д-1. Ти надаєш більшу перевагу професії жокея, актора, телевізійного ведучого, ніж
професії інженера, лаборанта, бібліографа?

Д-2. Чи почуваєшся ти невимушено у колі малознайомих людей?
Д-3. Тобі краще ввечері зайнятися спортом, ніж посидіти вдома й почитати книгу?
Д-4. Чи здатен ти зберігати таємницю?
Д-5. Чи любиш ти святкову атмосферу?
Е-1. Чи суворо ти дотримуєшся у листах правил інтонації?
Е-2. Чи готуєшся ти попередньо до недільних розваг?
Е-3. Чи можеш точно дати звіт про свої купівлі та витрати?
Е-4. Чи любиш ти наводити порядок?
Е-5. Чи властива тобі вразливість?

Обробка результатів.
Підрахуйте кількість відповідей "так" (+) у кожній частині тексту, позначеній літерою.

У тих частинах, де більшість відповідей "так" (+), ставте відповідний індекс А, Б, В, Г, Д,
Е. Там, де більшість відповідей "ні" (-) ставте "0" Маємо отримати один із варіантів
відповіді з кожної групи індексів:

1) А, Б, В;
2) Г, Д, Е. Наприклад:
1) АОВ;
2) ОДО.
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Інтерпретація результатів.

1. Три перші групи (А, Б, В) або "Як тебе сприймають оточуючі"
А00. Тебе часто вважають надійною людиною, хоча насправді ти дещо легковажний.

Ти веселий і балакучий. Робиш іноді менше, ніж обіцяєш. Друзям неважко повести тебе за
собою, і тому вони іноді думають, що ти піддаєшся впливу інших. Однак у серйозних
справах ти можеш наполягати на своєму.

АОВ. Ти справляєш враження людини не дуже сором'язливої, навіть неввічливої.
Прагнучи до оригінальності, суперечиш іншим, а іноді й собі. Заперечуючи сьогодні те,
що стверджував учора.

Ти здаєшся людиною безтурботною, неохайною, необов'язковою. Але варто захотіти —
станеш спритним і енергійним. Тобі не вистачає того, що називають врівноваженістю.

АБО. Ти дуже подобаєшся оточуючим. Ти комунікабельний, серйозний, поважаєш
думку інших, ніколи не залишиш друзів у скрутну хвилину. Але твою дружбу заслужити
непросто.

АБВ. Ти любиш керувати оточуючими, але незручності від цього відчувають тільки
найближчі люди. З усіма іншими ти стримуєшся. Висловлюючи свою думку, не думаєш
про те, яке враження можуть справити твої слова на людей. Оточуючі іноді уникають
тебе, боячись, що ти їх образиш.

000. Ти стриманий, замкнений. Ніхто не знає, про що ти думаєш. Зрозуміти тебе важко.
00В. Не виключено, що про тебе говорять: "Який важкий характер". Ти дратуєш

співрозмовника, не даєш йому висловитися, нав'язуєш свою думку і ніколи не йдеш на
компроміс.

0Б0. Такі люди, як ти — зразкові учні, ввічливі, охайні, дисципліновані, завжди з
хорошими оцінками. Вчителя поважають і довіряють їм. Що ж стосується товаришів, то
вони вважають таких "хвальками", інші пропонують їм свою думку.

ОБВ. Можливо, дехто вважає тебе людиною, котрій постійно здається, що її
ображають. Ти сваришся через дрібниці. Іноді буваєш у доброму гуморі, але рідко. Взагалі
ти справляєш враження образливої людини.

2. За трьома останніми групами (Г, Д, Е) або "Який ти насправді"
000. Тебе приваблює все нове, у тебе палка уява, одноманітність тебе обтяжує. Але

мало хто достеменно знає, який ти насправді. Тебе вважають людиною спокійною, тихою,
задоволеною власною долею, коли насправді ти прагнеш до життя, сповненого яскравими
подіями.

00Е. Більш за все, ти — сором'язлива людина особливо, коли доводиться мати справу з
незнайомими людьми. Самим собою буваєш лише у колі сім'ї та найближчих друзів. У
присутності сторонніх почуваєш себе скуто, але намагаєшся не виказати цього. Ти
добросовісний, працелюбний. У тебе є багато добрих замислів, ідей, проектів, але через
свою скромність ти нерідко залишаєшся у "тіні".

ОДО. Ти дуже комунікабельний, любиш зустрічатися з людьми. Навіть думати не
можеш про те, щоб залишитися одному, вважаючи, що тоді "все пропало". Тобі важко
навіть зачинитися у кімнаті, щоб написати якийсь важливий документ. Маєш надзвичайно
сильний дух протиріч: постійно хочеться зробити що-небудь не так, як інші. Іноді
піддаєшся такому бажанню, але більше стримуєшся.

0ДЕ. Ти стриманий, веселий, але в міру, комунікабельний, ввічливий з усіма. Звик, що
тебе часто хвалять. Хотів би, щоб тебе любили без усіляких зусиль з твого боку. Без кола
друзів тобі не по собі. Тобі приємно робити добро людям. Але тобі можна дорікнути у
деякій схильності літати у хмарах.

Г00. Ти схильний висловлювати досить парадоксальні погляди. Тому у тебе немало
супротивників, навіть друзі не завжди розуміють тебе. Але тебе це мало хвилює.

Г0Е. Тобі доведеться вислухати не дуже приємні слова. Як тобі вдалося підібрати таку
комбінацію літер? Характер досить складний, впертий. Недостатньо розвинуте почуття
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гумору, не виносиш жартів. Часто критикуєш чужі дії та змушуєш інших діяти так, як
хочеш ти. А якщо не підкоряються, починаєш сердитися. Тому в тебе мало друзів.

ГД0. Ти більше оригінал, любиш дивувати друзів. Якщо хто-небудь дасть тобі пораду,
зробиш все навпаки тільки заради того, щоб подивитися, що з цього вийде. Тебе це
забавляє, а інших дратує. Тільки найближчі друзі знають, що ти не такий самовпевнений,
як здається.
      ГДЕ. Ти енергійний. Усюди ти почуваєш себе на своєму місці. Завжди володієш собою,
комунікабельний, але, схоже, любиш коло друзів лише за умови, що ти граєш в компанії головну
роль. Любиш бути арбітром у суперечках й організовувати ігри. Оточуючі визнають твій
авторитет, оскільки у твоїх судженнях завжди є здоровий глузд [48, с. 63-64].
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5.6. Методика “Дослідження основних характерологічних
 тенденцій учня” ***

Основні риси характеру індивіда виявляються в його стосунках з оточенням. Відомий
американський психолог Дж. Лірі розробив методику дослідження основних
характерологічних тенденцій індивіда.

Мета дослідження: встановлення основних характерологічних тенденцій особистості.
Матеріали та обладнання: перелік 128 рис, запропонований Дж. Лірі для складання

характерологічного портрета людини, два реєстраційних бланки, олівці.

Методика дослідження
Дослідження характерологічних тенденцій включає дві методики. На першому етапі

використовується методика самооцінки досліджуваним особистих властивостей, на
другому - методика взаємооцінки. Тому до дослідницької групи входять експериментатор
і двоє досліджуваних, бажано таких, які знають один одного хоча б 1,5-2 місяці.

Методики дослідження можуть використовуватися послідовно то одним, то іншим
досліджуваним або одночасно; важливо, щоб досліджувані були розташовані не ближче,
ніж за 2 м один від одного. Кожен із них отримує список із 128 рис, реєстраційний бланк
та олівець. Експериментатор знайомить їх з інструкцією і при одночасній роботі обох
досліджуваних стежить за дотриманням самостійності».

Інструкція першому досліджуваному для самооцінки рис характеру: ”Перед вами
перелік ознак чи рис, за допомогою яких можна описати психологічний портрет кожної
людини. Виберіть з цього набору ті, які ви з впевненістю можете віднести до себе, і
обведіть відповідні номери рис у реєстраційному бланку. Намагайтеся бути щирими і, по
можливості, об'єктивними”.

Інструкція другому досліджуваному для взаємооцінки рис характеру: “Перед вами
перелік ознак чи рис, за допомогою яких можна описати психологічний портрет кожної
людини. Виберіть з цього набору ті, які ви з впевненістю можете віднести до першого
досліджуваного, і обведіть номер відповідної риси в реєстраційному бланку. Намагайтеся
бути щирими і об'єктивними”.
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ПЕРЕЛІК РИС ХАРАКТЕРУ
1. Здатний до співпраці, до
взаємодопомоги.
2. Впевнений у собі.
3. Поважає інших.
4. Не терпить, щоб ним керували.
5. Відвертий, щирий.
6.  Скаржиться.
7. Часто користується допомогою інших.
8. Полюбляє похвалу.
9. Довірливий і намагається тішити інших.
10. Любить відповідальність.
11. Справляє враження значущості.
12. Має почуття гідності.
13. Підбадьорює.
14. Вдячний.
15. Злий, жорстокий.
16. Хвалькуватий.
17. Корисливий.
18. Здатен визнати свою неправоту.
19. Деспотичний.
20. Вміє наполягати на своєму.
21.   Великодушний, поблажливий до вад
інших.
22.   Владний.
23.   Намагається опікувати.
24.   Здатен викликати захоплення.
25.   Дає можливість іншим приймати
рішення.
26.   Усе пробачає.
27.   Лагідний.
28.   Може виявити байдужість.
29.   Безкорисливий.
30.   Любить давати поради.
31.   Залежний, несамостійний.
32.   Самовпевнений, наполегливий.
33.   Очікує від кожного захоплення собою.
34.   Часто сумує.
35.   На нього складно справити враження.
36.   Товариський, поступливий.
37.   Відвертий, прямий.
38.   Озлоблений.
39.   Любить підкорятися.
40.   Розпоряджається іншими.
41.   Критичний до себе.
42.   Щедрий.
43.   Завжди люб'язний у спілкуванні.
44.   Поступливий.
45.   Сором'язливий.
46.   Любить турбуватися про інших.
47.   Думає тільки про себе.
48.   Легко погоджується.

65. Безініціативний.
66. Здатний бути суворим.
67. Делікатний.
68. Усім симпатизує.
69. Тямущий, практичний.
70. Сповнений надмірного співчуття.
71. Уважний і ласкавий.
72. Хитрий, обачливий.
73. Цінує думку оточення.
74. Гордовитий і самовдоволений.
75. Надто наївний.
76. Готовий довіритися кожному.
77. Легко соромиться.
78. Незалежний.
79. Егоїстичний.
80. Ніжний, м'якосердий.
81. Легко піддається впливу інших.
82. Поважний.
83. Справляє враження на оточення.
84. Має добре серце.
85. Охоче приймає поради.
86. Має талант керівника.
87. Легко потрапляє в халепу.
88. Довго пам'ятає образи.
89. Легко піддається впливу друзів.
90. Сповнений духу суперництва.
91. Псує людей надмірною добротою.
92. Занадто поблажливий до оточення.
93. Пихатий.
94. Прагне завоювати прихильність
кожного.
95. Легко захоплюється, схильний до
наслідування.
96. Охоче підкоряється.
97. З усіма погоджується.
98. Піклується про інших на шкоду
собі.
99. Дратівливий.
100. Сором'язливий.
101. Надто охоче підкоряється.
102. Товариський, доброзичливий.
103. Добрий, навіює впевненість.
104. Холодний, бездушний.
105. Прагне бути успішним.
106. Нетерплячий до помилок інших.
107. Прихильний абсолютно до всіх.
108. Суворий, проте справедливий.
109. Усіх любить.
110. Любить, щоб про нього
піклувалися.
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49.   Відгукується, коли просять
       допомогти.
50.   Вміє розпоряджатися, наказувати.
51.   Часто розчаровується.
52.   Невблаганний, але неупереджений.
53.   Часто сердиться.
54.   Критичний до інших.
55.   Завжди товариський.
56.   Сноб (судить людей за рангом і
достатком, а не за особистими якостями).
57.   Іноді недовірливий.
58.   Дуже поважає авторитети.
59.   Ревнивий.
60.  Любить «поплакатися».
61.  Несміливий.
62.  Образливий, педантичний.
63.  Часто нетовариський.
64.  Владний.

111. Майже ніколи і нікому не
заперечує.
112. М'якотілий.
113. Інші позитивної думки про нього.
114. Впертий.
115. Стійкий де треба.
116. Може бути щирим.
117. Скромний.
118. Здатний сам потурбуватися про
себе.
119. Скептик.
120. В’їдливий, насмішкуватий.
121. Нав'язливий.
122. Злопам'ятний.
123. Любить змагатися.
124. Намагається жити в мирі з
іншими.
125. Невпевнений у собі.
126. Намагається розрадити кожного.
127. Займається самоприниженням.
128. Неспівчутливий, байдужий.

Обробка результатів
Мета: отримати індекси восьми характерологічних тенденцій і на їхній основі

підрахувати показники двох основних тенденцій: домінування та товариськість.
Результати дослідження за методиками самооцінки і взаємооцінки обробляться за одним і
тим самим принципом: спочатку підраховують у балах індекси кожної тенденції за
допомогою наведеного ключа, результати заносять до таблиці, а потім за спеціальною
формулою визначають показник домінування і товариськості.

Формули для підрахунку показників основних тенденцій складаються з восьми
характерологічних тенденцій, позначених римськими цифрами.

Домінування = І — V + 0,7 х (VIII + 11 — IV — VI).
Товариськість = VII — III + 0,7 х (VIII — II —IV+VI).
Ключ для підрахунку показників домінування і товариськості

Номера
тенденцій

Номера в переліку рис

І 3, 10, 11,19,20,22,24,30,33,40,50,64,83,86,105, 113

II 2, 12, 16,28,32,47,56, 69, 72, 74, 78, 79, 93, 104, 118,123

III 5, 15, 17, 37, 52, 53, 54, 63, 66, 99, 106, 108, 115, 116, 120, 128

IV 4, 6, 34, 35, 38, 51, 57, 59, 60, 62, 88, 89, 90, 114, 119, 122

V 19, 27, 41, 44, 45, 48, 61, 65, 77, 96,100, 101, 112, 117, 125, 127

VI 9, 7, 8,14, 25, 31, 39, 58, 75, 82, 85, 87, 95, 110, 111, 121

VII 1, 36, 43, 55, 68, 71, 73, 76, 81, 84, 94, 97, 102, 107, 109, 124

VII 13, 21, 23, 26, 29, 42, 46, 49, 67, 70, 80, 91, 92, 98, 103, 126



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

141

Аналіз результатів
Спочатку аналізуються показники кожної з восьми характерологічних тенденцій,

встановлюються найбільш і найменш виражені тенденції в характері піддослідного за
методикою самооцінки та взаємної оцінки. Мінімальне значення тенденції – 0,
максимальне – 16.

Кожна характерологічна тенденція має три ступені вираженості. Усі ступені послідовно
наведено в розшифровці і підкреслено.

Перший ступінь при індексах від 1 до 5 балів є адаптивним варіантом риси характеру,
що виявляється стосовно інших людей.

Другий ступінь – проміжний варіант при балах від 6 до 10.
Третій ступінь, якщо індекс більший за 10 балів,–  показник дезадаптаційної тенденції

характеру. Можна вважати, що чим більший індекс, тим вагоміша відповідна
характерологічна тенденція.

Номери тенденцій розшифровуються так:
Перша тенденція (1)– домінантність – владність –  деспотичність. Відображає

лідерські дані, прагнення домінування, незалежності, здатність брати на себе
відповідальність.

Друга тенденція (II) – впевненість у собі – самовпевненість –  самозакоханість.
Відображає впевненість у собі, незалежність і діловитість, у крайньому вияві –
егоїстичність і черствість.

Третя тенденція (III) – вимогливість –  непримиренність –  жорсткість. Дає змогу
оцінити такі якості, як дратівливість, критичність, нетерпимість до помилок партнера.
Крайній вияв цієї тенденції можливий у насмішкуватості й у в'їдливості.

Четверта тенденція (IV) – скептицизм –  упертість –  негативізм. Характеризує
недовіру, підозру, ревнивість, образу чи злопам'ятність.

П'ята тенденція (V)– поступливість – лагідність –  пасивне підкорення. Дає змогу
оцінити критичність до себе, скромність, несміливість, сором'язливість.

Шоста тенденція (VI) – довірливість –  слухняність –  залежність. Оцінює такі якості,
як повага до інших, вдячність, прагнення приносити радість партнерові.

Сьома тенденція (VII)–добросердечність –  несамостійність –  надмірний конформізм.
Характеризує здатність до взаємодопомоги, спілкування, доброзичливість, уважність.

Восьма тенденція (VIII) – готовність прийти на допомогу –  безкорисливість –
жертовність. Відображає делікатність, ніжність, прагнення піклуватися про близьких, а
також терпимість до недоліків і вміння пробачати.

Знання характеру людини дає можливість прогнозувати поведінку людини, заздалегідь
корегувати і контролювати способи звертання до інших людей, дії, вчинки. Особливої
уваги заслуговує аналіз основних тенденцій, якими є домінування і товариськість. Якщо
переважає домінування, очевидні конфлікти і неправильне розуміння стосунків людей,
важче організувати ефективну з психологічного погляду взаємодію. Тому важливо
зорієнтувати її на товариські та кооперативні взаємини з іншими. Особливо важливо
виявити основні характерологічні тенденції в підлітковому віці, коли формується
характер. У більш пізньому віці, як свідчать психологічні дослідження, основні риси
характеру суттєво майже не міняються.

Нам здається досить науково обґрунтованою думка відомих дослідників (Н. Левітов,
К. Платонов) про те, що якість особистості, якщо вона яскраво виражена та постійно
виявляється, може розглядатись як риси характеру. Зокрема це стосується таких суттєвих
та значущих для успішності навчального процесу якостей, як наполегливість та
самовладання, що визначають вольову саморегуляцію учня, рівень її розвитку [23, с. 574-581].
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5.7. Методика “ Ваш тип акцентуацій” ***

Акцентуація — це надмірне посилення окремих рис характеру, що впливають на що-
небудь, наприклад, які заважають контакту з іншими людьми.

Інструкція
Перед вами текст, у якому до кожного типу акцентуації додається кілька

характеристик. Відзначте тільки ті характеристики, у яких ваша відповідь збіглася з
відповіддю в дужках.

1. Гіпертимічний тип:
• У вас звичайно гарний настрій? (так)
• Ви заповзятливі? (ні)
• Можете бути душею компанії? (так)
• Невдачі сприймаєте з гумором? (так)

2. Дистимічний тип:
• Ваш настрій звичайно трохи пригнічений? (так)
• У бесіді ви звичайно небагатослівні? (так)
• Чи здатні ви бути веселим? (ні)
• Чи подобається вам бувати в компанії? (ні)

3. Циклоїдний тип:
• Чи бувають у вас переходи від веселого настрою до смутного?(так)
• Чи бувають у вас безпричинні коливання настрою? (так)
• Чи стаєте ви веселіше у веселій компанії? (так)
• Чи буває, що, засинаючи з гарним настроєм, ви вранці прокидаєтеся з поганим? (так)

4. Збудливий тип:
• Чи легко вас розсердити? (так)
• Можете ти ви, вийшовши із себе, пустити в хід кулаки?

5. Застряючий тип:
• Чи довго ви переживаєте з приводу конфліктів, неприємностей? (так)
• Чи завзяті ви в досягненні мети, якщо зустрічаєте багато перешкод? (так)
• Чи чуттєві ви до засмучень, образ? (так)
• Чи відстоюєте ви свої інтереси, якщо з вами поводяться несправедливо? (так)
• Чи намагаєтеся ви помиритися з тими, кого скривдили? (ні)

6. Педантичний тип:
• Ідучи з дому, чи перевіряєте ви, чи закритий газ, чи погашене світло, чи замкнені

двері? (так)
• Чи траплялося вам, йдучи з дому, повернутися і перевірити, чи не сталося що-небудь?

(так)
• Чи дратують вас книги, що неакуратно стоять на полиці? (так)
• Чи траплялося вам переписати через помарку сторінку в зошиті? (так)

7. Тривожний тип:
• Чи боїтеся ви собак, грози? (так)
• Вам неприємно входити в порожню неосвітлену кімнату? (так)
• Чи часто вам сняться страшні сни? (так)
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8. Емотивний тип:
• Чи може сумний фільм схвилювати вас до сліз? (так)
• Чи переживаєте ви чуже горе, як своє? (так)

9. Демонстративний тип:
• Чи люблять вас усі ваші знайомі? (так)
• Чи не важко вам виступати на сцені, перед великою аудиторією? (ні)

10. Екзальтований тип:
• Чи бувало у вас почуття, що щастя переповняє вас? (так)
• Чи може розчарування повалити вас у розпач? (так)

Обробка результатів.
Визначити кількість збігів за кожним типом. Кількість значимих відповідей за типами

4, 8, 9 і 10 подвійте. Наприклад, у 4 типі у вас збіглася 1 відповідь. Значить 1 x 2  = 2.
Отже, у 4 типі у вас результат 2. Визначте, у якому типі у вас виявився найбільший
результат. Отже, ви належите до даного типу.

Охарактеризуємо особливості кожного з 10 типів.
Гіпертимічний тип відрізняється піднятим настроєм, має репутацію «спритної»

людини, погано переносить самітність.
Позитивні риси: енергійність, жага діяльності, оптимізм. Негативні риси: легкодумство,

дратівливість у колі близьких людей.

Дистимічний тип характеризується низькою контактністю, небагатослівністю,
песимізмом.

Позитивні риси: серйозність, сумлінність, справедливість. Негативні риси: пасивність,
відособленість від колективу.

Циклоїдний тип схильний до змін настрою: при гарному настрої контактність висока,
при поганому — низька.

Позитивні риси: у період підйому спостерігається оптимізм, жага діяльності,
комунікабельність.

Негативні риси: інтереси залежать від настрою, схильний до розчарувань, у період
спаду виявляється відособленість від колективу.

Збудливий тип характеризується запальністю, схильністю до невиправдано різких
реакцій.

Позитивні риси: у спокійному стані сумлінний і акуратний, любить; тварин.
Негативні риси: схильний до конфліктів з незначних приводів, дратівливий, часом

твердий. ;

Застряючий тип відрізняється середньою контактністю, незговірливістю; довго
пам'ятає добро і зло; прагне бути першим у будь-якій справі; у конфліктах часто виступає
активною стороною.

Позитивні риси: вимогливий до себе, цінує справедливість.
Негативні риси: вразливий і мстивий, честолюбство поєднується із самовпевненістю,

високі вимоги до оточуючих.

Педантичний тип здатний замучити оточуючих формальними вимогами і надмірною
акуратністю; у конфлікти вступає рідко, поводиться пасивно; у бесіді досаждає нудними
подробицями.

Позитивні риси: сумлінна, акуратний, надійний у справах і почуттях.
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Негативні риси: прагне перекласти прийняття рішення на інших.

Тривожний тип відрізняється невпевненістю у собі, звідси низька контактність з
оточуючими людьми.

Позитивні риси: дружелюбний, самокритичний, виконавчий. Негативні риси:
сторожкість, боязкість.

Емотивний тип характеризується зайвою чутливістю, має вузьке коло друзів, рідко
конфліктує, образи зберігає в собі.

Позитивні риси: жалісливий, вміє радіти чужим удачам; має почуття обов'язку,
виконавчий.

Негативні риси: крайня чутливість граничить зі слізливістю, що може дратувати
оточуючих людей; несправедливість або грубе оточення можуть привести до нервового
зриву.

Демонстративний тип здатний легко установити контакти з людьми, прагне до
лідерства, відчуває потребу в увазі і похвалах, важко переносить ситуації, коли
ущемляють його інтереси, недооцінюють заслуги.

Позитивні риси: неординарний, завзятий, здатний залучити до себе інших, володіє
розвинутими артистичними здібностями.

Негативні риси: егоїстичний, схильний до облудності, хвастощів, провокує конфлікти,
схильний до інтриг.

Екзальтований тип відрізняється художнім смаком, яскравістю і щирістю почуттів,
надмірно вразливий; погано переносить невдачі, сумні події.

Позитивні риси: прив'язаний і уважний до друзів і близьких, жалісливий.
Негативні риси: надмірна вразливість може підштовхнути до розпачу, а то й до

панікерства [60, с. 26-29].
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5.8. Анкета для вчителя щодо виявлення обдарованих учнів *

Уважно прочитайте й позначте ті характеристики, які притаманні даній дитині.
1. Володіє великим обсягом інформації.
2. Має багатий словниковий запас.
3. Перенесення засвоєного на новий матеріал.
4. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків.
5. Уміння робити висновки.
6. Участь у розв'язанні складних проблем.
7. Уміння висловлювати складні ідеї.
8.Чутливість до суперечностей.
9. Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.
10. Аналіз ситуації.
11. Уміння передбачити наслідки.
12. Уміння міркувати.
13. Використання ідей на практиці.
14. Здатність до перетворень.
15. Критичність мислення.
16. Швидкість мислення.
17. Багата уява.
18. Гнучкість мислення.
19. Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

     20. Висока допитливість.

Якщо більшість ваших, відповідей «ТАК», то сміливо включайте дитину до списку,
який складає психолог школи для подальшої діагностики обдарованості.



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

146

5.9. Методика “Художник – мислитель” *

Інструкція: «Оцініть наведені далі твердження, користуючись десятибальною шкалою.
Категоричному запереченню відповідає 0 балів, беззастережній згоді — 10 балів. Але
якщо, наприклад, перше ж твердження зажене вас у глухий кут, оскільки ви не відносите
себе до похмурих особистостей, але одночасно і не щасливий оптиміст, то у вашому
розпорядженні всі інші бали від 1 до 9. Постарайтеся поставити собі справедливу оцінку
"за настрій".

Бланк
№ Твердження 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 У мене переважає добрий
настрій

2 Я пам'ятаю те, чому
вчився кілька років тому

3 Прослухавши кілька разів
мелодію, я можу
правильно відтворити її

4 Коли я слухаю розповідь,
то уявляю її в образах

5 Я вважаю, що емоції в
розмові тільки заважають

6 Мені важко дається
алгебра

7 Я легко запам'ятовую
незнайомі обличчя

8 У групі приятелів я
першим починаю розмову

9 Якщо обговорюють чиїсь
ідеї, то я вимагаю
аргументів

10 У мене переважає поганий
настрій

Підбиття підсумків
Підрахуйте окремо суму балів по рядках 1, 2, 5, 8, 9 (ліва півкуля). Підрахуйте окремо

суму балів по рядках 3, 4, 6, 7, 10 (права півкуля). Порівняєте отримані суми.
Якщо у вас “лівопівкульний” результат більше, ніж на 5 балів перевищує

“правопівкульний”, то ви належите до логічного типу мислення. Ви, загалом, оптиміст і
вважаєте, що більшу частину своїх проблем у стані вирішити самостійно. Ви легко
вступаєте в контакт із людьми. У своїх вчинках більше покладаєтеся на розрахунок, ніж
на інтуїцію.

Якщо у вас “правопівкульний” результат більше, ніж на 5 балів перевищує
“лівопівкульний”, то ви належите до художнього складу. Такі люди трохи схильні до
песимізму. Бажають покладатися більше на власні почуття. Не дуже товариські, зате
продуктивно працюють навіть у несприятливих умовах (наприклад, шум). .

Якщо “лівопівкульний” і “правопівкульний” результати не дуже відрізняються, то така
людина поєднує у собі ознаки логічного й художнього мислення. Вона успішна там, де
потрібне вміння бути послідовним і ретельним.

Ця методика дає одне із пояснень, чому одні шкільні науки даються легше, а інші,
навпаки, важче.
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VІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ МІЖОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ
ШКОЛЯРА ТА ЙОГО МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ.

СОЦІАЛІЗОВАНІСТЬ

6.1. Методика  “Вивчення соціалізованості особистості” **

  З метою виявлення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності і
моральної вихованості учнів можна за методикою М. Рожкова. Учням пропонується
прочитати (прослухати) 20 суджень і оцінити ступінь своєї згоди з їхнім змістом  за
наступною шкалою:

4 — завжди;
3 — майже завжди;
2 — іноді;
1 — дуже рідко;
0 — ніколи.
Судження:
1.  Намагаюся слухатися в усьому своїх вчителів і батьків.
2.  Вважаю, що завжди треба чимось відрізнятися від інших.
3.  За що б я не взявся — домагаюся успіху.
4.  Я вмію прощати людей.
5.  Я прагну діяти так само, як і всі мої товариші.
6.  Мені хочеться бути першим  у будь-якій справі.
7.  Я стаю впертим, коли упевнений, що я правий.
8.  Вважаю, що робити людям добро — це головне в житті.
9.  Намагаюся діяти так, щоб мене хвалили оточуючі.
10. Спілкуючись з товаришами, відстоюю свою думку.
11. Якщо я щось задумав, то обов'язково зроблю.
12. Мені подобається допомагати іншим.
13. Мені хочеться, щоб зі мною усі дружили.
14. Якщо мені не подобаються люди, то я не буду з ними спілкуватися.
15. Прагну завжди перемагати і вигравати.
16. Переживаю неприємності інших, як свої.
17. Прагну не сваритися з товаришами.
18. Намагаюся довести свою правоту, навіть якщо з моєю думкою не згодні навколишні.
19. Якщо я беруся за справу, то обов'язково доведу її до кінця.
20. Намагаюся захищати тих, кого кривдять.

Щоб швидше і легше проводити обробку результатів, необхідно виготовити для
кожного учня бланк, у якому навпроти номера судження ставиться оцінка.

1 5 9 13 17
2 6 10 14 18
3 7 11 15 19
4 8 12 16 20

Обробка отриманих даних.
Середню оцінку соціальної адаптованості учнів одержують при додаванні всіх оцінок

першого рядка і  поділенні цієї суми на п'ять. Оцінка автономності вираховується на
основі аналогічних операцій з другим рядком. Оцінка соціальної активності — з третім
рядком. Оцінка прийняття дітьми гуманістичних норм життєдіяльності (моральності) — з
четвертим рядком. Якщо одержуваний коефіцієнт більше трьох, то можна констатувати
високий рівень соціалізованості дитини; якщо ж він більше двох, але менше трьох, те це
свідчить про середній ступінь розвитку соціальних якостей. Якщо коефіцієнт виявиться
менше двох балів, то можна припустити, що окремий учень (чи група учнів) має низький
рівень соціальної адаптованості.
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6.2. Методика “Тест егоцентричних асоціацій” ***

Егоцентризм, на думку вітчизняних авторів, є зосередженням свідомості й уваги
індивіда винятково на самому собі, що супроводжується ігноруванням того, що
відбувається навколо, іншими словами – нездатність індивіда, зосереджуючись на власних
інтересах, змінювати вихідну позицію навіть за очевидних нерозв'язних протиріч.
Егоцентризм відбивається на пізнавальних можливостях людини, перешкоджає
ефективному спілкуванню й взаємодії з людьми, гальмує розвиток моральної сфери самої
особистості.

Процедура дослідження: дослідження егоцентризму за допомогою проективного тесту
егоцентричних  асоціацій можна проводити як з одним випробуваним, так і із групою, що
складається з 2-7 чоловік.

Особливістю даного завдання є те, що випробувані не повинні знати мету дослідження.
У якості "підставної" мети може бути названа перевірка швидкості письмового мовлення
або визначення швидкості виникнення асоціацій на словесний стимульний матеріал. При
цьому важливо підкреслити, що зміст, грамотність і каліграфія значення не мають. У
процесі заповнення тесту експериментаторові забороняється що-небудь пояснювати
випробуваному крім інструкції або давати оцінки й висловлювати ставлення до його
суджень. Необхідно стежити за  індивідуальністю роботи випробуваного.

Інструкція випробуваному: “Тест містить 40 незакінчених речень. Вам необхідно
доповнити кожне з них так, щоб вийшло речення, у якому виражена закінчена думка.
Відразу записуйте закінчення незакінченого речення. Намагайтеся працювати швидко.
Час виконання завдання фіксується”.

Тестовий бланк
1. У такій ситуації ...
2. Найлегше ...
3. Незважаючи на те, що ...
4. Чим довше ...
5. Порівняно з ...
6. Кожний ...
7. Жаль, що ...
8. У результаті...
9. Якщо ...
10. Кілька років тому ...
11. Найважливiше те, що ...
12. Тільки ...
13. Насправді...
14. Справжня проблема в тому, що ...
15. Неправда, що ...
16. Настане той день, коли ...
17. Найбільше ...
18. Ніколи ...
19. У те, що ...
20. Навряд чи можливо, що ...
21. Головне в тому, що ...
22. Інколи ...
23. Років через дванадцять ...
24. У минулому ...
25. Справа в тому, що ...
26. У теперішній час ...
27. Найкраще ...
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28. Беручи до уваги ...
29. Коли б ...
30. Завжди ...
31. Можливість ...
32. У випадку ...
33. Звичайно ...
34. Якщо навіть ...
35. До цієї пори ...
36. Умови для ...
37. Більш за все ...
38. З приводу…
39. З недавнього часу ...
40. Тільки з тієї пори ...
Після завершення роботи випробувані здають заповнені бланки тесту.

Експериментатор швидко їх переглядає, не вчитуючись у зміст, і, якщо зауважує
незавершені речення, то бланк повертається із проханням завершити те або інше речення.
При цьому час фіксується й додається до попереднього.

Обробка й інтерпретація результатів тесту
Мета обробки результатів - одержання індексу егоцентризму. За величиною індексу

можна судити про рівень егоцентричної спрямованості особистості.
Обробляти результати має сенс, якщо випробуваний повністю впорався з тестами, тому

під час тестування важливо стежити, щоб всі речення були закінчені. Якщо в тестовому
бланку виявилося більше 10 незакінчених речень, то він обробці й аналізу не підлягає. У
такому випадку випробуваного просять протестуватися ще раз через кілька днів.

Індекс егоцентризму визначається шляхом виявлення й підрахунку речень, що містять
інформацію, що вказує на самого суб'єкта. Ця інформація виявляється займенником
першої особи однини, всіма присвійними й власними займенниками, утвореними від
нього. Це можуть бути займенника "я", "мені", "мій", "мною", "моїх" і т.п. Інформацію про
самого суб'єкта несуть також речення, у яких зазначених займенників немає, але вони
явно маються на увазі при наявності дієслова першої особи однини.

Індексом егоцентризму служить загальне число (сума) таких речень. Для зручності
підрахунку речень, що містять   вказівки про самого суб'єкта, вони підкреслюються у
заповненому бланку, а номер речення обводиться кружечком.

Аналіз результатів
Для визначення рівня егоцентричної спрямованості особистості й аналізу отриманих

результатів використовується таблиця, у якій представлені рівні   егоцентризму підлітків і
старших школярів.

Рівні егоцентричної спрямованості підлітків і старших школярів
Клас стать Низький

 рівень
Середній
 рівень

Високий рівень

5 клас хлопці 0 - 9 10-25 26-40
дівчата 0-8 9-24 25-40

6 клас хлопці 0-11 12-27 28-40
дівчата 0-10 11-26 27-40

7 клас хлопці 0-13 14-28 29-40
дівчата 0 - 1 4 15-26 27-40

8 клас хлопці 0-12 13-27 28-40
дівчата 0-13 14-25 26-40

9 клас хлопці 0 - 8 9-22 23-40
дівчата 0 - 9 10-23 24-40

10 клас хлопці 0 - 7 8-20 21-40
дівчата 0 - 8 9-23 24-40

11 клас хлопці 0 - 7 8-20 21-40
дівчата 0 - 7 8-21 22-40
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Дуже низький (нульовий) показник егоцентризму означає, як правило, що
випробуваний невірно зрозумів інструкцію й поставив собі якесь інше завдання замість
запропонованої в інструкції. Особи з низьким рівнем егоцентризму часто відрізняються
конформізмом, низькою соціальною активністю, прагненням привести свої погляди у
відповідність із думкою референтної групи.

Особи із середнім рівнем розвитку егоцентризму характеризуються автономністю
особистості від інших людей, потребою у власному успіху, у самоствердженні й захисті
свого “Я”, схильністю до рефлексії. Для такої людини характерне прагнення до розуміння
співрозмовника, з урахуванням власних поглядів і потреб.

Особи з високим рівнем егоцентризму часто бувають конфліктними, спотворюють
значеннєвий зміст повідомлення співрозмовника, що веде до нерозуміння й
міжособистісних проблем. Також високий рівень егоцентризму пов'язаний з відсутністю
емоційної чуйності, невмінням ураховувати погляди інших людей і координувати їх зі
своїми власними. У моральному плані егоцентрична спрямованість може привести до
егоїзму, що виявляється в спробах використовувати інших людей для задоволення
власних потреб і інтересів, а також до прагматизму, тобто зв'язування всього, із чим
індивід зустрічається в житті, тільки зі своєю користю. В окремих випадках високий
рівень егоцентризму може бути ситуативним, викликаним дуже значною для людини
подією.

Дуже високий показник егоцентризму може бути ознакою фіксації особистості на своїй
власній персоні.

Факторами, що сприяють розвитку егоцентризму в дитячому й шкільному віці, можуть
бути: перехвалювання батьками й вчителями, активна стимуляція до досягнення успіху,
відсутність  контактів з однолітками, звички командувати.

Низький рівень егоцентризму часто є наслідком постійного придушення особистості
учня авторитетами. Удома ними стають батьки, а в школі -  педагоги й окремі школярі.

Для корекції егоцентризму потрібний досвід спілкування й взаємодії індивіда з іншими
людьми. Важливо розвивати вміння враховувати думки та погляди інших, контролювати
правильність розуміння людей, з якими спілкуєшся й взаємодієш, тренувати здатність
уявляти себе на місці іншого, бути уважним до станів оточуючих.

Своєчасна корекція егоцентризму важлива ще й тому, що на тлі його високого рівня
розвиваються психопатичні риси особистості, а при неадекватно низькому рівні –
конформність і соціальна пасивність [41, 43].
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6.3. Методика “Виявлення комунікативних
 і організаторських здібностей” ***

Дана методика використовується для виявлення комунікативних і організаторських
здібностей особистості (уміння чітко і швидко встановлювати ділові та товариські
стосунки з людьми, намагання розширювати контакти, участь у групових заходах, вміння
впливати на людей, бажання виявляти ініціативу і т. ін.)

Методика складається із 40 запитань, на кожне з яких досліджуваний повинен дати
відповідь “так” або “ні”. Час виконання методики — 10-15 хвилин. Після цього за ключем
визначається рівень комунікативних і організаторських здібностей.

Запитання:
1.     Чи маєте ви бажання вивчати людей, установлювати знайомства з різними

людьми?
2.     Чи подобається вам займатися суспільною роботою?
3.     Чи довго вас непокоїть почуття образи, спричиненої вам кимось із ваших друзів?
4.     Чи завжди вам важко орієнтуватися у складній критичній ситуації?
5.     Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?
6.     Чи часто вам вдається схилити більшість своїх друзів до прийняття ними вашої

думки?
7.     Чи правда, що вам приємніше і простіше проводити час з книжками чи за якоюсь

іншою справою, а ніж спілкуватися з людьми?
8.     Якщо виникли певні труднощі у здійсненні ваших намірів, то чи легко вам

відмовитися від своїх намірів?
9.     Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші вас за віком?
10.   Чи  любите  ви  організовувати  і  вигадувати з товаришами різноманітні ігри і

розваги?
11.   Чи важко вам включатись у нові для вас компанії?
12.   Чи часто ви відкладаєте на інший день справи, які потрібно було б виконати

сьогодні?
13.   Чи легко вам встановлювати контакти з незнайомими людьми?
14.   Чи домагаєтеся ви того, щоб ваші товариші діяли у відповідності з вашою

думкою?
15.   Чи важко вам освоюватись у новому колективі?
16.   Чи правда, що у вас не виникає конфліктів з товаришами через невиконання ними

своїх обіцянок, обов'язків?
17.   Чи намагаєтеся ви за зручних обставин познайомитися і поговорити з новими

людьми?
18.   Чи часто у вирішенні важливих справ ви берете ініціативу на себе?
19.   Чи дратують вас оточуючі, і чи не хочеться вам побути на самоті?
20.   Чи правда те, що ви зазвичай погано орієнтуєтесь у незнайомій ситуації?
21.   Чи подобається вам завжди знаходитися серед людей?
22.   Чи виникає у вас роздратування, коли вам не вдається завершити розпочату

справу?
23.   Чи відчуваєте ви труднощі, якщо потрібно виявити ініціативу, щоб познайомитися

з новою людиною?
24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?
25.   Чи любите ви брати участь у колективних іграх?
26.   Чи часто ви виявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають інтереси

ваших товаришів?
27.   Чи правда те, що ви почуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей?
28.   Чи правда, що ви рідко наполягаєте на доведенні своєї правоти?
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29.   Чи вважаєте ви, що вам не становить особливих труднощів внести пожвавлення у
малознайому групу?

30.   Чи берете ви участь у суспільній роботі інституту (школи, на виробництві)?
31.   Чи намагаєтеся ви обмежити коло своїх товаришів?
32.   Чи правда те, що ви   намагаєтеся відстоювати свою думку чи рішення, якщо воно

не було відразу прийняте групою?
33.   Чи почуваєте ви себе вільно, потрапивши у незнайомий колектив?
34.   Чи з задоволенням ви беретеся за організацію різних заходів для своїх товаришів?
35.   Чи правда те, що ви не почуваєте себе достатньо впевнено і спокійно, коли

потрібно щось говорити великій групі людей?
36.   Чи часто ви запізнюєтесь на ділові зустрічі і побачення?
37.   Чи правда, що у вас багато друзів?
38.   Чи часто ви опиняєтесь у колі уваги своїх товаришів?
39..  Чи   часто   ви   соромитесь,   ніяковієте   при   спілкуванні   з  малознайомими

людьми?
40.   Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх

товаришів?

Ключ для обробки даної методики “КОЗ-2”
Комунікативні здібності    (+) Так: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;
(—) Ні; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39,
Організаторські здібності (+) Так: 2, 6,10,14,18, 22, 26, 30, 34, 38;
(—)Ні: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,40.
Ключ:
комунікативні здібності — високий рівень — 15-20 балів;
середній рівень —10-14 балів;
низький рівень —0-9 балів;
організаторські здібності — високий рівень — 15-20 балів;
 середній рівень — 10-14 балів;
низький рівень — 0-9 балів [23 , с. 595-597].

Досліджувані, які отримали максимальні показники, мають дуже високий рівень виявлення
комунікативних та організаторських здібностей. Вони відчувають потребу у комунікативній та
організаторський діяльності і активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у складних обставинах,
невимушено поводять себе у новому колективі, ініціативні, віддають перевагу самостійності у прийнятті
рішень у важкий справі або у складній ситуації, відстоюють свій погляд та домагаються, щоб він був
прийнятим товаришами, можуть внести пожвавлення у незнайому компанію, люблять організовувати різні
ігри, заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають такі справи, які б задовольняли
їх потребу в комунікації та організаторський діяльності.

Досліджувані, які отримали високі показники, не розгублюються у нових обставинах, швидко знаходять
друзів, постійно прагнуть розширювати коло своїх знайомств, займаються громадською діяльністю,
допомагають близьким друзям, проявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням беруть участь в
організації суспільних заходів, здатні приймати самостійні рішення у складних обставинах. Все це вони
роблять не примусово, а керуючись внутрішнім прагненням.

Досліджуваним, для яких характерний середній рівень проявлення комунікативних та організаторських
здібностей, прагнуть до контактів з оточуючими, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють власну
думку, планують свою діяльність. Але потенціал їхніх здібностей не відрізняється високою стійкістю. Ця
група досліджуваних потребує подальшої серйозної і планомірної роботи по формуванню та розвитку
комунікативних й організаторських здібностей.

Досліджувані, у яких комунікативні та організаторські нахили  на рівні, нижче середнього, не прагнуть
до спілкування, почувають себе скуто у новій компанії, колективі, переважно проводять час у самоті,
обмежують свої знайомства, відчувають труднощі при встановленні контактів з людьми та виступаючи
перед аудиторією, погано орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку, важко
переживають образи, проявлення ініціативи у громадській діяльності дуже занижене. У багатьох справах
вони прагнуть уникати прийняття самостійних рішень.
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6.4. Методика “Виявлення комунікативних схильностей учнів” *

Виявити комунікативні схильності учнів можна за допомогою методики  Р. В.
Овчарової. Учням пропонується наступна інструкція: “Вам необхідно відповісти на 20
запитань. Вільно виражайте свою думку по кожному з них і відповідайте на них тільки
”так” чи “ні”. Якщо ваша відповідь на запитання позитивна, то у відповідній клітинці
аркуша поставте знак “+”, якщо негативна, то “—“. Уявіть собі типові ситуації і не
задумуйтеся над деталями, не витрачайте багато часу на обмірковування, відповідайте
швидко”.

Запитання:
1. Чи часто вам  трапляється схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними

вашої думки?
2. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що  склалася?
3. Чи подобається вам займатися суспільною роботою?
4. Якщо виникли деякі перешкоди в здійсненні ваших намірів, то чи легко ви

відступаєте від задуманого?
5. Чи  подобається  вам придумувати чи організовувати зі своїми товаришами різні ігри

і розваги?
6. Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було виконати сьогодні?
7. Чи прагнете ви до того, щоб ваші товариші діяли відповідно до вашої думки?
8. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх

обіцянок, зобов'язань, обов'язків?
9. Чи часто при вирішенні важливих справ  ви берете ініціативу на себе?
10. Чи правда, що ви звичайно погано орієнтуєтеся в   незнайомій для вас обстановці?
11. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити почату справу?
12. Чи правда, що ви втомлюєтеся від частого спілкування з  товаришами?
13. Чи часто ви виявляєте ініціативу при рішенні   питань, що торкаються  інтересів

ваших товаришів?
14. Чи вірно, що ви рідко прагнете довести свою правоту?
15. Чи приймаєте ви участь у суспільній роботі в школі (класі)?
16. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення, якщо воно не

було відразу прийняте вашими товаришами?
17. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?
18. Чи часто ви спізнюєтеся на  зустрічі, побачення?
19. Чи часто ви  опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?
20.  Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх

товаришів?

Обробка отриманих результатів. Показник виразності комунікативних схильностей
визначається по сумі позитивних відповідей на всі непарні питання і негативні відповіді
на всі парні питання, розділені на 20. По отриманому в такий спосіб показнику можна
судити про рівень розвитку комунікативних здібностей  учнів:

низький рівень —  0,1—0,45,
нижче середнього —  0,46—0,55;
середній рівень —  0,56—0,65,
вище за середній —  0,66—0,75;
 високий рівень —  0,76—1.
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6.5. Тест для визначення потреби у спілкуванні (ПС) **
(Ю.М. Орлов, В.І. Шкуркін, Л.П. Орлова, 1974)

     Мета: виявити рівень потреби у спілкуванні. Тест містить твердження, які корелюють
із ознаками двох протилежних груп: з високим і низьким рівнем потреби у спілкуванні.

1. Я одержую задоволення, беручи участь у різних святах.
2. Я можу вгамувати свої бажання, якщо вони суперечать бажанням моїх товаришів.
3. Мені подобається висловлювати комусь свою симпатію.
4. Я більше зосереджений на тому, щоб справляти вплив, ніж мати друзів.
5. Я відчуваю, що у мене чомусь більше прав стосовно своїх друзів, ніж обов'язків.
6. Коли я дізнаюся про успіхи свого друга, у мене чомусь погіршується настрій.
7. Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у чомусь допомагати.
8. Мої турботи зникають, коли я перебуваю серед друзів на роботі.
9. Мої друзі мені дуже набридли.
10. Коли я роблю погану роботу, присутність людей мене надто дратує.
11. Притиснутий до стіни, я говорю лише ту частку правди, яка, на мою думку, не зашкодить

моїм друзям і знайомим.
12. У скрутній ситуації я більше думаю не стільки про себе, скільки про близьку мені людину.
13. Неприємності в друзів викликають у мене стан, близький до хвороби.
14. Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо це додасть мені значних труднощів.
15. З поваги до друга я можу погодитися з його думкою, навіть якщо він не має рації.
16. Мені більше подобаються пригодницькі оповідання, ніж про кохання.
17. Сцени насильства в кіно навіюють мені відразу.
18. Коли я один, я відчуваю тривогу і напруженість більше, ніж коли перебуваю серед людей.
19. Я вважаю, що головною радістю в житті є спілкування.
20. Мені шкода покинутих собак та кішок.
21. Я вважаю, що краще маги менше друзів, але близьких.
22. Я люблю бувати серед людей.
23. Я довго переживаю після сварки з близькими.
24. У мене більше близьких: людей, ніж у багатьох інших.
25. У мене більше прагнення до досягнень, ніж до дружби.
26. В судженнях про інших людей я здебільшого довіряю власній інтуїції і уяві, ніж

судженням про них з боку інших людей.
27. Я надаю більшого значення матеріальному добробуту і престижу, ніж радості спілкування

з приємними мені людьми.
28. Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.
29. Стосовно до мене люди часто були невдячними.
30. Я люблю оповідання про безкорисливе кохання і дружбу.
31. Заради друга я можу піти на жертву.
32. У дитинстві я входив до компанії, яка завжди трималася разом.
33. Якби я був журналісток, я писав би про силу дружби.

     Обробка результатів:
Досліджуваний одержує по 1 балу, якщо відповів "Так" на твердження 1, 2,7, 8, 11,

12,13,14,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33
 і "Ні" - на 3,4, 5, 6, 9, 10,15,16, 25,27, 29.
Сума балів свідчить про рівень ПС:
до 22 балів - низький;
23-25 - нижче середнього;
26-27 - середній;
28-29 - вище середнього;

 30-33 - високий.
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6.6. Експрес-тест самооцінки лідерства *

Призначення. Даний експрес-тест дозволяє визначити актуальний рівень
виявлення лідерства у сумісній діяльності.

Інструкція. Уважно прочитайте кожне з десяти суджень і виберіть найбільш
підходящу для вас відповідь в буквеній формі. Працюючи з опитувальником, пам'ятайте,
що немає ні поганих, ні хороших відповідей. Важливим фактором є те, що в своїх
відповідях потрібно прагнути до об'єктивності і записувати ту відповідь, яка першою
приходить в голову.

Опитувальник
1. Що для Вас є важливішим у грі?
А. Перемога. Б. Розвага.
2. Чому Ви надаєте перевагу в загальній розмові?
А. Виявляти ініціативу, пропонувати щось.
Б. Слухати і критикувати те, що пропонують інші.
3. Чи здатні Ви витримати критику, не входячи у дрібні суперечки, не

виправдовуючись?
А. Так. Б. Ні.
4. Чи подобається Вам, коли Вас хвалять прилюдно?
А. Так. Б. Ні.
5. Чи відстоюєте Ви свою думку, якщо обставини (думка більшості) проти Вас?
А. Так. Б. Ні.
6. В компанії, у спільній справі Ви завжди заводило, щось придумуєте, що є цікавим

для інших?
А. Так. Б. Ні.
7. Чи вмієте Ви приховувати свій настрій від оточуючих?
А. Так. Б. Ні.
8. Чи завжди Ви терміново і покірливо робите те, що Вам говорять старші?
А. Так. Б. Ні.
9. Чи вдається Вам у розмові, дискусії переконати, привабити на свій бік тих, хто

раніше був з Вами не згоден?
А. Так. Б. Ні.
10. Чи подобається Вам вчити (повчати, виховувати, навчати, давати поради) інших?
А. Так. Б. Ні.

   Обробка та інтерпретація даних
     Підрахуйте загальну кількість „А" і „Б" відповідей. Високий рівень лідерства  А = 7-10
балів. Середній рівень лідерства  А = 4-6 балів. Низький рівень лідерства   А = 1-3 балів.
Переважання відповідей „Б" свідчить про дуже низьке або деструктивне лідерство.
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6.7. Методика “Як би я поводився у конфлікті?” ***

Для кожного конфлікту в наведеному нижче переліку вкажіть, що ви найімовірніше
робили б. Обведіть кружечком судження а чи судження б залежно від того, яке з них
найточніше відображає ваші можливі дії. У деяких випадках ви, можливо, не обрали б ні
варіанту а), ні варіанту б), але, будь-ласка, віддайте якомусь із них перевагу.

1. Ви й однокласник одночасно хочете працювати на одному й тому ж комп'ютері:
а) я перестав би хотіти працювати і зневірився б в однокласникові як у другові;
б) я намагався б примусити однокласника поступитися і дозволити мені працювати на

комп'ютері першому.
2. Ви й однокласник хочете читати одну й ту ж книгу з бібліотеки одночасно:
а) я перестав би її хотіти і зневірився б в однокласникові як у другові;
б) я вислухав би уважно, чому мій однокласник хоче читати цю книгу, і, якщо його

аргументи були б переконливіші, ніж мої, я дозволив би йому читати її, тому що добрий
друг — це дуже важливо.

3. Ви й однокласник одночасно хочете загострювати свої олівці:
а) я б дозволив своєму однокласнику загострювати першому і зневірився б у ньому як у

другові;
б) я б запропонував розв'язати цю проблему так: один загострює два олівці відразу, так

що кожен з нас мусив би чекати протягом однакового відрізку часу.
4. Ви й однокласник одночасно хочете стояти першими в черзі в їдальні:
а) я б дозволив однокласнику стати першому і зневірився б у ньому як у другові;
б) я старався б досягти компромісу і запропонував ставати першим у черзі в певні дні.
5. Ви й однокласник хочете в один і той самий час сісти на одне й те ж місце за вашим

улюбленим столом у бібліотеці:
а) я намагався б примусити однокласника дозволити мені сісти на це місце, незважаючи

на її невдоволення;
б) я уважно вислухав би, чому моя однокласниця хоче сидіти на цьому місці, і якщо її

аргументи були б переконливішими, ніж мої, я дозволив би їй сідати, тому що добра
подруга — це дуже важливо в житті.

6. Ви й однокласник працюєте над класним проектом. Ви обидва хочете малювати
ілюстрації до нього, але ніхто не хоче писати проект:

а) я намагався б примусити однокласника дозволити мені малювати ілюстрації і не
зважав би на його невдоволення;

б) я шукав би компромісу і згодився б на те, щоб кожен з нас малював половину
ілюстрацій і писав половину проекту.

7. Ви й однокласник граєте в м'яча. Ніхто з вас не хоче після гри навести порядок на
спортивному майданчику:

а) я намагався б примусити однокласника це робити і не звертав би уваги на його
невдоволення;

б) я запропонував би працювати разом.
8. Ви й однокласник знімаєте відеофільм. Обидва хочете знімати відеокамерою, але

ніхто не хоче писати сценарій:
а) я уважно вислухав би, чому мій однокласник хоче знімати відеофільм, і, якщо його

аргументи були б переконливіші, ніж мої, я б дозволив йому це робити, тому що добрий
друг — це важливо;

б) я шукав би компромісу з однокласником, так що кожен з нас половину часу знімав і
половину часу писав би сценарій.

9. Ви розповіли однокласниці секрет, і вона розкрила його для кількох сторонніх
людей: а) я уважно вислухав би, чому моя однокласниця розповіла мої секрети іншим
людям, і, якщо її аргументи були б важливіші, ніж мої, я б пробачив їй, тому що добрий
друг — це важливо; 6) я розв'язав би проблему так: запитав би мою однокласницю, що
трапилося, і ми виробили б домовленість про зберігання секретів у майбутньому.
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10. Ви й однокласниця  вважаєте, що ви виконали більшу частину роботи у спільному
звіті.

а) я дійшов би компромісу і погодився з тим, що кожен з нас виконав половину роботи;
б) я намагався б розв'язувати цю проблему, переглядаючи кожну сторінку написаного, і

вирішив би, скільки кожен з нас написав у цьому звіті.

Нарахування балів
Нижче обведіть кружечком ті літери, які ви обвели в кожному пункті питальника.

Потім полічить кількість обведених літер у кожній вертикальній колонці.
     Чим більшою є загальна сума балів з певної стратегії розв'язання  конфліктів, тим
частіше ви схильні її застосовувати. Чим меншою є загальна сума, тим рідше ви
користуєтесь цією стратегією [17, с. 180-181].

Питання Ухиляння Примус Згладжування Компроміс Переговори
1 а б
2 а б
3 а б
4 а б
5 а б
6 а б
7 а б
8 а б
9 а б
10 а б
Загальна
сума

Той, хто використовує стиль суперництва, конкуренції, завжди активний і прагне
розв'язувати конфлікт власним способом. Він не зацікавлений у співпраці з іншими, але
здатний до вольових рішень, прагне передусім задовольнити власні інтереси за рахунок
інших, нав'язуючи своє рішення. Такий шлях ефективний, коли людина має певну владу.
Але це вкрай неефективний метод розв'язання особистих конфліктів. Змагання
(конкуренція або відкрита боротьба за свої інтереси, завзяте відстоювання своєї позиції)
доречне, коли: результат важливий для вас і ви робите ставку на розв'язання проблеми;
маєте достатній авторитет і ваше рішення найкраще; потрібно прийняти швидке рішення й
у вас є для цього влада; ситуація є критичною і необхідне термінове реагування; слід
навести лад заради загального добра; ви відчуваєте, що у вас немає іншого виходу і вам
нічого втрачати у взаємодії з підлеглими, що віддають перевагу авторитарному стилю
спілкування.

Стиль уникнення, ухилення використовується в ситуаціях, коли позиція нестійка і
відсутня співпраця з іншими з метою розв'язання проблеми. Цей стиль доцільно
застосовувати, якщо проблема не дуже важлива або коли відчувається помилковість
власної позиції та правильність позиції іншої сторони конфлікту, коли сили не рівні або
коли інший наділений владою. Стиль ухилення застосовується, якщо відбувається
спілкування з психічно складною людиною та якщо немає причин підтримувати з нею
контакти, а також за спроб прийняти рішення в ситуації, коли не зовсім зрозуміло, що
треба конкретно робити, та в цьому й немає нагальної потреби. Уникання рекомендується,
коли: напруженість надто велика і необхідно її знизити; потрібно виграти час для
одержання додаткової інформації та підтримки; результат не є дуже важливим;
необхідний час для зваженого оцінювання ситуації; джерело розбіжностей тривіальне й
несуттєве порівняно з важливішими завданнями; предмет суперечки не стосується справи
і при цьому є симптомом інших серйозніших проблем; негайне розв'язання проблеми є
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небезпечним, оскільки відкрите обговорення предмета конфлікту може тільки погіршити
ситуацію.

Стиль поступливості, пристосування означає, що ви дієте разом з іншою людиною, не
намагаючись захищати власні інтереси. Цей стиль застосовується, якщо результати дуже
важливі для іншої людини й не дуже суттєві для вас. Він корисний у ситуаціях, у яких ви
можете здобути перемогу, тому що інший учасник конфлікту має владу. Отже, ви по-
ступаєтесь і робите те, чого бажає опонент. Ви дієте в такому стилі й тоді, коли
співчуваєте іншій людині й намагаєтеся підтримати її. Пристосування (зміна своєї позиції,
перебудова поведінки, згладжування суперечностей на шкоду своїм інтересам) є кращим,
коли: вас не цікавить те, що сталося; є бажаним збереження добрих стосунків з іншою
стороною; конфлікт розв'язується сам через неконфліктну поведінку; конфлікт вносить
надмірний стрес у взаємини сторін, а привід до конфлікту незначний; результат конфлікту
важливіший для іншого, ніж для вас; необхідно визнати власну неправоту; для
відстоювання своєї думки потрібно багато часу і значних інтелектуальних зусиль, тоді як
вас не особливо хвилює те, що сталося.

Завдяки стилю співпраці можна брати активну участь у розв'язанні конфлікту й
захищати власні інтереси, але прагнути при цьому до співпраці з іншими учасниками
конфлікту. Цей стиль вимагає більшої внутрішньої роботи порівняно з іншими
стратегіями. Спочатку треба виявити прагнення, цілі, інтереси обох сторін, а потім
обговорити їх. Цей стиль оптимальний, коли обидві сторони мають різні приховані
прагнення. У такому разі важко визначити чинник незадоволеності. Співпраця (спільне
вироблення рішення, що задовольняє інтереси всіх сторін; нехай воно тривале і
складається з кількох етапів, утім, іде на користь справи) є можливою, коли: усі про-
позиції дуже важливі й не допускають компромісу; різні владні повноваження сторін; у
вас тісні, тривалі та взаємозалежні стосунки з іншою стороною; необхідне зближення
думок сторін за різних підходів до розв'язання проблеми; ви здатні вислухати один одного
і разом розв'язати конфлікт.

Сутність стилю компромісу полягає в частковому задоволенні власних інтересів. Ви
частково поступаєтеся іншим учасникам, але й вони роблять те саме. Такі дії можуть
нагадувати співпрацю, але задоволення потреб відбувається на поверховому рівні. Тут не
аналізуються приховані, внутрішні потреби.

Важливо зрозуміти, що кожний з названих стилів ефективний тільки за певних умов.
Треба вміти адекватно використовувати кожен із них і робити свідомий вибір,
ураховуючи конкретні обставини. Найкращий підхід визначається конкретною ситуацією.
Компроміс (урегулювання розбіжностей через взаємні дії) слід вибирати, коли: потрібне
термінове розв'язання за  браком часу й інформації; вас влаштовує тимчасове рішення;
інші шляхи розв'язання неефективні, є переконливі докази з обох боків; рішення не має
для вас принципового значення, збереже добрі взаємини; аргументи обох сторін однаково
переконливі; співпраця й директивне утвердження своєї думки не можуть привести до
успіху.
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6.8. Тест  "Визначення конфліктності на основі її самооцінки" **

Мета: досягти усвідомлення сутності конфліктності як риси особистості та значення її
самооцінки для саморегуляції поведінки особистості в конфлікті.

Інструкція. Виберіть до кожного твердження один із трьох варіантів відповіді. Якщо
жоден з варіантів не підходить, то при підрахунку це твердження отримує 2 бали.

1. Уявіть, що в громадському транспорті починається суперечка. Що ви застосуєте?
а) уникаю втручання у суперечку;
б) я можу втрутитися, встати на бік потерпілого, того, хто правий;
в) завжди втручаюсь і до кінця відстоюю свою точку зору.
2. На зборах ви критикуєте керівництво за допущені помилки?
а) завжди;
б) так, але   залежно від мого особистого ставлення до керівника;
в) ні.
3. Ваш безпосередній начальник повідомляє свій план роботи, який вам здається

нераціональним. Чи запропонуєте ви свій план, який здається вам кращим?
а) якщо друзі мене підтримують, тоді так;
б) авжеж, я запропоную свій план;
в) боюся, що за це мене можуть позбавити премії.
4.  Чи любити ви сперечатися зі своїми колегами, друзями?
а) тільки з тими, хто не ображається і коли суперечки не псують наші відносини;
б) так, але за принциповим, важливим питанням;
в) я сперечаюсь зі всіма і з будь-якого приводу.
5.  Хтось намагається обійти вас у черзі. Ваша реакція?
а) думаю, що я не гірше за нього, теж спробую обійти чергу;
б) обурююсь, але про себе;
в) відверто висловлюю своє незадоволення.
6. Уявіть, що розглядається проект, у якому є сміливі ідеї, але є й помилки. Ви знаєте,

що від вашої думки буде залежати доля цієї роботи. Як ви вчините?
а) висловлюсь і про позитивні, і про негативні сторони цього проекту;
б) відзначу позитивні сторони проекту і запропоную надати автору можливість

продовжити його розробку;
в) почну критикувати: щоб бути новатором, не можна допускати помилок.
7. Уявіть, що теща (мати) говорить вам про необхідність економії та бережливості,   а

сама те й робить, що купує дорогі старовинні речі. Вона хоче знати вашу думку про своє
останнє придбання. Що ви їй скажете?

а) схвалюю  придбане, якщо воно принесло їй задоволення;
б) у цієї речі немає художньої цінності;
в) постійно сварюся, сперечаюся з нею через це.
8. У парку ви зустріли дітей, які курять. Як ви чините:
а) зроблю їм зауваження;
б) думаю: навіщо псувати собі настрій через чужих, погано вихованих дітей;
в) якщо б це було не в громадському місці, то я б їм показав.
9. У ресторані ви помічаєте, що офіціант обрахував вас:
а) у такому разі я не дам йому чайових, хоча й збирався це зробити;
б) попрошу, щоб він ще раз, у моїй присутності, склав рахунок;
в) скажу йому все, що про нього думаю.
10. Ви у будинку відпочинку. Адміністратор займається сторонніми справами, сам

розважається, замість того щоб виконувати свої обов'язки: стежити за прибиранням у
кімнатах, складанням меню... Це вас обурює?

а) я знаходжу засіб поскаржитися на нього, нехай його покарають, або навіть звільнять
з роботи;
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б) так, але якщо я навіть і висловлю свої претензії, навряд чи це щось змінить;
в) прискіпуюся до обслуговуючого персоналу — кухаря, прибиральниці або зриваю

свій гнів на оточуючих.
11. Ви сперечаєтесь зі своїм молодшим братом і переконуєтесь, що він правий. Чи

визнаєте ви свою помилку?
а) ні;
б) так, визнаю;
в) постараюсь примирити наші погляди.

Оцінка результатів:
Кожна відповідь оцінюються від 1 до 4 балів.

ПитанняВідпо
відь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

а 4 0 2 4 2 4 0 4 0 0 0

б 2 2 0 2 4 4 2 4 2 4 4

в 0 4 4 0 2 0 0 2 0 2 2

Оцінка рівня конфліктності особистості
Від З0 до 44 балів. Ви тактовні. Не любите конфліктів. Вмієте їх залагоджувати, легко

уникаєте критичних ситуацій. Коли вам доводиться вступати у суперечку, ви враховуєте,
як це може відбитись на вашому службовому положенні або приятельських відносинах.
Ви прагнете бути приємним для навколишніх, але коли їм потрібна допомога, ви не
завжди наважуєтеся її надати. Чи не думаєте ви, що цим самим втрачаєте повагу до себе в
очах інших?

Від 15 до 29 балів. Про вас говорять, що ви конфліктна особистість. Ви рішуче
відстоюєте свою думку, незважаючи на те, як це вплине на ваші службові та особисті
стосунки. І за це вас поважають.
       До 14 балів. Ви дріб'язкові, шукаєте привід для суперечок, більшість з яких зайва.
Любите критикувати, але тільки коли вигідно вам. Ви нав'язуєте свою думку, коли навіть
неправі. Ви не образитесь, якщо вас будуть вважати схильним до скандалів. Подумайте,
чи не приховується за вашою поведінкою комплекс неповноцінності? [26, с.100-102 ].
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Міжособистісні стосунки

6.9. Методика  “Дослідження міжособистісного сприймання в групі
та оцінки  стосунків підлітків з класом” ***

Міжособистісне сприйняття в групі залежить від  багатьох факторів. Найбільш
дослідженими з них є: соціальні установки ( настанови), минулий досвід, особливості
самосприйняття, характер міжособистісних  стосунків, ступінь поінформованості,
ситуаційний контекст, у якому протікає процес міжособистісної перцепції  та ін. У якості
одного з основних факторів на міжособистісне сприйняття можуть впливати не тільки
міжособистісні відносини, але і відносини індивіда в групі. Сприйняття індивідом групи
являє собою своєрідне тло, на якому протікає міжособистісне сприйняття. У зв'язку з цим
дослідження сприймання індивідом групи є важливим моментом у дослідженні
міжособистісного сприйняття. У завданні використовується методика Головей Л.А.,
Рибалко Е.Ф. [50 , с.256].

 Постарайтеся виявити три можливих “типи” сприйняття індивідом групи. При цьому
як показник типу сприймання виступає роль групи в індивідуальній діяльності
сприймаючого.

Тип 1. Індивід сприймає групу як перешкоду своєї   діяльності або ставиться до неї
нейтрально. Група не являє собою самостійної цінності для індивіда. Це виявляється у
відхиленні від спільних форм діяльності, у перевазі індивідуальної роботи, в обмежені
контактів. Цей тип сприйняття індивідом групи можна назвати “індивідуалістичним”.

Тип 2. Індивід сприймає групу як засіб, що сприяє досягненню тих чи інших
індивідуальних цілей. При цьому група сприймається й оцінюється з погляду її
«корисності» для індивіда. Віддається перевага більш компетентним членам групи,
здатним   допомогти, взяти на себе вирішення складної проблеми чи послужити джерелом
необхідної інформації. Даний тип сприйняття індивідом групи можна назвати
“прагматичним”.

Тип З. Індивід сприймає групу як самостійну цінність. На перший план для нього
виступають проблеми групи й окремих її членів, спостерігається зацікавленість як в
успіхах кожного члена групи, так і групи в цілому, прагнення  зробити свій внесок у
групову діяльність. Виявляється потреба в колективних формах роботи. Цей тип
сприйняття індивідом своєї групи може бути названий “колективістським”.

Проведення дослідження
Анкета складається з 14 пунктів-суджень, що містять 3 альтернативних вибори. У

кожнім пункті альтернативи розташовані у випадковому порядку. Кожна альтернатива
відповідає визначеному типу сприйняття індивідом групи.

Інструкція. Ми проводимо спеціальне дослідження з метою поліпшення організації
навчального процесу. Ваші відповіді на запитання анкети допоможуть нам у цьому. На
кожен пункт анкети можливі 3 відповіді, позначені буквами а, б, в. З відповідей на кожен
пункт виберіть той, котрий найбільш точно виражає вашу точку зору. Пам’ятайте, що у
даній анкеті немає  “поганих” чи “гарних” відповідей. На кожне запитання може бути
обрана тільки одна відповідь.

Анкета
1. Кращими партерами в групі я вважаю тих, хто:
а — знає більше, ніж я;
б — усі питання прагне вирішувати спільно;
в — не відволікає увагу вчителя.
2. Кращими  вчителя є ті, котрі
а — використовують індивідуальний підхід;
б — створюють умови для допомоги з боку інших;
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в —  створюють у колективі атмосферу, у якій ніхто не боїться висловлюватися.
3. Я радий, коли мої друзі:
а — знають більше, ніж я, і можуть мені допомогти;
б —  вміють самостійно, не заважаючи іншим, домагатися успіхів;
в —  допомагають іншим, коли є можливість.
4.   Мені подобається, коли в групі:
а — нема кому допомагати;
б — не заважають при виконанні завдань;
в — інші слабкіше підготовлені, ніж я.
5. Мені здається, що я здатний на максимальне, коли:
а — можу отримати допомогу і підтримку з боку інших;
б —  мої зусилля  мають винагороду;
в —  є можливість виявити ініціативу, корисну для усіх.
6. Мені подобаються колективи, у яких:
а — кожний зацікавлений у поліпшенні результатів усіх;
б — кожний зайнятий своєю справою і не заважає іншим;
в — кожна людина може використовувати інших для вирішення своїх завдань.
7. Учні оцінюють як найгірших таких вчителів, які:
а — створюють дух суперництва між учнями:
б — не приділяють учням достатньої уваги,
в — не створюють умов для того, щоб група допомагала школярам.
8.  Найбільше задоволення в житті дає:
а — можливість  працювати, коли тобі ніхто не заважає;
б —  можливість одержання нової інформації від інших людей;
в — можливість зробити корисне іншим людям.
9. Основна роль вчителя повинна полягати:
а — у вихованні людей з розвинутим почуттям відповідальності перед іншими;
б —  у підготовці пристосованих до самостійного життя людей;
в — у підготовці людей, що вміють  отримувати допомогу від співпраці з іншими

людьми.
10. Якщо перед групою  постає якась проблема, то я:
а — надаю перевагу тому, щоб інші вирішували цю проблему;
б —  волію працювати самостійно, не  покладаючись на інших;
в — прагну  зробити свій внесок у загальне вирішення проблеми.
11.  Я б навчався краще, якби вчитель:
а — мав до мене індивідуальний підхід;
б —  створював умови для одержання мною допомоги з боку  інших;
в — заохочував ініціативу учнів, спрямовану на досягнення  спільного успіху.
12. Немає гіршого випадку,  коли:
а — ти не  спроможний самостійно домогтися успіху,;
б — почуваєш себе непотрібним  групі;
в — тебе не розуміють оточуючі.
13.  Найбільше я ціную:
а — особистий успіх, у якому є частка заслуги моїх друзів;
б — загальний успіх, у якому є і моя заслуга;
в — успіх, досягнутий ціною власних зусиль.
14. Я хотів би:
а — працювати в колективі, у якому застосовуються основні прийоми і методи спільної

роботи;
б — працювати індивідуально з вчителем;
в — працювати зі знаючими в даній області людьми.
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Обробка й інтерпретація результатів
На підставі відповідей  школярів за допомогою ключа   робиться підрахунок балів по

кожному типу сприйняття індивідом групи. Кожній обраній відповіді приписується один
бал. Бали, набрані  школярами по всім 14 пунктам анкети, складаються для кожного типу
сприйняття окремо. При цьому загальна сума балів по всім трьом типам сприйняття для
кожного випробуваних повинна  дорівнювати 14. При обробці даних
«індивідуалістичний» тип сприйняття індивідом групи позначається буквою “І”,
“прагматичний” — “П”, “колективістський»” — “К”. Результати кожного з випробуваних
записуються у вигляді багаточлена:

pІ+тП+пК, де р — кількість балів, отримана   по “індивідуалістичному» типу
сприйняття; т — «прагматичному”; п — “колективістському”, наприклад:

4І+6П + 4К. Ключ для обробки анкети

Тип сприйняття індивідом групи
Індивідуалісти-
ний

Колективісти-
ний

Прагматичний

1В 8А 1Б 8В 1А 8 Б
2А 9Б 2В 9А 2Б 9В
ЗБ 10Б 3В 10В ЗА 10А
4Б 11А 4А 11В 4В 11Б
5Б 12А 5В 12Б 5А 12В
6Б 13В 6А 13Б 6В 13А
7Б 14В 7А 14А 7В 14В
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6.10. Методика “Оцінка свого класу як колективу
та задоволеність стосунками у класі” **

Школярам пропонується анкета з 23 тверджень, на кожне з яких вони мають  оцінити за
семибальною шкалою:

7 балів – “Повністю згодний, абсолютно задоволений”.
6 балів –  “Згодний, задоволений”.
5 балів –  “Скоріше згодний, ніж не згодний”.
4 бали –  “Згодний і не згодний, важко сказати”.
3 бали –  “Скоріше не згодний, ніж згодний”.
2 бали –  “Не згодний”.
I бал –   “Зовсім не згодний, повністю не задоволений”.

Анкета
1. Тебе задовольняє характер справ, які проводяться у твоєму класі?
2. Чи задоволений ти характером відносин, які склалися у твоєму класі між учнями?
3. Чи можна сказати, що твій клас живе різноманітними, насиченими цікавими подіями

життям?
4. Як ти вважаєш, твої однокласники беруть активну участь у житті класу, організації

класних і позакласних  заходів?
5. Чи можна сказати, що між твоїм класом і класним керівником існують сприятливі

відносини?
6. Чи задоволений ти тим, як вибирається актив твого класу?
7. Чи згодний ти з тим, що учні твого класу є дружним, згуртованим колективом?
8. Чи  погоджуєшся ти з тим, що твої однокласники здебільшого сумлінно ставляться

до навчання?
9. Наскільки часто твій клас співробітничає з іншими класами школи в обговоренні

шкільних заходів?
10. Чи можна сказати, що відносини, що  склалися у твоїй школі між учнями й

учителями,  загалом носять товариський характер, відрізняються теплотою та
взаємоповагою?

11. Наскільки подобається тобі твоя школа?
12. Чи здатний твій клас мобілізувати сили при виникненні перешкод на шляху до

спільної мети?
13. Чи вважають твої однокласники здатність класу до вольових зусиль достатньою?
14. Чи вважають твої однокласники, що клас здатний переборювати труднощі,

самостійно приймати рішення й швидко виконувати їх?
15. Чи активізує клас волю й трудові зусилля всіх учнів та чи спонукає їх доводити

справу до кінця?
16. Чи є в класі такі учні, які здатні мобілізувати всіх до енергійних дій?
17. Чи прагне клас впливати на інші класи в досягненні загальної мети?
18. Чи має клас необхідні знання, уміння й навички для навчальної або суспільної

роботи?
19. Чи високо однокласники оцінюють спільну роботу?
20. Чи відчувають однокласники задоволеність своєю підготовкою до навчальної й

суспільної роботи?
21. Чи прагне клас підвищувати знання, уміння й навички кожного школяра?
22. Чи є в класі учні, які самі вміють багато чого зробити й завжди готові допомогти

іншим?
23. Чи впливає клас на інші класи, ділячись власним досвідом з ними?
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Обробка отриманих даних
Обчислюються середньогрупові показники по кожному питанню.
Можна визначити й середній коефіцієнт задоволеності учнів життям класу, якщо

підсумувати показники по всім 23 питанням і розділити на їхню кількість (тобто на 23).
Інший спосіб –  підсумувати всі індивідуальні показники й розділити їх на кількість

школярів,  які  брали участь в опитуванні.
Коефіцієнт буде мати значення від 7 (максимальне) до 1 (мінімальне) [24 , с.20-21].

6.11. Анкета “ Заверши речення”( для  учнів 7—11-х класів)*

Мета: вивчення цінностей групи, суспільної думки.
Інструкція: Завершіть, будь ласка, наступні речення:

1. У моїй школі мені найбільш подобається...........
2. У нашій групі більше  за все цінується ...
3. У нашій  групі (класі) більше за все засуджується ...
4. Яке б гасло  я  запропонував би для життя своєї групи (класу, школи)...
5. Коли в нашій  групі виникає конфлікт, то ...
6. У школі мені не подобається..............
7. Якщо я був(була) вчителем, то...............

    8. Якщо я міг(могла) вибирати школу, то..............
9. Батьки кажуть про мою школу, що..............

Обробка результатів: проводиться якісний аналіз відповідей.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДІВ

У своїй роботі практикант може використовувати проективні тести-малюнки.
Малюнок завжди несе якесь повідомлення, зашифроване в образах. Методики малювання
дуже інформаційні, вони дозволяють виявити багато психологічних особливостей учнів;
до того ж вони прості у використанні, займають небагато часу й не потребують жодних
спеціальних матеріалів, окрім аркуша паперу та олівця. Додатковою перевагою методів
малюнка є їх природність, близькість до звичайних видів людської діяльності. На відміну
від більшості інших тестів, методики малювання можуть проводитися багато разів, не
втрачаючи свого діагностичного значення. Проте на базі лише малюнкових тестів не
можна робити висновки про психологічні особливості учнів. Такі тести дозволяють
отримати опис загальних, інтелектуальних, особистісних та емоційних особливостей учня,
його ставлень до різних життєвих сфер: сімейної, сексуальної, соціальної та
міжособистісної. Теми тестів можуть бути такими: “Малюнок людини”, “Зла тварина”,
“Щаслива тварина”, “Нещасна тварина”, “Малюнок сім'ї”, “Чарівний малюнок” [63, с.57].

Тест “Малюнок людини”

 Педагог  розташовує перед учнем аркуш паперу вертикально, після чого дає
інструкцію намалювати людину на весь зріст як можна краще. Після закінчення роботи
педагог проводить бесіду: з'ясовує, яка саме людина намальована.

1. Якого людина віку?
2. Якої статі намальована людина (якщо з малюнка не видно)?
3. Який у людини характер?
4  Чим ця людина займається?
5. Що він (вона) любить і що не любить?
6. Що чекає на людину в майбутньому?
7. Про що намальована тобою людина мріє?
Замість бесіди можна запропонувати учням написати невеличке оповідання про

людину, яку вони намалювали. Емоційні проблеми і загальний психологічний стан учня
відбиваються перш за все у формальних показниках малюнка: сила натиску на олівець,
своєрідність ліній, розмір малюнка, його розташування на папері, ступінь ретельності й
деталізація зображення, наявність штриховки [63, с.57].
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Проективний тест “Неіснуюча тварина”

Ця методика, розроблена М.З. Дукаревич, проста в проведенні і дозволяє виявляти різні
особистісні особливості  дітей.

Інструкція. Перед дитиною кладуть лист паперу (горизонтально) і говорять: “Я хочу
подивитися, як ти вмієш придумувати, уявляти. Придумай і намалюй  тварину, якої
насправді не буває, ніколи не було і якої до тебе ніхто не придумував — якої немає ні в
книжках, ні в казках, ні в мультфільмах”. Коли дитина закінчує малювати, її просять
придумати тварині назву. Назва тварини записується в протоколі. Після цього психолог
говорить: «А тепер розкажи про спосіб життя твоєї тварини. Як воно живе?» Розповідь
дитини записується по можливості дослівно. Потім, якщо в розповіді відсутні відповідні
дані, то задаються додаткові  запитання:

— Чим вона харчується?
— Де живе?
— Чим вона звичайно займається? А що любить робити більше всього?
— А чого вона більше всього не любить?
— Вона живе одна чи з ким-небудь ще?
— Чи є  в неї  друзі? Хто?
— А вороги в неї є? Хто? Чому вони його вороги?
— Є що-небудь, чого вона боїться,  чи вона нічого не боїться?
— Якого вона розміру?
Після цього дитині пропонують уявити собі, що ця тварина зустріла чарівника, який

готовий виконати будь-які три його бажання, і запитують, якими могли б бути ці бажання.
Всі відповіді дитини записуються до протоколу по можливості дослівно.

Інтерпретація результатів
Насамперед корисно оцінити спосіб побудови образу, який характеризує тип уяви і

мислення дитини, її підхід до творчої задачі. При низькому рівні образотворчої техніки
спосіб побудови образу більше відображується  в назві тварини,  ніж у  її зовнішньому
вигляді.

Спосіб побудови образу
Найбільш низький (“нульовий”) рівень — це зображення реальної тварини (зайця,

собаки, крокодила). Для шестирічного віку такий спосіб зображення — свідчення
низького рівня розвитку уяви, але не ознака відхилення від норми. Для більш старшої
дитини це показник відхилень або в розумовому розвитку, або в емоційній сфері (сильне
підвищення рівня тривоги: дитина боїться відійти від реальності і дозволити собі
фантазування).

  Зображення тварин, що не існують тепер, але колись існували або ж запозичених з
літератури чи кіно (динозавра, дракона, Змія) говорить про бідність уяви і, як правило,
типовий для дітей з низьким загальнокультурним рівнем.

Перший рівень — конструювання, збирання нової істоти з деталей реальної тварини
(наприклад, голова людини,  тіло ведмедя, заячі вуха, пташиний хвіст). Звичайно
конструкція відбивається й у назві: «людино-ведмідь-заєць», «слоно-корова»,  «літаючий
ведмідь» та ін. Цей спосіб характерний для раціоналістичного підходу до завдання. Він
говорить не про психологічні відхилення, а лише про низьку творчу спрямованість, про
«виконавську», а не творчу установку.  На початку молодшого шкільного віку (приблизно
до восьми років) така установка є найбільш типовою. При раціоналістичному способі
створення образу подальша оцінка визначається кількістю прототипів і ступенем їхньої
різнорідності. Так, комбінація з п'яти тварин — це, зрозуміло, більш складний винахід,
ніж собака з пташиним дзьобом.
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Другий рівень — створення цілісного образу нової, неіснуючої тварини відповідно до
загальної схеми тварини, але без залучення деталей конкретних тварин (хоча результат і
може віддалено нагадувати дракона, слонопотама чи когось ще). Така тварина має голову
з очима і ротом, тулуб, кінцівки (ноги, руки, крила, щупальця). Назва в цьому випадку не
має вказівок на прототипи, але іноді може будуватися за тією ж моделлю, за якою
будуються назви реальних тварин («пусик», «бубозавр», «шапкоїд»). Цей тип образу
характерний для художньо-емоційного підходу до творчого завдання. Чим менше  тварина
схожа на щось реально існуюче (у   природі чи в культурі), тим вище оцінюється рівень
уяви.

Третій рівень — створення абсолютно оригінальної істоти (не нагадує звичайних
тварин і не побудоване за стандартною схемою: голова з очима і ротом, тулуб, кінцівки).
Цей спосіб говорить про творчий склад особистості.  У дітей молодше 9—10 років такий
спосіб побудови образу зустрічається досить рідко. При творчому підході рівень уяви
оцінюється за рівнем природності істоти,  відповідністю між його зовнішнім виглядом і
описом способу життя. Якщо  малюнок занадто вигадливий, то звичайно це свідчить не
стільки про творчість і оригінальність, скільки про прагнення продемонструвати
навколишнім свою несхожість на інших.

Опис способу життя неіснуючої тварини дає додаткову інформацію про
інтелектуальний розвиток дитини. Тут головним показником є логічність опису малюнка.
Так, усі наявні органи повинні для чогось служити. Разом з тим іноді невідповідність між
малюнком і описом способу життя  пояснюється не порушеннями логіки, а емоційними
причинами.

Показники тривожності, страхів,  агресії
Про прояви тривожності  свідчать незвичайно велика кількість очей, вух і інших

органів чуттів (наприклад, локатори чи антени), покликаних напружено стежити за світом,
щоб не пропустити ніякої небезпеки і погрози. Відповідна тематика відбивається й в описі
способу життя. Ознакою тривожності служить опис різних способів запобігання від
можливої небезпеки. Страхи виявляються в зачорнені очей. Виявити страхи можна за
допомогою запитань про те, чи боїться чого-небудь тварина.    Ознаками наявності страхів
є:

— опис страхів, не типових у тварин, зате властивих дітям  (темряви, висоти, змій,
комах);

— “застрягання” на описі того, чого боїться придумана тварина, особливо довгий
перелік страхів.

 Особливу групу складають ознаки, що говорять про страх агресії. Це характерно при
підвищеному рівні тривожності. До таких ознак відносяться будь-які захисні аксесуари:
панцир, щит, голки (як у їжака), луска, броня, особливо товста шкіра. Для остраху агресії
дуже характерні гігантські розміри тварини. Якщо дитина намагається зробити свою
тварину якнайбільше, щоб вона нікого не боялася, але  водночас з'ясовується, що головне
в її житті — захищатися від хижаків, то про острах агресії можна говорити впевнено. При
остраху агресії в описі способу життя часто вказується  недоступність житла (наприклад,
«живе в печері, куди ніхто не може забратися»). Спеціально на виявлення остраху агресії
спрямоване запитання про те, чи є у придуманої тварини вороги. Нормальним є
перерахування деякої невеликої кількості ворогів. Як повне заперечення наявності
ворогів, так і їх довге розгорнуте перерахування — ознаки остраху агресії.

Показники демонстративності
Демонстративність у малюнку  виявляється у прикрашанні. Це може бути візерунок на

шкірі тварини, ока з довгими загнутими віями, бантики та ін. У розповіді про спосіб життя
часто підкреслюється краса тварини (особливо в дівчаток)  або її винятковість і перевага
над іншими створіннями. При низькій соціалізованості дитини (особливо при наближенні
до підліткового віку) демонстративність нерідко виявляється в бунтівних, негативних



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

169

формах (наприклад, тварина  палить або взагалі зображується у формі  пляшки чи чарки).
У цих випадках асоціальна тематика звичайно  відзначається й у розповіді про спосіб
життя тварини.

Показники агресивності
Тест «Неіснуюча тварина» надзвичайно показовий до проявів агресивності. Це будь-які

знаряддя нападу, такі як рога, пазурі, ікла, жало та ін. Як і в малюнку людини, зображення
зубів, як правило, відображує схильність дитини до вербальної (словесної) агресії. Будь-які
гострі нарости, які сама дитина не інтерпретує як зброю нападу, але які  справляють
відповідне враження на глядача, також є показниками агресивності. Навпроти, зброя, явно
непридатна для битви (наприклад, загнуті усередину чи затуплені роги), є проявом не
власної агресивності, а остраху агресії і спроби (як правило, невдалої) захиститися від неї.

Для упізнання агресивності і виявлення її різних форм важливий зовнішній вигляд
тварини, безпосереднє враження від малюнка: чи намальована тварина страшною, злою чи
зовсім не страшна; чи залякує вона чи холоднокровно вбиває; нападає і  з'їдає чи лякає.

Іноді буває складно розрізнити на малюнку прояви власної агресивності дитини або
вираженого остраху агресії. Часто це розходження виявляється в розповіді. Саме з
розповіді можна зрозуміти, чи ідентифікується дитина себе з зображеною нею істотою, чи
проектує вона у розповіді себе чи образ ворога. Наприклад, після розповіді про страшну
силу тварини раптом з'являється реальне «Я»: «А я його зовсім не боюся. А я його все
рівно здолаю!»

Показники побутової орієнтованості
Орієнтованість дитини в реальності виявляється в тому, чи є в  її тварини все, що

необхідно для життя (насамперед, чи є можливість харчуватися і пересуватися). У
розповіді про спосіб життя тварини слабка побутова орієнтація виявляється у відсутності
даних про харчування і про місце проживання (коли ці  дані повідомляються тільки у
відповідь на прямі запитання).

Показники, що характеризують самооцінку і систему цінностей
Для характеристики самооцінки і системи цінностей найбільш показові відповіді на

запитання про бажання, що загадала б придумана тварина. У більшості випадків у
відповідях на це питання виявляється пряма проекція, тобто їх можна розглядати як
стосовні до самої дитини. У цьому  випадку дуже показові відповіді типу «стати гарніше»,
«щоб було багато друзів», «стати людиною» (відчуття своєї деякої ущербності,
неповноцінності). Будь-які згадування про «матеріальне становище» тварини (мати багато
їжі, гарний будинок, багато грошей) говорять про значимість матеріальних цінностей.
Відповіді типу «щоб на землі був мир», «щоб ніхто не хворів»  не говорять ні про що,
окрім прагнення дитини  справити гарне враження.

Показники, що характеризують сферу спілкування
Про високу потребу в спілкуванні говорить  людиноподібність зображеної тварини. Для

підлітків це нормальне явище: для цього віку характерна надзвичайно висока потреба в
спілкуванні. В молодшому шкільному віці подібне підвищення потреби в спілкуванні —
індивідуальна особливість, яка зустрічається нечасто. Іноді це показник «дострокового»
вступу в підліткову кризу. Якщо фігура нагадує, скоріше, робота, ніж людину, то це —
більш явний прояв того, що потреба в спілкуванні не задоволена.

Незграбність, механістичність чи тим більше машиноподібність зображеної тварини
говорить про інтроверсію , а у випадках особливої виразності — про аутизацію і
тенденцію до відходу від соціальних контактів. У нормі тварині не “личить” мати колеса,
підставку чи прямокутний корпус. Особливості спілкування може виявити розповідь про
спосіб життя тварини. Зокрема, велике значення має опис місця, де вона живе. У цьому
описі нерідко прямо виявляється почуття самітності. Про нього свідчать такі  місця
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проживання, як «під землею», «у печері», «у космосі», «на іншій планеті» (якщо не
описані інші істоти, що живуть на цій планеті). Спеціально на виявлення особливостей
сфери спілкування спрямовані запитання про те, з ким разом живе придумана тварина і чи
є чи в неї друзі. Як правило, у відповідях на ці запитання йде пряма проекція, тобто
дитина прямо розкриває своє  уявлення про себе.

Показники інтересу до сексуальної сфери
Про інтерес до сексуальної сфери говорить зображення статевих органів, жіночих

грудей, незалежно від того, як вони названі і чи названі взагалі. Як сексуальна символіка
розглядається також хвіст (особливо якщо він має відповідну форму), вим'я, підкреслена
волосатість тварини. Підвищений інтерес до сексуальної сфери може виявлятися також у
докладній розповіді про народження дитинчат і ,взагалі, в підкресленні теми
розмноження.   Вказівка на безстатеві форми розмноження (брунькування, розподіл), як
правило, свідчить про напружене і внутрішньо конфліктне відношенні до сексуальної
сфери.

Інтерес до сексуальної сфери  природний для підлітків. Якщо ж він у вираженій формі
виявляється в молодшому шкільному віці, то бажано установити його джерело.
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Проективний тест “Будинок — дерево — людина”

Цей тест розроблений Баком і Хеммером. Дитині пропонується намалювати на
окремому листі (покладеному перед ним горизонтально) будинок, а ще на одному листі
(покладеному вертикально) — дерево. Додаткову інформацію дає відповідь дитини на
питання про те, хто живе в будинку. Якщо малюнок дерева представлений зображенням
ялинки, то дитину просять намалювати ще одне дерево — цього разу не ялинку.

Інтерпретація результатів
Будинок
Будинок асоціюється у дитини з його родиною; малюнок відбиває його уявлення  про

домашнє життя. Крім того, різні частини будинку асоціюються з різними аспектами
життя. Так, двері і вікна символізують зв'язок із зовнішнім світом. Стіни — опора, що
забезпечує будинку стійкість; це також захист від несприятливих зовнішніх умов. Ще
більш виражена захисна функція даху. При аналізі зображення будинку варто звертати
увагу як на особливості малюнка в цілому, так і на окремі деталі.

Одним з важливих показників є розмір малюнка. Розмір будинку важливо зіставляти з
розмірами інших малюнків (дерева і людини). Якщо всі малюнки дрібні, то це   ознака
поганого настрою, депресивних тенденцій. Для депресії особливо характерні дрібні
малюнки, поміщені в куті листа. Якщо ж будинок намальований особливо маленьким, у
той час як розмір інших малюнків не зменшений, то це звичайно свідчить про ослаблення
сімейних зв'язків, про відчуття своєї незахищеності. Особливо дрібний малюнок будинку
нерідко також служить ознакою заниженої самооцінки.

Якщо всі малюнки особливо великі, то це  ознака стану тривоги. Збільшення розміру
всіх малюнків характерно також для імпульсивних, дітей. Якщо будинок намальований
особливо великим , у той час як розмір інших малюнків не збільшений, то це може бути
проявом того, що весь світ для дитини вичерпується її будинком, родиною. Для
дошкільника таке відчуття нормальне; у віці старше 7 років це вже є проявом   певних
психологічних проблем (можливо, недостатньої самостійності дитини, надмірної
зосередженності на батьках).

З деталей особливу увагу варто звернути на вікна і двері. Якщо зображені великі вікна і
двері (особливо — відкриті), то це ознака прагнення до широких контактів. Такі малюнки
характерні для екстравертованих, товариських дітей. Напроти, особливо маленькі вікна і
двері типові для інтровертованих, замкнених дітей. Заґратовані вікна — це, як правило,
ознака того, що дитина боїться агресії, у  неї наявна потреба в захисті від потенційно
небезпечного навколишнього світу. Так само інтерпретуються і віконні рами в тому
випадку, коли вони перебільшені і нагадують ґрати. Можливо й інше значення ґрат: вони
можуть виражати відчуття своєї несвободи, повної залежності від батьків («тюремні
ґрати»). Дуже часто обидва значення поєднуються, тому що джерелом остраху
навколишнього світу часто є висока залежність дитини від батьків.

Підкреслені стіни (виділені лінією із сильним натиском чи багаторазово наведеними
лініями) вказують на потребу дитини в надійності і, отже, на недостатню впевненість у
собі. Прагнення захиститися від навколишнього світу часто виявляється в зображенні
паркану, що оточує будинок.

У малюнку будинку виявляються ті ж прояви тривожності, що й у малюнку людини:
невпевнена лінія, що як би складається з окремих коротких відрізків, стирання,
виправлення. Якщо ці ознаки присутні в малюнку будинку і відсутні в інших малюнках,
то це значить, що тривогу у дитини викликає тематика, пов'язана з  її будинком і родиною.
У малюнку будинку виразно виявляється демонстративність. Її ознаки — це різні
прикраси: фіранки і квіти на вікнах, лиштви, коник на даху, колони, карнизи. Про
демонстративність свідчить також зображення не звичайного будинку, а вілли, палацу,
теремка, церкви. У відповідях на запитання про те, хто живе в будинку, може проявитися
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така тенденція, як прагнення позбутися від надмірної опіки батьків (у цьому випадку
часто стверджується, що в будинку живе дитина, причому її батьки не згадуються).
Висловлювання про те, що в будинку живе тільки одна людина, свідчить про почуття
самітності, депресивні тенденції. Так само інтерпретується вказівка на те, що в будинку
живуть «старі люди», «старі» (якщо при цьому відсутні молоді мешканці).

Дерево
У малюнку дерева виявляються уявлення дитини,  які відносяться до росту, розвитку,

зв'язкам з навколишнім середовищем. Особливості ліній і загальний розмір малюнка
інтерпретуються так само, як у малюнку людини. Варто врахувати тільки, що стандартний
малюнок дерева помітно крупніший стандартного малюнка людини. Зменшеним можна
вважати дерево, що займає по вертикалі менш 1/3 листа, збільшеним — тільки якщо воно
займає практично весь лист.

Похилий стовбур (коли дерево робить враження хитливого чи падаючого) — ознака
сенсомоторних порушень. Вони часто свідчать про імпульсивність і про наявність
органічної поразки мозку. Про те саме ж говорить груба асиметрія малюнка, коли крона
сильно зміщена вправо чи уліво від центра  або   гілки з однієї сторони стовбура помітно
коротші, ніж з іншої.

Найбільш багату інформацію в малюнку дерева дає зображення  гілок. Широка крона
звичайно свідчать про екстравертованість, спрямованість дитини на спілкування.
Зображення вузької крони (наприклад, як у пірамідальної тополі) характерно для
інтровертованих дітей з  малою потребою в спілкуванні . Напрямок гілок вгору — ознака
активності, оптимістичного відношення до життя. Опущені вниз гілки (як у плакучої
верби) —   ознака знесилення, зниженого настрою, депресивного чи субдепресивного
стану. Підрублені чи обламані гілки часто зустрічаються на малюнках дітей, що пережили
психічну травму (насильство, смерть когось із близьких,  розлучення батьків, важкий
конфлікт у школі, війну  та ін.). Гілки, що закінчуються вістрями на зразок багнета
кинджалу, часто зображуються агресивними дітьми.

Зображення великої крони дерева, особливо у випадку її слабкої пропрацьованості,
ескізності, —   ознака того, що дитина більш схильна до мрій і абстрактних планів, а не
до реальної діяльності і конкретного планування своїх дій. Ретельно пророблені крони,
напроти, характерні для дітей, схильних до детального планування дій.

Підвищена старанність, промальовування кожного листика — ознака ригідності,
схильності до застрягання на дрібних деталях. Відсутність листя (зображення осіннього
чи зимового дерева) часто зустрічається при зниженні настрою, депресивних тенденціях.
Про наявність депресивних тенденцій можна   судити по зображенню засохлого, мертвого
дерева.

Корені дерева інтерпретуються як показник відносин дитини до свого минулого. При
наявності опорної лінії, що зображує землю, відсутність на малюнку коренів нормально.
Якщо ж опорна лінія  відсутня, а дерево зображене наче   обрізаним знизу, то це
розглядається як ознака слабкої побутової орієнтації, відсутності серйозної прихильності
до   родини. Надмірно великі, докладно вимальовані корені скоріше свідчать про гостру
потребу в опорі і прихильності,  ніж про їх наявність. Дуже показові докладно
вимальовані корені без зображення землі або висячі над землею.

З додаткових деталей найбільш інформативним є зображення дупла. Його
інтерпретують як показник того, що в минулому дитина перенесла психічну травму
(оскільки дупло — це хвороба дерева). Однак якщо в дуплі намальований птах чи білка, то
воно інтерпретується інакше: як свідчення потреби в захищеності і затишку (звичайно при
відчутті їхньої недостатності). Докладне зображення кори  вказує на острах агресії і
потребу в захисті. Якщо навколо дерева зображуються квіти,   гриби чи ягоди, то це, як і
будь-яке прикрашення, ознака демонстративності.
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Проективний тест “Красивий малюнок”

Ця методика спрямована на виявлення емоційних особливостей. Характер
використовуваної дитиною колірної гами може багато чого сказати про її емоційний стан.
Для виконання тесту потрібний лист паперу (який кладеться перед дитиною
горизонтально) і набір кольорових олівців. Кольорові олівці краще фломастерів, тому що
дозволяють варіювати щільність кольору, змінюючи силу натиску.

Інструкція. «Намалюй кольоровими олівцями який-небудь красивий малюнок — якої
захочеш». Під час малювання варто відзначати в протоколі послідовність використання
дитиною різних кольорів.

Інтерпретація результатів
При інтерпретації результатів оцінюється загальна колірна тональність малюнка.

Найбільш показові кольори, використовувані дитиною на початку роботи. Використання
переважно темних тонів — ознака зниження настрою. Вона може говорити про
депресивний чи субдепресивний стани. Постійне використання тільки темних тонів часто
зустрічається при клінічних формах депресії. У цьому відношенні особливо показове
сполучення чорного кольору з коричневим і синім (чи фіолетовим).

Збіднена колірна гама, знижена щільність і яскравість кольору, використання,
переважно, простого олівця, незважаючи на наявність кольорових, — прояв заниженого
загального рівня активності. Воно часто свідчить про астенічний стан, спостерігається
при загальному ослабленні, виснаженні після пережитого стресу. Іноді збіднена колірна
гама є ознакою зниження настрою, депресивних тенденцій.

Використання зближених тонів, м'яких (світлих) відтінків, тонких градацій,  говорить
про високу сенситивність і характерно для підвищеного рівня тривожності. Підвищена
напруженість кольору, його надмірна яскравість, різка контрастність використовуваних
колірних сполучень, перевага яскраво-червоних чи темно-червоних кольорів характерні
для стану стресу, високої емоційної напруженості. Як правило, подібна колірна гама
сигналізує про ситуативно обумовлене підвищення рівня тривоги. Іноді надмірна
яскравість і контрастність малюнків зустрічається при підвищеній конфліктності,
агресивності.
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Проективний тест  “Два будинки”

Інструкція. Проведення методики «Два будинки» зручно почати з обговорення того, у
якому будинку реально живе дитина. Потім  психолог пропонує: «А тепер ми збудуємо
для тебе прекрасний новий червоний будинок (говорячи це, він малює на листі паперу
великий червоний прямокутник). Тепер ми заселимо цей чудовий будинок. Звичайно,
першим ми оселимо в ньому тебе: адже ми його для тебе і побудували! (у верхній частині
прямокутника записується ім'я дитини). А хто тут буде жити ще? Тут, у цьому новому
будинку, можуть жити всі, кого ти захочеш оселити разом із собою, — не важливо, чи
живете ви зараз поруч чи ні. Поселяй, кого хочеш!» У міру того як дитина називає
мешканців червоного будинку,  психолог вписує в прямокутник їх імена і з приводу
кожного з них цікавиться, хто це (питання варто задавати зовсім нейтрально, як би між
іншим). Після того, як у червоний будинок будуть записані  один-два-три  мешканців,
психолог малює поруч ще один великий прямокутник, цього разу — чорний, зі словами:
«Може бути, когось ти і не захочеш оселити поруч із собою в червоний будинок. Тоді ми
оселимо його отут». З приводу чорного будинку ні в якому разі не повідомляється, що це
поганий  будинок, що узагалі він чимось гірше червоного (цілком достатньо   колірної
символіки, до якої діти дуже чутливі). Якщо з приводу імен, які називала дитина, немає
повної ясності про те, у який з будинків вона хоче оселити названу людину, то це треба
уточнити: «Куди ми його (її) оселимо — у цей будинок чи у той?» Якщо чорний будинок
зовсім не заповнюється мешканцями, дитину до цьому м'яко спонукують: «Що ж, цей
будинок так і буде стояти порожній?»

Інтерпретація результатів
Результати цієї методики інтерпретуються без символічного дешифрування.

Аналізуються і кількісні показники: скільки людей дитина готова оселити у свій будинок,
і, особливо, якісні: кого саме вона туди поселяє й у якій послідовності. Природно, цікаве
запитання про те, чи оселить вона туди своїх батьків, братів і сестер; чи потраплять у
число новоселів однокласники й інші однолітки; чи будуть названі вчителька й у який
будинок вона буде поселена.  По ходу проведення методики більше жодного разу не
нагадується, що сама дитина «живе в червоному будинку», що цей будинок особливо
гарний.  Це говориться тільки один раз на самому початку.
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Тест “Намалюємо свій характер”

Інструкція. Впродовж кількох секунд дай волю фантазії: доповни запропоновані
зображення в квадратах своїми малюнками.

Обробка результатів.
У першому квадраті ти зобразив своє ставлення до себе, уявлення про себе. Усміхнене

личко, весела фігурка, намальовані тобою, свідчать про почуття гумору, дипломатичність
і миролюбність. Гротескна карикатура — ознака відлюдькуватості, нетовариськості.
Сонце означає, що ти часто береш на себе роль лідера. Квітка — ознака жіночності, ти
приділяєш багато уваги своїй зовнішності та оточенню. Око означає, що ти гордий та
недовірливий, прагнеш керувати своїми стосунками з людьми та свідомо будуєш власне
життя.

Другий  квадрат. Якщо твій малюнок вийшов за межі внутрішнього квадрата, це вказує
на неспокійний характер, любов до подорожей і спілкування. І навпаки, самотня хатка або
якийсь інший символ житла — ознака того, що тобі не вистачає домашнього затишку.
Якщо твій малюнок розташований у внутрішньому квадраті й поза ним, то твої інтереси
рівномірно розподілені між домівкою та навколишнім світом.

Третій квадрат. Якщо ти намалював стрілу, що летить у ціль, то у тебе добре розвинене
честолюбство, ти здатний уперто працювати для досягнення своєї мети. Якщо ти
доповнив малюнок іншими лініями або стрілками, це означає, що ти честолюбний, але
схильний до сумнівів. Якщо домальовані елементи зовсім не схожі на символи стріли та
мішені, це може означати, що ти некерована, бентежна людина.

У четвертому квадраті найчастіше розміщують багато фігурок або малюнків. Якщо ти
зробив саме так, то у тебе багато друзів. Якщо ти провів лише одну лінію, то, очевидно, ти
потайна, стримана, замкнена людина. Якщо ти намалював цеглину, це може означати, що
ти схильний до меланхолії та дивакуватості.

П'ятий квадрат. Якщо ти зобразив завершену композицію (будівлю, ліхтарний стовп,
шию тварини тощо), — ти не страждаєш від нерозділеного кохання. Якщо ж ти залишив
простір між двома вертикальними лініями незаповненим або змістив чи кардинально
змінив малюнок, то це свідчить про сором'язливість, скромність у стосунках з
представниками протилежної статі. Якщо дві вертикальні риски нагадали тобі стовбур
дерева, то в майбутньому ти бачиш себе обов'язково одруженим; якщо ж на дереві ти
зобразив плоди, то дуже любиш дітей.

Шостий квадрат. Якщо ти доповнив малюнок плавними лініями, то маєш рідкісну
здатність швидко й легко приваблювати до себе сторонніх і незнайомих людей. Якщо ж ти
лишив малюнок без доповнень або домалював його так, що вийшов геометричний
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візерунок, то ти виокремлюєшся із загальної маси людей, у твоїх стосунках з оточенням
переважає прагнення до влади, диктату, ти дуже ревнивий.

Сьомий квадрат. Якщо твій малюнок розташований над хвилястою лінією, ти впевнена
людина, якщо навпаки, сумніви часто заважають тобі досягти обраної мети. Зобразивши
предмет, який тоне, ти показав, що переймаєшся майбутнім. Якщо ти намалював
ланцюжок або будь-який орнамент, ти, без сумніву, здатний багато працювати,
розважливий і лише зрідка припускаєшся помилок.

Восьмий квадрат. Те, що ти намалював у цьому квадраті, позначає сферу твоїх
інтересів. Якщо квадрат залишився порожнім, тобі, очевидно, нудно жити й не завадило б
пошукати собі якесь хобі.

Дев'ятий квадрат. Якщо ти доповнив малюнок квадратами так, що отримав
геометричний візерунок, то тобі притаманні дисциплінованість, уміння організовано
працювати в колективі. Якщо у квадраті з'явилися криві лінії або предмети несиметричні,
неправильної геометричної форми, це говорить про твою впертість і наполегливість,
схильність не визнавати авторитетів.

Десятий квадрат. Якщо ти замкнув кола, то, очевидно, ти постійно потребуєш захисту
та підтримки, не любиш самостійно приймати рішення, до того ж у тебе наявні комплекси,
які з'явилися ще в дитинстві. Якщо ти не замкнув кола, то тебе можна назвати відкритою
людиною, яка має в житті конкретні цілі. Якщо лінії у квадраті викликали у тебе
асоціацію з вушком чашки, то ти маєш розвинуте батьківське (материнське) почуття.

Одинадцятий квадрат. Якщо ти сприйняв малюнок як елемент настільної гри, то це
вказує на наявність у твоєму характері духу змагання, певної непокірності. Жінки часто
домальовують наведену схему до квадрата або зображують його як символ дому. Це свід-
чить про хазяйновитість.

Дванадцятий квадрат. Розташовані на малюнку точки зазвичай пробуджують у людей
фантазію. Якщо точки залишилися не з'єднаними і стали складовою частиною малюнка
(мурахи, зернятка, які клюють птахи, тощо), то це вказує на те, що у тебе розвинена уява.
Поєднані в коло точки вказують на логічне й практичне мислення [63, c.61-63].
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Метод ТАТ (тематичний апперцептивний тест)

      Педагог пропонує учням розглянути малюнки з невизначеним сюжетом. Оскільки
ситуація, зображена на малюнку, не цілком зрозуміла, кожний учень інтерпретує її за
своїм баченням. Малюнок розглядають упродовж п'яти-семи хвилин, потім учні
висловлюються з приводу побаченого.

     Обробка результатів.
     За характером відповідей учнів можна поділити на три групи: «схильні до добра»,
«схильні до зла», «байдужі». Розглядаючи зображення, учень шукає в малюнку своє «Я» і
таким чином виявляє соціально-психологічну спрямованість власної особистості [63, c.64].



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

178

ЛІТЕРАТУРА

1. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. — К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.
2. Адлер А. Наука жить. —  К.: Port-Royal, 1997/ — 125с.
3. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности. — М., 1992.
4. Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя: Наедине со всеми. — М., 1992.
5. Алякринский Б. С. Беседы о самовоспитании. — М., 1977.
6. Антонова-Гурченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. — К., 1992.
7. Барко В. І. Як визначити творчі здібності дитини? — К.: Україна, 1991. —78с.
8. Баришполь С. В.    Посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку. — X. :
Вид. група «Основа», 2009. — 267 с.
9. Бендюков М., Соломин И. Как стать профессионалом. Путеводитель по рынку труда. — СПб, 1998. — 334 с.
10. Борисова М.Л. Психологія на кожен день // Психологічна  газета № 11(11), червень 2004.
11.Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація : навчальний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів
освітніх закладів / за ред. О. М. Полякової. - Суми : Університетська книга, 2009. - 346 с.
12. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. — М.: Изд-воВЛАДОС-Пресс, 2003.
13. Виховні системи освітніх закладів; досвід та проблеми: Метод, посібник / Уклад.: Л. Архипенко, Л. Ларіна. — Дніпропетровськ:
Промінь, 2000.
14.  Волкова Т.Н. Творчі ігри, завдання і тести для розвитку пам’яті та уваги. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”,2007. – 240 с.
15. Воспитательный процесс: изучение эффективности /Под ред. Е. Н. Степанова, Л.В. Байбородовой, А.А. Андреева, С.М. Петровой. -
М.: ТЦ «Сфера», 2001 - 128 с.
16. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: Діагностика-педагогіка. — К., 1992.
17. Гончаренко С. Конфлікт. Шляхи подолання . //Психолог. —2005. —№ 3 (147)
18. Голубев Н.К., Битинас Б.Л. Введение в диагностику воспитания. – М., 1989.
19. Гуцало Е.У. Загальна психологія. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів за КМСОНП. – Кіровоград: РВВ
КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – 426 с.
20. Гуцало Е.У. Крок до європейської освіти. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2006. – 426 с.
21. Гуцало Е.У. Психологія: робочий зошит студента педагогічного університету. Ч.ІІ.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009.
– 228 с.
22. Гуцало Е.У., Калашникова Л.В. Педагогічна практика студентів перед випускних та випускних курсів педагогічного університету. –
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005.
23. Дрозденко К. С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. — К.: ВД «Професіонал», 2007. —  С. 196.
24. Дьяконов Г.В. Изучение классного коллектива. Методические рекомендации для студентов педагогических институтов и учителей
средних школ. – Кировоград: КГПИ, 1990. – 32 с.
25. Дубравська  Д.М. Основи психології: Навч.посібник. – Львів: Світ, 2001.
26. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. — СПб.: ПИТЕР, 2001.
27. Завдання з психології до педагогічної практики для студентів Ш курсу. Методичні рекомендації / Укл. Т.М.Майстренко, І.В.
Кирильчук, О.О. Музика. – Житомир: ЖДПУ, 2001.
28. Иванов А. Игры, которые помогают учителю определить свою позицию // Директор школы. — 2001. —№4.
29. Каган М.С. Мир общения. — М., 1988.
30. Катасонова И. В. Анализ воспитательной работы // Классный руководитель. — 2003. — № 4.
31. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и подростков: Кн. для учителя. — М., 1992.
32.  Козловський О.В. Відкрий у собі генія. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”,2007. – 720 с.
33. Кон И.С. Категория "Я" в психологии // Самосознание и защитные механизмы личности. - Самара: Изд. Дом "Бахрам – М", 2000. –
655 с.
34. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. — К 1995. — 304 с.
35. Корягина О. П. Изучение личности учащихся // Классный руководитель. — 2003. — №6.
36. Лук'янова М. І. Психолого-педагогічна компетентність вчителя // Педагогіка. - 2001. — №10.
37. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе. — М.: Независимая
фирма "Класс" 1998.
38. Маленкова Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для школьного педагога. — М.: Педагогическое общество
России, 2000.
39. Маценко В. Моніторинг індивідуального розвитку особистості підлітка// Психолог –2003 №28 (76) С. 2-13.
40. Мухина В. С. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб. пособие для пед. вузов / Науч. ред. и сост.
В. С. Мухина, А. А. Хвостов. — М.: ACADEMIA, 2000.
41. Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. –  М., Владос, 2004.
42. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. –576 с.
43. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології/ За ред Т.І.Пашукової. – К.: Т-во"Знання”, КОО, 2000. –
204 с.
44. Петрушин В. И. Психологические аспекты деятельности учителя и классного руководителя. — М: Центр «Педагогический поиск»,
2001.
45. Платонов К.К. Занимательная психология. — М., 1986.
46. Плинер Я. Г., Бухвалов В. А. Воспитание личности в коллективе. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.
47. Познай себя: 30 популярних тестов / Сост. М.М.Белый. — М., 1992.
48. Подтикан І.В. З досвіду роботи психологічного клубу "віч-на-віч" // Практична психологія та соціальна робота. — 2006 — № 5 —
С. 63-64.
49. Полонский И.С. Практические занятия на уроках этики и психологии семейной жизни. – Курск: КП, 1990. – 93 с.
50. Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие / Под ред. Л. А. Головей. Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694 с.
51. Практическая психология образования/ Под ред. И.В Дубровиной. – М.,1998.
52. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. – М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.
53. Психологічні тренінги / Упоряд. О.Главник. — К.: Шкільний світ, 2002.
54. Радионов В. А., Ступницкая М. А., Кардашина О. В. и др. Тренинги социальных навыков. Для учащихся 1–11 классов. — Ярославль:
Академия развития, 2001.
55. Робоча книга вихователя / Упоряд.: Ю. В. Буган, В. I. Уруський. — Випуск 2. — Тернопіль: Астон, 2003.
56. Рухманов А.Л. Познать себя. — М., 1981.
57. Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. — 424 с.
58. Снайдер Д. И. Практическая психология для подростков, или Как найти своє место в жизни. – М.:АСТ-ПРЕСС,1999. – 288 с.



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

179

59. Степаненко Л. Н. Методика определения уровня воспитанности учащихся гимназии № 1 г. Белгорода//Классный руководитель. —
2003. — № 6 .
60. Туріщева Л.В., Гончаренко О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. – Х.: Вид. Група “Основа”, 2007. – 144 с.
61. Туріщева Л.В. Настільна книга шкільного психолога: Навчально-методичний посібник для вчителя,— X.: Вид. група «Основа»,
2009.— 256 с.
62. Фридман Л. М., Пушкина Г. А., Каплунович И. Я. Изучение личности и коллектива учеников. — М.: Просвещение, 1988.
63. Цибульова Л. В. Довідник класного керівника. 7—8 класи / Д. В. Цибульова, В. В. Билдіна, Л . - І .  Єфремова — X.: Веста:
Видавництво «Ранок», 2008.
64. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів.—К.: ВД
"Професіонал", 2004.—304 с.



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

180

ЗМІСТ

ВСТУП…....................................................................................................................……….…..6

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ БЕЗВІДРИВНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ..............................................................................7

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ БЕЗВІДРИВНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ……………………………………………..……8
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ..............................................................9
ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ.........................................................10
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.....................................................................................................13

ПРОГРАМА БЕЗВІДРИВНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ “ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  ШКОЛЯРА
МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ”.............................................................................................17

КАРТА-СХЕМА ВИВЧЕННЯОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.............................................................................……………20

І. ВИВЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНЯ
     МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ..........................................................................................22
ІІ. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. МОТИВАЦІЯ.
     САМООЦІНКА.  РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ...............................................................................25
ІІІ. ВИВЧЕННЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТАПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ..................................29
ІV. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРА.....................................48
V.  ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШКОЛЯРА..............................56
VІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ МІЖОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛЯРА
     ТА ЙОГО МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ....................…..............................................67

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  УЧНЯ

І. ВИВЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНЯ
1.1. Опитувальник “Стан здоров'я і самопочуття”*.................................................80
1.2. Методика “Особливості нервової системи” *....................................................................82
1.3. Вивчення рівня і характеру шкільної тривожності ***....................................................84
1.4. Вивчення домінуючої перцептивної модальності школяра  **.......................................87

ІІ. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. МОТИВАЦІЯ. САМООЦІНКА.  РІВЕНЬ
ДОМАГАНЬ
2.1. Анкета “Морально-ціннісні орієнтації учня” **................................................89
2.2. Методика “Визначення особливостей
ціннісних  орієнтацій   школярів” ***..........................................................................91
2.3. Діагностика мотивів *..........................................................................................................94
2.4. Методика “Виявлення структури потреб підлітків” *......................................................94
2.5. Методика “Вивчення мотивів участі школярів у спільній  діяльності” *.................95
2.6. Тест “Недописана теза”.....................................................................................96
2.7. Методика “Вивчення загальної самооцінки за допомогою
процедури тестування” *.............................................................................................................97
2.8. Методика “Ваша самооцінка” *..........................................................................................98
2.9. Тест “Чи впевнений ти у собі ?” *.......................................................................................99



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

181

ІІІ. ВИВЧЕННЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ІНТЕЛЕКТУ
ШКОЛЯРА
3.1. Анкета вивчення мотивів навчальної діяльності  учнів ***...........................................100
3.2. Методика визначення інтенсивності пізнавальної потреби школяра *.........................103
3.3. Методика “Що вас цікавить?” *........................................................................................104
3.4. Методика “Ви й домашні завдання” *..............................................................................104
Інтелект
3.5. Методика “Шкільний тест розумового розвитку” ***....................................................106
3.6. Методика “Дослідження темпу усної мовної діяльності” (мовлення) *.......................112
3.7. Тест  “Чи багата у вас уява?” *..........................................................................................113
3.8. Методика  “Дослідження уваги підлітків та старших школярів
методом анкетування” **..........................................................................................................114
3.9. Методика “Уважний – неуважний” *...............................................................................116
3.10. Анкета “Неуважність” *...................................................................................................118

ІV. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРА
4.1. Методика  “Самооцінювання психічних станів” (тривожність,
фрустрація, агресивність) **....................................................................................................119
4.2.Тест  “Чи вмієте володіти своїми емоціями і почуттями?” *..........................................121
4.3. Тест “Чи вольова ви людина?” *.......................................................................................122

V. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШКОЛЯРА
Темперамент. Характер. Здібності
5.1. Визначення типу темпераменту ** *................................................................................123
5.2. Методика “Визначення темпераменту” (А. Бєлов) *......................................................132
5.3. Дослідження особливостей характеру учня за допомогою
“Абетки рис характеру” **...................................................................................................... 133
5.4. Тест “Який я?” *.................................................................................................................134
5.5. Тест на самовизначення ***..............................................................................................135
5.6. Методика “Дослідження основних характерологічних
 тенденцій учня” ***..................................................................................................................138
5.7. Методика “ Ваш тип акцентуацій” ***………………………………….………………141
5.8. Анкета для вчителя щодо виявлення обдарованих учнів *……………………………145
5.9. Методика “Художник – мислитель” *..............................................................................146

VІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ МІЖОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛЯРА ТА ЙОГО
МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ. СОЦІАЛІЗОВАНІСТЬ.

6.1. Методика  “Вивчення соціалізованості особистості” **................................................147
6.2. Методика “Тест егоцентричних асоціацій” ***...............................................................148
6.3. Методика “Виявлення комунікативних
і організаторських здібностей” ***..........................................................................................151
6.4. Методика “Виявлення комунікативних схильностей учнів” *..................................... 153
6.5. Тест для визначення потреби у спілкуванні (ПС) **......................................................154
6.6. Експрес-тест самооцінки лідерства *..............................................................................  155
6.7. Методика “Як би я поводився у конфлікті?” *** ...........................................................156
6.8. Тест  "Визначення конфліктності на основі її самооцінки" *…………........................159
6.9. Методика  “Дослідження міжособистісного сприймання
в групі та оцінка стосунків підлітків з класом” ***.............................................................. 161
6.10. Методика “Оцінка свого класу як колективу
та задоволеність стосунками у класі” **.................................................................................164
6.11. Анкета “ Заверши речення” (для  учнів 7—11-х класів) *........................................... 165



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

182

ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДІВ
Тест “Малюнок людини”....................................................................................... 166
Проективний тест “Неіснуюча тварина”...................................................... ..........................167
Проективний тест “Будинок — дерево — людина”.............................................................. 171
Проективний тест “Красивий малюнок”................................................................................ 173
Проективний тест  “Два будинки”.......................................................................................... 174
Тест “Намалюємо свій характер”...........................................................................175
Метод ТАТ (тематичний апперцептивний тест).... ................................................177

ЛІТЕРАТУРА...............................................................................................................................178



Емілія Гуцало. Психологія. Безвідривна педагогічна практика. 1 курс

183

Навчальне  видання

Від теорії – до практики.
Завдання з психології до  навчально-виховної
безвідривної педагогічної практики студентів

педагогічного університету

Частина І

Навчально-методичний посібник
для студентів вищих навчальних закладів

Автор-укладач:
кандидат педагогічних наук, доцент

Гуцало Емілія Ун-Сунівна

Підп. до друку 20.04.2011 Формат 60х84/16
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк різограф.

Ум. друк. арк. 7,3. Наклад 100 прим. Зам. № 1943

ЧП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”,
вул. Гоголя, буд.86, офіс 1.  м. Кіровоград, 25006

тел./факс (0522) 24-86-34, 27-02-24
www. avangard. kr. ua


