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ВСТУП

Педагогічна практика на передвипускному курсі педагогічного
університету є важливим щаблем у процесі особистісного зростання
майбутнього вчителя.

Завданнями педагогічної практики студентів передвипускного курсу є:
узагальнення знань вікової, педагогічної, соціальної психології,
вдосконаленні дослідницьких та діагностичних умінь і навичок, зокрема у
сфері  дослідження особистості школяра; застосування різноманітних
методів вивчення  особливостей особистості та складання на цій основі
психолого-педагогічної характеристики школяра; забезпечення
практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності
та оволодіння вміннями розв’язувати конкретні методичні завдання згідно
з умовами педагогічного процесу; формування у  практикантів професійно-
педагогічних умінь, поглиблення, закріплення теоретичних знань,  творче
застосовування їх в навчально-виховній роботі з дітьми; формування
професійно-педагогічної спрямованості студентів: виховання стійкого
інтересу до професії і любові до дітей, розвиток потреби в поглибленні та
удосконалюванні навичок та умінь.

У процесі практичної підготовки студенти повинні придбати основні
професійно-педагогічні уміння: прогнозувати розвиток і виховання
особистості дитини, результати  конкретних педагогічних впливів, уміння
ставити мету і формулювати завдання педагогічної діяльності, уміння
планувати і складати план роботи з дітьми, педагогами та ін.;
організовувати різні види діяльності з дітьми та дорослими, уміння
організовувати свою діяльність, уміння організовувати робоче місце та
ін.;оволодіння методами і прийомами роботи з дітьми, уміння здійснювати
індивідуальний підхід, розвивати творчі здібності, активізувати
пізнавальну діяльність та ін.; вивчати особистість дитини і педагога, умови
та оснащеність педагогічного процесу, психолого-педагогічну
документацію, уміння аналізувати діяльність  школярів та педагога,
продукти дитячої діяльності, уміння розробити  діагностичну карту,
уміння визначати рівень розвитку дитини, складати психолого-педагогічну
характеристику та ін.; створювати сприятливі умови для здорового
способу життя, уміння створювати позитивний емоційний клімат,
охороняти нервову систему,  здійснювати першу медичну допомогу та ін.;
цілеспрямовано організовувати спілкування і керувати ним, виступати
перед колективом педагогів,  батьками, уміння  розв’язувати конфліктні
ситуації, керувати своєю поведінкою і настроєм, чітко і переконливо
висловлювати свої думки та ін.; скласти персоніфікований план розвитку,
навчання, виховання, володіння дослідницькими методами в професійній
діяльності, уміння вивчати, узагальнювати передовий педагогічний досвід,
володіння педагогічною рефлексією та ін.
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    У складанні Програми педагогічної практики студентів перед випускних
курсів використовувалися наукові і практичні дослідження зарубіжних та
вітчизняних учених  (Г.С. Абрамова,  М.Й.Варій, Ю.З.  Гільбух, О.В.
Гончаренко, Г.В. Дьяконов,  В. Ю. Дмитрієв, К.С. Дрозденко, В.Л.
Марищук, В. Маценко, В. С. Мухина,  Р.В. Павелків, Т.І. Пашукова, О. М.
Полякова, В.М. Рибалкін, М.В. Савчин,  Л.В. Туріщева, В. А. Худик, Л. В.
Цибульова, І.М.  Цимбалюк,  О.Ю. Яницька та ін.)

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТІВ  ПЕРЕДВИПУСКНИХ КУРСІВ

Студенти передвипускного курсу повинні визначити особливості
психічного і особистісного розвитку  школяра.

На основі спостережень та результатів проведених досліджень
необхідно скласти програму вивчення дитини.

У психолого-педагогічній літературі виділені особливості вивчення
особистості школяра:

1. Дослідження особистості учня має здійснюватися протягом всіх років
його навчання.

2. У процесі дослідження необхідно встановлювати не тільки наявний на
даний момент рівень розвитку школяра, а враховувати ті перспективи його
розвитку, яких учень може досягти при співробітництві з дорослими.

3. Вивчення особистості учня має бути спрямоване на вирішення пев-
ного педагогічного завдання.

4. Дослідження індивідуальних особливостей особистості повинно мати
комплексний характер (тобто охоплювати всі основні боки психічного
розвитку учня).

5. Дослідження має проводитися в природних умовах навчально-вихов-
ного процесу.

6. Методи, що використовуються для вивчення психічних особливостей
особистості школяра, повинні відповідати його віковій групі.

Перед студентами висуваються такі конкретні завдання:
1. Обрати одного учня з класу для проведення психологічних

досліджень.
2. Встановити сприятливі стосунки з учнем, побудовані на довірі.
3. Провести ряд психолого-педагогічних досліджень, які дозволять

визначити особливості психічного, особистісного розвитку дитини.
4. Скласти програму вивчення дитини, враховуючи результати власних

спостережень та висновки проведених діагностичних технологій.
5. Розробити (якщо це необхідно) разом з класоводом та шкільним

психологом конкретні методи та прийоми корекційної роботи з учнем,
спрямовані на усунення недоліків та вдосконалення особистості дитини.

6. Написати соціально-психологічну характеристику школяра за
схемою, передбаченою програмою педагогічної практики.
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Зміст психолого-педагогічного вивчення особистості школяра в
основних рисах задається "Програмою вивчення особистості школяра ".

Кожен студент самостійно підбирає комплекс експериментальних
методик у залежності від особливостей досліджуваної дитини. Методики
повинні бути різноплановими – зокрема це можуть бути  спостереження,
експеримент, анкети, бесіди, малюнкові тести тощо. Важливо встановити
теплі дружні стосунки з досліджуваним, що дасть можливість отримати
адекватні результати. Крім того необхідно з’ясувати, чи проводилися
подібні дослідження з даним учнем, чи можна розраховувати на те, що
дитина з інтересом сприйме запропоновані діагностичні методики.
Експериментальні дослідження слід проводити поетапно, обов’язково
ознайомлюючи дитину з результатами проведених досліджень.

Після проведення досліджень та на основі їхніх результатів складається
соціально-психологічна характеристика особистості учня.

Програма вивчення дитини основним своїм завданням ставить
дослідження індивідуальних особливостей її розвитку з метою
застосування на практиці знань про розвиток дитини у процесі навчально-
виховної роботи. Щоб всебічно виховувати школярів, треба знати кожну
дитину. З цією метою студент зобов’язаний у цілеспрямованій бесіді з
батьками, вчителями, самим учнем якомога більше дізнатися про
особливості розвитку та звички дитини, особливості її виховання і
поведінки. Перед розмовою з дитиною необхідно у невимушеній формі
привернути її увагу до себе, зробити так, щоб вона по можливості
повністю розкрилася. Бесіда повинна вестися в доброзичливій формі, в
дусі співробітництва.

Запропонована програма велика і виконати її в один прийом, не
стомлюючи дитину, важко. Тому дослідження рекомендується проводити в
кілька етапів за окремими розділами на розсуд студента. Оскільки розділи
програми не пов’язані між собою, дослідження можна проводити не в тій
послідовності, яка подана в програмі. Програму вивчення школяра можна
змінювати, доповнювати або скорочувати залежно від обізнаності про
розвиток дитини.

Результати досліджень необхідно протоколювати. Дані дослідження слід
оцінювати як такі, що відповідають вимогам навчально-виховної роботи, і
як такі, на які варто звернути увагу в навчально-виховній роботі з метою
їхньої корекції або розвитку. Результати досліджень не можна
розголошувати. Оцінку відповідей дитини слід давати у підбадьорюючому
тоні, який би зміцнював віру в майбутні успіхи. Після досліджень  школяр
має піти додому в хорошому настрої, з добрими почуттями до школи і
вчителя. У цьому зв’язку пропонуємо “Правила психологічної безпеки”
[63, c. 54], яких зобов’язаний дотримуватися практикант:
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1) Не дорікати учням результатами тестів, адже вони дають уяву про
рівень розвитку дітей тільки на даний момент. У процесі виховання й
навчання дані тесту можуть змінюватися.

2) Не розголошувати результати тестів, якщо вони можуть погіршити
психологічний стан учня або становище в сім'ї. Зусилля необхідно
спрямовувати на те, щоб створити психологічно комфортну атмосферу в
колективі.

3) Під час виникнення проблем із розв'язанням суперечливого питання
слід звернутися за порадою до професійного психолога.

4) Необхідно спиратися на здібності учня, які можуть бути виявлені під
час початкової профорієнтації. Раннє виявлення природних нахилів дитини
дозволяє вчителеві обирати ті виховні методи й види діяльності, які
сприятимуть подальшому розвиткові особистих здібностей кожного
вихованця.

5) Висновки за результатами тестування мають доповнюватися
вивченням і аналізом інших доступних учителеві відомостей: думками
вчителів-предметників, бібліотекаря, шкільного психолога, батьків.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТІВ ПЕРЕДВИПУСКНИХ КУРСІВ

Підсумки педагогічної практики підводяться шляхом складання звіту
студента про виконання програми та індивідуальних завдань.

Основним документом, щодо завершення педагогічної практики є
письмовий звіт, оформлений згідно вимог з обов’язковим врахуванням
єдиного стандарту щодо оформлення документації.

За підсумками проведеного дослідження студенти-практиканти здають
методисту з психології таку документацію:

1. Узагальнена соціально-психологічна характеристика особистості
школяра (за Програмою).

2. Характеристика положення досліджуваного у системі
міжособистісних стосунків у малій соціальній групі.

4. Висновки за результатами дослідження 3-5 методик
(психодіагностичні  методики можна вибрати на сайті університету www.
KSPU,  на Головній сторінці відкриваєте “Наша Вікі”, далі - “Аудиторіум”,
далі “Психологія. Педагогічна практика 4 курс”. Заходите на формат
посібника PDF. Знайти посібник можна також у пошуковій мережі Internet,
набравши у GOOGLE – Емілія Гуцало. Завдання з психології...  ).

5. Результати застосованих дослідницьких методик, заповнених самим
досліджуваним (індивідуальні картки, анкети, таблиці методик тощо).

Структура письмового звіту визначається робочою програмою практики.
В письмовому звіті мають знайти відображення відомості про виконання
студентом усіх розділів програми практики, характеристика бази практики,
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організації його діяльності, висновки та пропозиції, список використаної
літератури.

У висновках звіту про результати виконаного дослідження класу слід
вказати основні труднощі й проблеми, що виникли в ході роботи
практиканта, відзначити умови й фактори успішного здійснення програми
дослідження. Бажано також висловити деякі власні пропозиції науково-
практичного та організаційно-методичного характеру.

Текст супроводжується необхідними поясненнями, зразками документів
тощо. До звіту додаються матеріали й документи, що розкривають
результати дослідження  особистості школяра: фотографії школярів,
письмові твори або роздуми учнів про свій характер, дані анкетування,
відгуки батьків, вчителів тощо.

Усі матеріали практики оформлюються на стандартних аркушах паперу
формату А-4  і зберігаються  в окремій папці (файлі), підписаній за
зразком:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кіровоградський державний
педагогічний  університет

імені Володимира Винниченка

кафедра психології

ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
ШКОЛЯРА

                                  Звіт за результатами
проведеного

                               психологічного
дослідження

студентки (та) ІV курсу
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 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;
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– 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”.

“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:
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– 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".

“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:
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– 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 ";
– спілкування не завжди було ефективним та продуктивним.

 “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
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  УЧНЯ  ТА СКЛАДАННЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(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
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ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 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.
Характеристики школяра за рівнем розвитку пам'яті. Особливості

пам'яті, точність, швидкість, міцність запам'ятовування.
Характеристики школяра за рівнем навчальних досягнень та  розвитку

індивідуальних особливостей мислення. Систематичність і критичність
мислення. Ступінь розвитку образного і абстрактного мислення. Розвиток
логічного мислення (послідовність і доказовість у викладі своїх думок,
уміння виділяти загальні і відмінні ознаки, уміння міркувати, робити
висновки). Здатність до аналізу, синтезу, порівняння, співставлення,
гнучкість мислення.

Характеристики школяра за рівнем мовленнєвого розвитку.
Характеристики школяра за рівнем розвитку уяви
Характеристики школяра за рівнем розвитку довільної уваги та

спостережливості. Стійкість, зосередженість, розсіяність, переключення,
розподіл та інші особливості уваги.

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
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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.
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.
Найбільш характерні позитивні риси учня, які обов'язково необхідно

враховувати при індивідуальному підході.



15

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).

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.
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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.

КАРТА-СХЕМА
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО

НАПРЯМКІВ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА

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.
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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, уни-
кати 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.

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, алергія до деяких продуктів чи речовин, 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.
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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.

Для з'ясування сили нервових процесів оцініть школяра за п'ятибальною
системою: працездатність; витримку; рішучість; активність;
цілеспрямованість; хоробрість; особливості апетиту; глибину сну;
наполегливість; мобілізованість.

Мінімальна кількість балів – 10, максимальна – 50. Якщо середній бал
перевищує 35, це означає, що людина належить до сильного типу, якщо
менший за 35 – до слабкого. Проміжні стани: швидше сильний, ніж слаб-
кий; швидше слабкий, ніж сильний.

Для визначення врівноваженості нервових процесів оцініть рівень про-
яву в учня сміливості; ініціативності; схильності до ризику; схильності
«викладатися» у праці; непокірності; гарячковості; готовності долати
труднощі; впевненість у собі; внутрішню зібраність; настрій за
п'ятибальною системою.
     На основі отриманих даних виводять середній бал.

За цією методикою визначають (силу) гальмування, оцінюючи
обережність; терпіння; опанованість; уміння вислухати докори; зібраність
в очікуванні небезпеки; схильність до недовіри; вміння берегти таємницю,
коритися, стежити за дотриманням правил; тривалі роздуми перед
здійсненням вчинку.

При визначенні рухливість нервових процесів  спочатку оцінюють
показники рухливості збудження: швидкість переходу від діяльності до
спокою; схильність урізноманітнювати виконання завдання;
незлопам'ятність; швидкість засинання; запальність; нетерплячість,
бажання переривати співрозмовника; швидкість переходу від виконання
одного завдання до іншого; швидкість реакцій на зовнішні подразники;
винахідливість; кмітливість.

На основі отриманих оцінок визначають середній бал.
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Інертність збудження визначають за тими самими критеріями, що і силу
(зі знаком «мінус»), оцінюючи: уміння доводити розпочате до кінця;
швидкість переходу від діяльності до спокою; терплячість і здатність не
реагувати на незначні неприємності; постійність у звичках і схильностях;
схильність довго думати і говорити про одне і те саме; засинання після
сильного хвилювання; нестриманість у мові і вчинках; непоступливість;
звикання до нових умов; схильність до роботи в сповільненому темпі.

Із метою оцінити рухливість гальмівних процесів беруть до уваги такі
властивості: швидкість рухових і мовних дій; швидкість збудження, коли
потрібно зберегти спокій; готовність до активних дій; схильність до
рухливого способу життя (переїздів, екскурсій); уміння швидко
адаптуватись у новій ситуації; вміння виправдовуватись; кмітливість;
запальність; думку оточення про спритність людини; швидкість входження
в трудовий ритм після відпочинку; зміни настрою. Обчислюючи середній
бал, визначають інертність гальмування [58, с. 165-166].

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 емо-

ційним 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?

Чи спостерігається у школяра симптомокомплекси невротичності:
заїкається, запинається,  говорить безладно,  часто моргає, виконує
безцільні рухи руками, гризе нігті тощо.

Визначення  типу школяра за  співвідношенням між першою і
другою (словесною) сигнальними системами за І.Павловим

І. Павлов визначив три типи людей:
1) художній тип. У них переважає перша сигнальна система (система

чутливостей). їм властиві практичність у конкретних справах, яскравість
сприймання, образність уявлень і мислення. Вони люблять у всьому
наочність, образність, конкретність;
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2) мислительний тип. У його представників переважає друга
сигнальна система. Вони характеризуються ретельністю осмислення дій,
схильністю до сумнівів, аналізу, розмірковування, самокритичності. їм
легше вивчати абстрактні науки, вони краще запам'ятовують сутність, ніж
факти. Як правило, такі люди швидше «радіослухачі», ніж «телеглядачі»;

3) середній тип. Його представники поєднують особливості і
«художників», і «мислителів».

Для з'ясування своєї належності до певного типу спочатку за
п'ятибальною системою визначають прояви художнього складу, оцінюючи:
емоційність сприймання природи; образність мислення, мрійливість;
виразність міміки; схильність до артистичної діяльності, імпульсивних
нерозважливих учинків; здібність до конкретних наук; простота і
безпосередність; любов до живопису, сценічного мистецтва, красивого й
оригінального одягу.

Прояви мислительного складу визначають за такими якостями:
схильність до обмірковування своїх учинків; схильність до сумнівів,
намагання розібратися в усьому; схильність до абстрактних наук;
схильність до аналізу й узагальнення; передбачливість; повнота вольового
вчинку (усвідомлення бажань, здатність приймати рішення, виконувати
його); добра пам'ять на факти, закони; рівень самокритичності; схильність
до обговорення складних питань, роздумів, теоретизування; свідомий
вибір друзів, вибірковість у стосунках.

Далі порівнюють одержані середні бали. Якщо показники художнього
типу переважають над мислитель-ним на 0,3 і більше бала — це художній
тип; якщо навпаки — мислительний. Рівність їх (у межах трьох десятих)
засвідчує середній тип [58, с. 167].

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);
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• 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

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 дисципліни, емоційно гостро реагує на свої
невдачі, оцінює себе як менш здатного у порівнянні з більшістю
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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.

ІІ. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. МОТИВАЦІЯ.
САМООЦІНКА.  РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ

Спрямованість особистості
(теоретична інформація для спостереження)
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Спрямованість особистості – сукупність стійких мотивів, які орієнтують
діяльність і поведінку особистості.

Спрямованість особистості оцінюється за рівнем, широтою,
інтенсивністю, стійкістю та дієвістю. Рівень спрямованості залежить від
соціальної зрілості особистості, її свідомості 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.

     На основі домінувального способу ставлення до себе і до інших людей
розрізняють такі типи спрямованості особистості (М. Савчин):

а) егоцентричний тип спрямованості особистості. Його ознаками є
прагнення до власної вигоди, зручності, престижу, ставлення до себе як до
самоцінності, одиничності, до інших – залежно від того, наскільки це
сприяє особистому успіху, задоволенню;

б) групоцентричний тип спрямованості особистості. Людина ідентифікує
себе з певною групою. Ставлення до інших людей залежить від їх
належності до цієї групи;

в) егоїстичний тип спрямованості особистості. Для таких людей значимі
особисті потреби, приватні справи. Вони ніколи не думають про інших
людей, а намагаються використати їх у своїх цілях;

г) просоціальна (гуманістична) спрямованість особистості.
Характеризується внутрішньою спрямованістю людини на досягнення
результатів у праці, спілкуванні, пізнанні, які приносять благо іншим,
навіть незнайомим людям, суспільству, людству. Для таких людей
значущими і дієвими є соціально схвалені моральні мотиви. їх цікавлять не
тільки особисті справи, а й переживання, потреби, успіхи та невдачі інших,
ними керують прагнення допомогти, порадити, співпереживати іншим;

ґ) духовний тип спрямованості особистості. На цьому рівні людина
починає усвідомлювати і розглядати себе та іншого у зв'язках із духовним
світом. Творення добра є самооцінним, метою;

д) діловий тип спрямованості спонукальної сфери особистості.
Найзначущішими для таких людей є потреби самореалізації,
самовираження своїх здібностей, можливостей у процесі діяльності та її
продуктах. їх цікавить справа, вони захоплені нею, віддають їй більшість
часу та сил [58, с.145].

Мотивація
(теоретична інформація для спостереження)

Спонукальну сферу людини можна оцінювати за такими
параметрами:

– розвинутість як різноманітність потенційного кола предметів,
ситуацій, подій, стосунків, переживань, здатних бути засобом задоволення
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актуальної потреби. Чим більше в людини різноманітних потреб, мотивів і
цілей, тим розвиненіша її спонукальна сфера;

– гнучкість. В ній виражається динамічність зв'язків між рівнями
спонукальної сфери: мотивами і потребами, мотивами і цілями, потребами
і цілями, цінностями, інтересами тощо. Гнучкішою є спонукальна сфера
людини, яка для задоволення конкретної потреби може використовувати
більше різноманітних предметів, ніж інша людина;

– структурованість та ієрархічність. Одні потреби (мотиви, цілі)
сильніші і виникають частіше, інші –  слабші, актуалізуються рідше. Чим
більше відмінностей у силі і частоті актуалізації спонук одного рівня, тим
вища ієрархізованість спонукальної сфери;

– здатність до саморегулювання усвідомлених спонук. Вона реалізується
у пошуці спонукань із більшою силою шляхом вольових зусиль чи
осмислення ситуації [58, с.143].

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 (оберіть відповідності):
• 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 (оберіть відповідності):
• 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 (оберіть відповідності):
• спостерігається наявність або відсутність твердих, певних планів і

намірів;
• навіть коли стан справ зрозумілий, школяр не може зважитися на

вчинок, постійно коливається;
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 • ледь розпочавши якусь справу,  починає переробляти її в
протилежному напрямку;

 • спостерігається відсутність твердих, певних планів і намірів.
    Надійність, стійкість особистості (оберіть відповідності):

• спостерігається  високий рівень готовності до виконання
психологічних, соціальних і моральних функцій;

• слова і справи не розходяться, школяр вільно вирішує, що чинити, а що
ні, відповідає за результати дій;

• спостерігається здатність до подолання життєвих випробувань;
•  особистість завжди оптимістично налаштована;
• спостерігається вірність собі та своїй справі, самоконтроль, бажання

випробувати власні сили (стійкість особистості);
• здатність вірити в себе, в істинність, значущість і цінність своєї

діяльності та інтересів;
•  особистість концентрує зусилля на своїх зобов'язаннях, на досягненні

цілей і прагненні вирішити проблеми;
•  особистість очікує нового, несподіваного, сприймає зміни як виклик, а

не як загрозу.

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, фізку-
льтури 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).

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



26

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.
Школяр переживає задоволення не від того, що робить щось добре, а від
того, що обрала певну справу і виконує її належно. 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,
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співробітниками тощо). Школяр переоцінює себе, оточення не визнає його,
що спричинює озлоблення, підозрілість, конфлікти.
      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. Він не
домагається вищих результатів відповідно до  можливостей, не сприймає і
самозаперечує себе.

  Адекватна, або нормальна (правильна) 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.
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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
відображає сукупність прагнень особистості досягнути цілей такого рівня
складності, на який вона вважає себе здатною (К.Левін).

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 досягнутого.

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
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внаслідок дефіциту соціально значущого успіху, може спричинити
зниження мотивації, невпевненість та загальний страх перед труднощами.
Школяр починає ухилятися від усякої діяльності, відмовлятися від
досягнення поставлених цілей, уникати людей.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРА

Напрямки спостереження
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 правильного результату;
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• 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.

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



31

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 само-
стійності. 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
необхідності самостійно застосувати знання у новій ситуації, обґрунтувати
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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 тривалих 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.
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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.).

• 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.
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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.

Наполегливість у роботі
Низький рівень. Якщо завдання малоцікаве або важке, учень неохоче,

недбало виконує його. Додаткова стимуляція з боку вчителя може вик-
ликати 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. Спостерігаються перепади настрою, що впливають на
діяльність;

Високий. Учень здатний самостійно виконувати завдання вказаних
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типів.
Спостерігається здатність і сила протидіяти втомі, іншим несприятливим
умовам праці, довго зберігається висока працездатність, школяр менше
піддається впливам, які відволікають; виявляє сильніший опір стресам
(психічним напруженням).

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 ви-
конання 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 подо-
лання 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
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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.

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:
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• 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;
• 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;
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• 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

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

Слабка
концентрація
уваги
Низький рівень
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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
Дзеркальне написання літер,
цифр, нездатність розпізнати їх
у переверненому вигляді
Складності при перекладі
друкованої графеми в письмову
Додавання неіснуючих
елементів

розвитку зорового
аналізу інформації
(оптична
дизграфія)

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

Слабкий розвиток
довільної,
смислової пам'яті

Труднощі в позначенні різних
елементів і понять при
виконанні арифметичних дій
Забування мети завдання по
ходу його виконання
Погане запам'ятовування
правил, алгоритмів, формул
Часто пише слова разом або
розщеплює їх на частини
Злите написання слів з
прийменником

Низький рівень
сформованості
процесів аналізу і
синтезу
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Труднощі при визначенні місця
числа в натуральному ряді
Нерозуміння  суті  задачі
Нераціональне вирішення
прикладів і задач
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 (обрати відповідне):
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• 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;
• переважає механічне запам'ятовування, коли розуміння відсутнє, а

відтворення матеріалу має буквальний характер.

Збереження в пам'яті (обрати відповідне):
• через кілька днів, місяців, років пам'ятає всі подробиці подій;
• враження швидко згладжуються з пам'яті;
• спогади дуже бідні, вибіркові й неповні.
Здатність впізнавання (обрати відповідне):
• 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;
• 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
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• зоровий: потребують зорового сприймання того, що необхідно
запам'ятати;

• слуховий:  для запам'ятовування необхідні слухові образи;
• руховий (моторний): для запам'ятовування потребують рухів, у тому

числі й мовленнєвих; ознакою доброї рухової пам'яті є фізична спритність,
вправність у роботі з апаратурою та інструментами тощо. Така пам'ять
добре розвинена в танцюристів, спортсменів.

• 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.



44

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.

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
Критерії цілісної характеристики мислення та якостей пізнавальної

діяльності (розумової активності і розумових здібностей):
1) глибина – поверховість. Глибина виявляється у здатності виокремити

суттєві ознаки при вивченні нового матеріалу, розв'язуванні завдань, а
також у рівні узагальнення, вмінні заглибитися в сутність виучуваного,
обмірковуваного. Ознаками поверховості є зосередженість на зовнішніх,
несуттєвих ознаках предметів та явищ, випадкових їх зв'язках;

2) гнучкість – інертність. Гнучкість передбачає здатність долати бар'єр
минулого досвіду (знань), відходити від звичних способів думання,
знаходити нові способи вирішення суперечності між наявними знаннями і
проблемною ситуацією, оригінальність розв'язків. Інертність — схильність
до шаблону, труднощів у переході від одних дій до інших, неспроможність
змінити напрям міркувань;

3) стійкість – нестійкість. Стійке мислення здатне утримувати в
оперативній пам'яті всю сукупність виокремлених ознак, діяти відповідно
до них, не піддаватися впливам випадкових ознак. Труднощі у сприйнятті
ознак, що утворюють зміст нового поняття чи закономірності,
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необґрунтована зміна орієнтації, перехід від одних дій до інших під
впливом випадкових асоціацій – ознаки нестійкого мислення;

4) усвідомленість – неусвідомленість. Усвідомлене мислення дає змогу
безпроблемно визначати у словах (графіках, схемах, моделях) його мету і
результат, суттєві ознаки понять, закономірностей, способи, за допомогою
яких: зроблено висновок, а також помилкові способи і прийоми думання,
можливість їх виправлення. Людина з неусвідомленим мисленням не
розуміє свого шляху до розв'язання задачі, змісту розв'язку, навіть тоді,
коли все зроблено правильно. Не зауважує вона і своїх помилок,
неспроможна виокремити ознаки, на які опиралася в мисленнєвій
діяльності;

5) самостійність – несамостійність. Самостійність виявляється у
здатності без сторонньої спонуки чи участі ставити цілі, висувати гіпотези,
формулювати проблемні своїми силами їх розв'язувати. Несамостійність –
неспроможність самостійно організувати інтелектуальну активність,
бачити проблему для осмислення, обирати пізнавальний шлях, знаходити
результати;

6) чутливість – нечутливість у процесі міркування. Чутлива до допомоги
людина легко враховує результати мислення інших людей, сприймає
підказки, нечутлива – неспроможна сприймати допомогу;

7) критичність – некритичність. Критичне мислення об'єктиви о оцінює
свої та чужі думки, некритичне – не здатне на це;

8) активність – пасивність. Активність – енергійність, рипучість у
розв'язуванні проблем, завдань; пасивність – відсутність налаштованості й
ініціативи розв'язувати: їх;

9) економність – неекономність. Економне мислення спрямовує думку
найкоротшим шляхом до розв'язання проблем, уникає непродуктивних
суджень; неекономне – пов'язане з непотрібними логічними кроками,
непродуктивними судженнями в розв'язуванні проблем, завдань [58, с. 339-
340].

Ситуації вияву особливостей мислення школяра (оберіть
відповідне):

• спостерігається мислення за власною ініціативою, вихід за межі
конкретної ситуації;

• 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;
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• 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;
•  уміє сприймати і створювати нестандартні ідеї;
•  думки, ідеї, схеми, розмірковування відзначаються самобутністю,

своєрідністю;
• 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”;
• мислення здійснюється в основному на репродуктивному (пасивному)

рівні.

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;
• здатний абстрагуватися від несуттєвих особливостей, аналізувати свої

дії і зіставляти їх з умовами поставленого завдання, шукати шляхи його
розв'язання;

•  не здатний міркувати, не в змозі зрозуміти простої думки, не помічає
протиріч у своїх судженнях.

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):
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• 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;

• спостерігається швидка  втомлюваності при розв'язуванні
інтелектуальних завдань, нестійкістю рівня їх виконання;

• незначна кількість розв'язаних завдань за певний час.

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 тощо;

• оперує поняттями, умовиводами, міркуваннями дорослих.

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.
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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.

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 використанні
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;
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осмислити і використати суспільний досвід, при цьому бути незалежним у
своїх поглядах, сміливо висловлювати 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 дум-

ки; 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 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):
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• 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, формуючи ідеал, до якого прагне і який може стати
мотивом, що спонукає боротися за  втілення мрії;

• схильний фантазувати, будувати повітряні замки, складати нереальні
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;

• спостерігається 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;
• переважає 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)
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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 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 довільної уваги та
спостережливості у  школяра.
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Орієнтуйтесь за такими критеріями:
Низький рівень. Школяр украй неуважний на уроці, практично нездат-

ний 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. Нестійка увага частіше й легше відволікається побічними
стимулами, внаслідок чого знижується ефективність пізнавальної чи
продуктивної діяльності. 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 розуміння значущості навчального процесу тощо).
Недостатній розвиток уважності виявляється у відволіканні, нездатності
без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати увагу внутрішніми
засобами. 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
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 працез-
датність. Допомога вчителя дає змогу учневі спостерігати й осмислювати
зв'язки між предметами і явищами оточуючого. Спостерігається
порушення послідовності, доказовості, несуперечливості суджень,
спричинені емоційним відволіканням думки. Причинами неуважності є
слабкість довільної уваги та відсутність знань.

Високий рівень. Учень легко зосереджує увагу на певному об'єкті,
виявляє  глибокий інтерес до об'єкта діяльності, що забезпечує інтен-
сивність зосередження (концентрацію), виявляє активність, ставить
віддалені цілі довільно зосереджувати увагу на їх досягненні. Учень може
тривало виконувати завдання, не знижуючи ефективності; не
відволікається; не відмовляється від завдань, що потребують
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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. Особистість виявляє вольові
зусилля, щоб бути уважною, особливо до того, що спочатку було
непривабливим, нецікавим, долає зовнішні та внутрішні перешкод.

Отже, спостерігається цілеспрямованість, організованість діяльності,
усвідомлення послідовності дій, дисциплінованість розумової діяльності,
здатність боротися із відволіканнями, тобто 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;
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• 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;
• 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

     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:
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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.

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

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
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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 відносно 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 зосередженості.

 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 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
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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 мелан-
холійного 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.

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.
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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;
• спостерігається пристрасність, надзвичайно енергійні, діяльні,

цілеспрямовані і віддані справі, життя їх багате, напружене, емоційно
насичене, завжди мають предмет захоплення, їх почуття глибокі;

• 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;
• спостерігається сентиментальність, тобто  схильність до споглядання,

чутливість і пасивність,   почуття не викликають активної діяльності, світ
переживань ніби внутрішньо замкнений, не пов'язаний із діяльністю;

• емоційно реагує на все що відбувається, але рідко що може схвилювати
глибоко;

• рідко виявляє живу емоційну реакцію на події;
• жива емоційна реакція практично відсутня;
• почуття, емоційні стани проявляються мінімально, не впливаючи на

діяльність і поведінку;
• спостерігається сором'язливість,  бентежність, ніяковість;

Деякі ознаки зовнішніх виявів емоційної збудливості або
врівноваженості (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;



59

• 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.

Деякі ознаки вияву конкретних емоційних властивостей особистості
Запальність. Емоційна збудливість відповідає загальній збудливості

нервової системи, є важливою в діяльності, пов'язаній із творчістю,
мистецтвом. Часто її супроводжує дратівливість, навіть гнів, що знижує
ефективність діяльності.

Запальну особу характеризують емоційна вразливість, бурхлива реакція
на емоційні подразники, ситуації, нездатність переборювати надмірне
емоційне збудження під час складної діяльності. Емоційно-запальні люди
не здатні проявляти силу волі, терплячість, наполегливість, самовладання
та витримку.

Емоційна чуйність. Наділені нею люди легко і швидко емоційно
реагують на різні впливи – соціальні події, процес спілкування,
особливості партнерів тощо. Вони готові відгукуватися «на себе», «на
інших», «на справу», «на предмети», «на природу», «на твори мистецтва»
тощо. Протилежна цьому втрата емоційного резонансу – цілковита або
майже цілковита відсутність емоційної реакції на події.

Вразливість. Бона проявляється у бурхливому емоційному реагуванні
на події, ситуації, предмети, стосунки, її зумовлюють типологічні (тип
нервової системи) особливості людини, життєвий досвід, спонукальна
сфера, час, відсутність самовладання. У вразливих людей емоції
переважають над пізнавальною функцією сприйняття світу. Вразливість як
здатність до основаних на багатій уяві соціальних переживань має своєю
передумовою емоційне забарвлення, нечітке сприйняття.

Емоційна глибина. Одні і ті самі почуття різні люди переживають
неоднаково. Об'єктивними показниками їх глибини можуть бути зміни
фізіологічних функцій, хоч і вони не завжди достатні, оскільки вегетативна
збудливість у людей різна. Непрямі ознаки – вплив емоцій і почуттів на
вчинки і діяльність особистості: енергійніші люди, у яких сильніше
виражені почуття й емоції. Виявляється емоційна глибина в переживанні
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цілого спектра взаємопов'язаних емоцій, що стосуються сутнісних
ставлень і смислів людини.

Емоційна ригідність (стійкість емоцій). При її визначенні за основу
беруть проміжок часу, протягом якого емоція продовжує проявлятися,
попри те що обставини змінилися і збудник перестав діяти. Емоційно
ригідних людей характеризують «в'язкість», стабільність емоцій. Емоційна
«в'язкість» – фіксація уваги й афекту на значущих подіях, об'єктах,
психотравмувальних обставинах, невдачах і образах, що хвилюють.

Нестійкість емоції проявляється у швидкому слабшанні і зникненні в
момент свого прояву. Нерідко вона переходить у стан спокійної
байдужості. У легкозбудливих людей емоції дуже швидко змінюються.
Найвиразніше це проявляється в осіб істеричного типу.

Лабільність (рухливість, швидке переключення) емоцій.
Найхарактерніші її ознаки – швидка емоційна реакція на зміну ситуацій,
обставин і партнерів, вільний вихід з одних емоційних станів і входження в
інші. Занадто виражена лабільність емоцій може ускладнювати
міжособистісні і групові стосунки, оскільки такі люди надто реактивні,
імпульсивні, погано керують собою. Різке її вираження робить людину
нездатною мати тверді погляди і переконання, симпатії та антипатії.
Емоційна лабільність властива особам із високим нейротизмом
(тривожністю). Низький нейротизм супроводжує емоційна ригідність.

Емоційна стійкість. Ця інтегративна властивість формується на основі
взаємодії емоційних, вольових, інтелектуальних і мотиваційних
компонентів психічної діяльності людини, яка забезпечує оптимальне
досягнення мети діяльності в складній емоційній ситуації.
Характеризується емоційною незворушністю, невразливістю,
нереагуванням людини на емоційні подразники, ситуації, здатністю
переборювати надмірне емоційне збудження під час складної діяльності.
Емоційно стійкі особистості здатні гальмувати емоційні реакції, виявляти
«силу волі», терплячість, наполегливість, самоконтроль, витримку.

Експресивність. Її критерієм є здатність людини виражати свої емоції
через зовнішні прояви – міміку, жести, голос, рухові реакції.
Експресивність – це функція виявлення сили емоцій і контролю людини за
їх вираженням. За рівнем прояву експресії розрізняють гіпомімію і
гіпермімію. Гіпомімія (амімія) – відсутність або ослаблення міміки,
жестикуляції, збіднення виражальних засобів мови, монотонність
інтонації, погляд, що нічого не виражає. Гіпермімія – надмірне
використання засобів вираження емоцій, яскравих експресивних актів.
Часто виявляються в безпричинному сміху, манірності поз і показній
вишуканості рухів; може приховувати сором'язливість.

Емоційність. Ця властивість темпераменту людини виражає чутливість
до емоційних ситуацій. Основними її характеристиками є вразливість,
імпульсивність і емоційна лабільність. Вразливість – це афективна
сприйнятливість людини, чуйність до емоціогенних впливів, емоційне
реагування за найменших для цього підстав. Імпульсивність — швидкість,
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із якою емоція стає спонукальною силою вчинків і дій без їх попереднього
обмірковування і свідомого рішення виконати. З емоційною збудливістю
безпосередньо пов'язані інтенсивність і тривалість емоцій. Що більше
виражена емоційність, то сильніший вплив на ефективність діяльності
(обернена залежність). За усіма критеріями жінки емоційніші за чоловіків.
Негативні емоції легше виникають, інтенсивніше і довше переживаються
[58, с.400-402].

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 тощо. 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.
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Або ж настрій легко змінюється залежно від обставин, а іноді й без
усякої особливої причини.

Вкажіть, чи відбувається зміна настроїв швидко або повільно.

Здатність відчувати радість або горе.
Радість супроводжується збудженням рухових центрів, що зумовлює

розрядку моторного збудження (жестикуляція, підстрибування, плескання
в долоні); посиленням притоку крові в дрібні судини (капіляри), унаслідок
чого шкіра тіла червоніє і стає теплішою.

Школяр веселий, схильний до жартів, витівок, гумору.
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.

Спостерігається схильність до вияву бурхливої радості успіху, яка
притаманна особам із  заниженою самооцінкою

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 може втратити здатність контролювати вербальні і поведінкові

прояви емоцій. Однак потім усвідомлює, що “те, що починається у гніві,
закінчується в соромі” (Л. Толстой).

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

демонструє холоднокровність.

Схильність до хвилювання, тривоги,  страху.
Спостерігається сильне емоційне збудження, ознаками якого є

неуважність, нестійкість (швидка зміна) переживань, зниження кри-
тичності, примхливість, упертість і брутальність у стосунках.

Спостерігається «неадекватна» (уявлювана) тривога, що виявляється в
нейтральних, незагрозливих ситуаціях.

При наближенні небезпеки турбується, блідне, губиться, намагається
бігти або зовсім втрачає здатність рухатися.

Протилежні якості: хоробрість, сміливість, холоднокровність; у
небезпеці, цілком усвідомлюючи її, спокійно продовжує свою справу,
розмовляє тощо.
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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.

Апатія. Спостерігається  втрата інтересу, байдужість, загальна млявість,
сонливість, сповільненість рухів, погіршення уваги і сприйняття, зниження
і нерівномірність пульсу, ослаблення вольових процесів.

Фрустрація. Спостерігається дезорганізація свідомості та діяльності,
що зумовлена довгочасною нереалізованістю значущих планів, намірів
людини і супроводжується тривалим негативним переживанням
(ворожістю, гнівом, відчуттям провини, досади, тривоги).

Школяр може відчувати провину, невпевненість, агресивність,
схильність до ізоляції та егоцентризму, озлобленості.

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.
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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).

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.
Відчуває сором,  усвідомлення власної вразливості, непридатності

або неадекватності, що супроводжується негативним переживанням
(засмученістю, занепокоєнням, принизливим переживанням,
внутрішньою мукою).

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.
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В'ялий, безініціативний у класі.
Апатичний, байдужий, пасивний, неуважний.
Виявляє раптові спади енергії.
Пригнічений настрій, пов'язаний зі зниженням спонукань.
Рухи вповільнені, загальмовані.
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.
Отже, депресія породжує песимізм, розчарування, втрату життє-

вих сил, зниження самооцінки, порушення сну, зміну суб'єктивного
сприймання часу, байдужість тощо

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.

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,
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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
• здатність долати почуття страху, непевності, побоювання перед

труднощами і несприятливими для себе наслідками;
• відверте висловлювання власної думки, навіть якщо вона суперечить

усталеній нормі чи санкціонованим владою поглядам;
•  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;
• спостерігається бравада, зневага до небезпеки заради показної

хоробрості;
• спостерігається боягузтво, нездатність здійснювати вчинки, які

відповідають моральним вимогам і духовному ідеалу (утриматися від
аморальних дій), перебороти страх перед природними чи суспільними
силами.
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Рішучість
• здатність приймати рішення своєчасно, але не поспішаючи,

усвідомлено, без зайвих вагань, твердо, непохитно і без особливої потреби
не змінює його;

• 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;
•  відсутністю страху взяти на себе відповідальність;
•  може ретельно розмірковувати при прийнятті рішень навіть тоді, коли

це не обов'язково;
•  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;
• нерішучість виявляється у швидкому, поквапному або дуже

повільному, з постійними сумнівами прийнятті рішення;
•  нерідко спостерігається відмова від прийнятого рішення є ознакою

нерішучості.

Цілеспрямованість
• особистість не розмінюється на дріб'язкові справи, не витрачає час і

сили на другорядне, оскільки чітко уявляє те, чого прагне і за що бореться;
• вольова активність відповідає суспільним вимогам;
• здатність свідомої концентрації на певній меті, вибір найбільш

ефективних шляхів її досягнення;
• 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;
• спостерігається здатність перебороти труднощі, у т. ч. суб'єктивного

характеру (втома, перенасичення, розчарування при невдачі тощо),
характерні терплячість, завзяття та наполегливість;

• 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;
• спостерігаються ознаки нецілеспрямованої активності — намагання

одночасно вирішити багато справ, унаслідок чого жодну не вдається
завершити;

•  пасує навіть перед незначними труднощами.
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Самостійність, принциповість
• здатність здійснювати будь-яку діяльність без сторонньої допомоги,

критично ставитися до своїх поглядів та переконань;
•  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);

• спостерігаються принциповість, усвідомлене дотримування прийнятих
поглядів, ідей, переконань, що визначають норми її поведінки;

• 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);

•  піддатливість чужим впливам, пропозиціям, порадам.

Ініціативність
• здатність до пошуку нових, нешаблонних рішень та способів їх

виконання;
• здатність до активних дій, що викликані власними установками,

уявленнями, переконаннями;
• налаштованість і вміння самостійно планувати, приймати і

здійснювати рішення;
• 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
•  завзятість, стійкість, непохитність у досягненні мети;
• 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;
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• спостерігається зосередженість зусиль на об'єкті, зверненість
свідомості до предметного плану діяльності, її характеризує неослабна
енергія протягом тривалого періоду;

• 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, терплячість
• здатність вольовим зусиллям загальмовувати (сповільнювати,

послаблювати) надмірну активність, стримувати і придушувати непотрібні
почуття, думки і звички, імпульсивні, недостатньо продумані емоційні
реакції, не піддаватися спокусі;

• здатність до тривалої протидії несприятливим чинникам;
•  здатність стійко переносити фізичні, моральні випробування;
• вияви терпіння в діяльності, що виконується в утруднених умовах

(великі перешкоди, невдачі);
• намагається продемонструвати витривалість , може відтермінувати

втому;
• уміння стримувати гнів, зберігати спокій в конфліктних ситуаціях (при

суперечках, незаслуженому обвинуваченні);
• 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;
•  нерідко школярем оволодівають пристрасті, неусвідомлені потяги, що

впливають на свідомість і діяльність;
• спостерігається легкодухе бажання відмовитися від початих справ;
• спостерігається роздратування, песимістичні чи авантюристичні

настрої;
•  нестриманість, яка проявляється в агресивній поведінці.

Дисциплінованість
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• здатність до раціональне прийняття рішення на основі принципів
морального вибору;

• дотримання усталеного порядку, витримка, придушення невчасних
спонукань;

• 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;

• дисципліна спирається на зовнішні санкції — позитивні чи негативні;
    • школяр діє дисципліновано, розраховуючи на заохочення чи уникнення
покарання;
 • школяр вимагає примусових засобів і зовнішніх санкцій з метою
нормалізації поведінки.

Організованість та старанність
• учень керується у своїй діяльності накресленим планом, підпоряд-

ковуючи цьому думки, сили, волю, необхідні ресурси;
• спостерігається 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;

• прагнення виконати будь-яку роботу, завдання добре і сумлінно,
дбайливе, ретельне виконання роботи, щире ставлення до справи.

Завзятість і впертість
• здатність до одноразового докладання вольового зусилля для

досягнення конкретної і близької мети;
• прагнення досягти бажаного чи необхідного «тут і зараз», у т. ч. успіху

в діяльності, усупереч труднощам і невдачам;
• спостерігається негативний вияв завзятості – упертість, тобто

непоступливість, намагання робити все по-своєму, іноді наперекір
здоровому глузду;

• школяр наполягає на своєму рішенні тільки тому, що воно виходить від
нього.

Негативізм
• спостерігається невмотивована вольова протидія здійснюваним на

особу впливам інших людей;
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• школяр завжди і всім не задоволений, його ніщо не влаштовує, він  все
критикує.

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

• здатність керувати своїми діями у важких і несподіваних обставинах,
виявляючи розважливість і стримуючи негативні емоції;

• здатність до придушення станів, які перешкоджають досягненню цілей
(страх, гнів, утома, біль, звички, прагнення);

• 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;
• 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;
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• 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
• чітко виражене негативне ставлення до подолання труднощів;
• невміння придушувати в собі бажання, настрої та почуття;
•  невміння переборювати зовнішні (непогода, зауваження педагога) і

внутрішні (хвороба, лінь) труднощі;
• небажання долати труднощі, здійснювати вольове зусилля;
•  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;

• спостерігається непристосованість до життя, байдужість, інертність,
відсутність інтересів та цілей, потреби в розвитку та реалізації своїх
задатків.

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;
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• неорганізованість.
Варто зазначити, що як абстрактний показник силу волі визначити

неможливо, як і виокремити людей із високим, середнім і низьким
вольовим розвитком. Кожній особистості, як підкреслює М. Савчин,
притаманні різні прояви сили волі (вольову регуляцію) у вольових якостях,
які взаємопов'язані, доповнюють, посилюють чи послаблюють одна одну.

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
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;
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•  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.

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.
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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.

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



76

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 самоконтроль,
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 планувати
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, від-
повідальність за свої вчинки. Саме такими якостями володіють гарні
керівники, педагоги, всі люди, чия робота будується на спілкуванні з
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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.

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).
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      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.
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)



79

Веселість чи похмурість.
Бадьорість чи в'ялість.
Незворушність чи роздратованість.

Виразність емоційності (встановіть відповідність):
• спостерігається нервовість, імпульсивність, непостійність, схильність

до проявів сили, жорстокості і підозріливості;
•  учень недостатньо враховує минулий досвід, тому каже і робить те, що

вигідно на цей момент;
    • виявляє чуйність, постійно перебуває у пошуках нового і
привабливого;

•  часто може говорити неправду, недовірливий, оскільки припускає, що
інші чинять так само;

•  задоволений собою, любить, коли інші це підтверджують;
• прагне свободи, винахідливий, невгамовний, відкритий,

життєрадісний, імпульсивний;
•  байдужі до того, що роблять, задовільно виконують повсякденну

роботу, яка вимагає певного порядку.

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).

Ставлення до справи, громадської роботи (інтереси й мотиви праці,
схильність до колективних чи індивідуальних форм праці; позиція,
взаємостосунки в практиці, працьовитість, обов'язковість, сумлінність,
ініціативність, відповідальність або лінощі, неохайність, безініціативність).

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;
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• не виявляє активності в суспільному житті, але доручення виконує;
•  рідко бере участь у суспільних справах;
•  відмовляється брати участь у суспільних справах.

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;
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•  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 виявляють соціальні, моральні та духовні
потреби особистості у ставленні до людей, груп (оберіть відповідність,
наведіть приклади):

Колективізм чи індивідуалізм.
Товариськість чи замкнутість.
Радість за успіхи інших чи заздрість.
Тактовність чи нетактовність.
Готовність допомагати, гуманізм, чуйність чи черствість.
Ввічливість чи грубість, злорадність, розрахунок.

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;
•  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):
• часто і легко встановлює контакти з людьми, любить працювати і

відпочивати з іншими;
•  як правило, із задоволенням спілкується з людьми;
•  більше говорить сам, ніж слухає інших;
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•  має широке коло спілкування;
•  намагається спілкуватися з обмеженим колом близьких людей;
•  віддає перевагу індивідуальним формам роботи і відпочинку;
•  потребує час від часу побути на самоті, поговорити із собою;
•  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.
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;
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•  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;
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• 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.

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».

Ставлення до речей, матеріальних цінностей (щедрість –  скупість,
акуратність – неакуратність, економність –  неекономність).

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
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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 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
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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;
• самокритичність, правдивість, дисциплінованість;
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• 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.

Вивчення здібностей школяра
Здібності – індивідуально-психологічні особливості людини, які є

умовами успішної діяльності, швидкого засвоєння знань, ефективності
оволодіння вміннями та навичками і відрізняють одну людину від іншої.

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 (прагнуть 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
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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 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 по-
кладатися 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).
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 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 до-
питливий, 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.

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.
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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);
     • інтроверт (не схильний до контактів, у розмові небалакучий, перевагу
надає діяльності).

Ставлення до суспільної думки:
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      • 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
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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 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 спра-
вах вони прагнуть уникати прийняття самостійних рішень.
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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].

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).
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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 уник-
нути 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 супро-
воджується 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 ситу-
аційним лідером, у якого є підлеглі, які слухаються його розпоряджень. У
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спілкуванні зі старшими підліток виявляє протест проти фальші, яку
відчувають підлітки від дорослих людей.

Специфічна особливість оборонної агресії в тому, що вона супро-
воджується 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 за-
плаче, 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 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 вияви-
тися 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
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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.

• 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
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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)
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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.
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
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       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;
• 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.
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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).
       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)
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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)
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      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.
      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.

VІІ. ЗАГАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИСНОВКИ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Сформулюйте конкретні рекомендації щодо індивідуального підходу і
виховних заходів впливу, які доцільно здійснювати  із школярем для
подальшого поліпшення його навчання, розумового розвитку, ідейної
спрямованості і поведінки, використовуючи інформацію  цього розділу
посібника.
     Підготуйте також прогностичні прикладні поради та психолого-

педагогічні рекомендації щодо найбільш проблемних напрямків
подальшого розвитку школяра, враховуючи вікові особливості
досліджуваного.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ У РІЗНІ ВІКОВІ
ПЕРІОДИ ШКІЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ

Розвиток мотивації молодшого школяра
Першокласники відчувають великий інтерес до школи, яка приваблює їх

новизною, атрибутикою, обстановкою. Домінуючими мотивами є інтерес
до світу дорослих, намагання наблизитися до них через нову соціальну
позицію школяра, встановлення та збереження позитивних взаємин з
дорослими у родині та колі, демонстрація особистих досягнень,
самоствердження через змагальність. Пізнавальна мотивація як така
сформована недостатньо. Пізнавальні інтереси є нестійкими та не
відіграють суттєвого значення у структурі мотивів учіння.

У молодшого школяра зберігається потреба у грі, русі, зовнішніх
враженнях. Успішність учбової діяльність спонукається як зумовленими
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нею мотивами, так і мотивами, породженими внутрішньою позицією
школяра. Пов'язані з виконанням обов'язків учня заняття викликають
позитивні емоційні переживання, натомість втрачають привабливість
справи, які цікавили їх у дошкільному дитинстві.

Формується більш стійка структура мотивів, у якій мотиви учбової
діяльності поступово стають провідними. Формуються пізнавальні
інтереси, пов'язані з процесом пізнання, з інтелектуальними почуттями.
Багато з них зумовлені процесом навчання, інші пов'язані зі змістом і
формами учбової діяльності. Такими мотивами передусім є інтерес до
оволодіння способами діяльності, до процесів читання, малювання, а на
цій основі й до навчального предмета. Інші мотиви не залежать
безпосередньо від навчального процесу. Ними є широкі соціальні мотиви
(добре працювати, успішно вчитися, після закінчення школи вступити в
університет) та вузькоособисті, які втілюють прагнення до власного
благополуччя (заслужити похвалу дорослих, подарунок, отримати
позитивну оцінку). Найдієвішим мотивом для молодшого школяра є
прагнення одержати схвалення референтної особи.
      Молодший шкільний вік особливо сприятливий для розвитку мотивації
досягнення успіхів у навчальній, трудовій, ігровій діяльності дітей. Згодом
цей мотив стає досить стійким, домінує над мотивом уникнення невдач,
прискорює розвиток різноманітних здібностей дитини.
      У молодшому шкільному віці розвивається такий мотив поведінки, як
наслідування ідеалів. У школяра початкової школи вони конкретні,
нестійкі, швидко змінюються під впливом нових, яскравих вражень.
Боротьба мотивів у молодших школярів не завжди закінчується вибором
найбільш важливого мотиву.

Інтереси молодших школярів: 1) формуються за наслідуванням, мають
велику ступінь випадковості; 2) непостійні, короткочасні, поверхові
(цікавляться лише зовнішньою стороною об'єкту); 3) близькі до власного
життєвого досвіду. Інтерес до нового живить учбову мотивацію
молодшого школяра; 4)  мають широкий спектр, розпорошені одночасно
на багато об'єктів чи суб'єктів; 5) спрямовані на найближчий результат.

Допитливість слід підтримувати як головну рушійну силу навчальної
діяльності школяра. З цією метою учень повинен постійно шукати
відповіді на різноманітні питання, пояснювати все, що вдається
спостерігати або теоретично виявляти. Якщо учень заучуватиме відповіді з
книг, його допитливість, активна мотивація поступово зникнуть, а
пізнавальний інтерес перестане бути рушійною силою учбової діяльності.

Формування мотиваційної сфери підлітка
У підлітковому віці спостерігається певна динаміка пізнавальних

інтересів за рахунок появи нових учбових предметів і різних учителів, але
надалі (6-7 класи) інтерес до навчання знижується та поступається сфері
комунікативної діяльності (інтимно-особистісне спілкування). Деякі
підлітка втрачають сенс навчальної діяльності та бажання  вчитися.
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       Проблема учіння і навчальних досягнень є дуже важливою у
підлітковому віці.  Якісних змін зазнає  мотивація учіння підлітків.
      Динаміка ставлення дітей до учбової діяльності при переході до
середніх класів така: діти майже не цікавляться навчанням, відбувається
диференціація відносної зацікавленості різними предметами, деякі з них
починають сприйматися як нудні. У багатьох підлітків знижується інтерес
до навчання, а школа перестає бути центром особистісного, інтелектуаль-
ного, соціального (морального, духовного) життя. Причиною цього є
несформованість їхньої учбової діяльності. Це унеможливлює задоволення
потреби у самоствердженні.

При переході до підліткового віку спостерігається неповне усвідомлення
школярами соціальної природи навчання. Широкі соціальні мотиви
учбової діяльності можуть формуватися тільки тоді, коли підлітки
розуміють важливість навчання  як суспільно корисної діяльності.

У підлітковому віці формується світогляд як основний мотив і регулятор
поведінки. Романтичні прагнення поступаються місцем реалістичному,
прагматичному вибору одного, найстійкішого інтересу.

У підлітка формується нова внутрішня позиція, виникають особливі
потреби (намагання подолати у своїй самореалізації межі школи та
прилучитися до життя й діяльності дорослих). У мотиваційній сфері й
поведінці загалом простежуються два протилежні прагнення – до
індивідуалізації, емансипації у всіх сферах життя (особливо у стосунках з
батьками) і до підпорядкування інтересам групи ровесників, наслідування,
спільного підкорення моді.

Інтереси підлітків. Рушійною силою психологічного розвитку підлітка є
інтереси. Порівняно з молодшим шкільним віком  інтереси у підлітків
набувають більшої цілеспрямованості, активності та глибини. З іншого
боку, інтереси ще багато в чому зберігають свою мінливість і лише у
старших підлітків набувають певної стійкості. Саме в цьому віці
розпочинається формування домінуючої спрямованості пізнавальних та
інших інтересів особистості. Нерідко вже можна спостерігати і визначення
професійних намірів, яке супроводжується серйозними зусиллями щодо
підготовки себе до омріяного майбутнього.

Спостерігається диференціація і поглиблення пізнавальних інтересів
підлітків. У багатьох учнів з'являється стійке прагнення до розумової
роботи, оволодіння новими знаннями та вміннями, усвідомлений інтерес
до певних навчальних предметів і відповідних галузей науки, техніки,
мистецтва, спорту. У деяких підлітків обсяг знань з однієї чи кількох
галузей може набагато перевищувати вікову норму.

Чим стійкіші професійні наміри підлітка, тим більш  диференційованим
його ставлення до навчальних предметів (останні чітко розрізнюються як
“потрібні” та “непотрібні”). Самостійна діяльність таких підлітків дедалі
більше набуває характеру самоосвіти у певному напрямку і з чіткою метою
– оволодіти знаннями, необхідними для майбутньої професійної
діяльності. Л.С. Виготський перерахував декілька груп інтересів підлітків,
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котрі він назвав домінантами: “егоцентрична домінанта” – інтерес до
власної особи;   “домінанта далини” – великі масштаби суб'єктивно є більш
привабливими, ніж поточні справи;  “домінанта зусиль” – тяжіння до
опору, вольової напруги, протесту;  “домінанта романтики” – потяг до
невідомого, ризикованого, героїчного.

Захоплення підлітків дуже сильні, їм притаманний позаучбовий характер
та змінюваність. Перетинаються зі шкільним навчанням лише
інтелектуально-естетичні захоплення, бо вони пов'язані з глибоким
інтересом до улюбленого заняття (історія, радіотехніка, музика, малювання
). Егоцентричні захоплення мають місце при вивченні рідкісних іноземних
мов, занять модними видами спорту. Підлітки намагаються привернути до
себе увагу оригінальністю своїх занять, прагнуть вирізнитися, піднятися в
очах оточуючих.   Інформативно-комунікативні захоплення виявляються у
жадобі отримання нової, можливо не досить змістовної інформації, у
потребі необтяжливого спілкування з однолітками, проведенні часу біля
телевізора, коли інформація засвоюється на досить поверховому рівні.

Зникнення інтересу до навчання свідчить про необхідність зацікавити
учня навчальним предметом на новому рівні, оскільки те, що цікавило
його в молодшому шкільному віці, втратило актуальність. Інтерес
навчального предмету залежить від усвідомлення його корисності,
життєвої значущості знань особисто для учня. Педагог повинен переконати
учнів у практичній корисності здобування знань. Для цього педагогу
потрібно мати внутрішню впевненість і доказові, переконливі аргументи. В
іншому раз йому буде важко зацікавити предметом, який викладає.

Основні потреби підлітків: потреба відповідати не тільки вимогам тих,
хто  оточує підлітка, а й власним вимогам та самооцінці, потреба
рівноправного спілкування з дорослими, потреба у самовираженні, потреба
уміти щось робити; потреба щось значити для інших, знайти і зайняти своє
місце у товаристві ровесників, самоствердитись.

З дорослішанням підліток усе частіше і послідовніше виявляє
просоціальну та індивідуально-суспільну мотивацію діяльності, що
супроводжується ослабленням групової мотивації. Мотиви виникають на
основі свідомо поставленої мети та свідомо прийнятого наміру (Л.І.
Божович).

Розвиток мотивації  старшокласника
У старшокласників відбуваються зміни мотиваційної структури учіння.

Виявляються мотиви, які відсутні у підлітків (мотив самовдосконалення
виступає як прагнення підвищити свій культурний рівень, бажання стати
цікавою, різнобічно розвиненою людиною). Підвищується інтерес до
навчання, його внутрішня вмотивованість, домінують мотиви
самовизначення. Відбувається упорядкування, інтегрування системи
потреб.
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      Старшокласники, для яких головною є навчально-професійна
діяльність, починають розглядати навчання як необхідну базу, передумову
майбутньої професійної діяльності. Навчальні інтереси набувають більш
широкого характеру, стають стійкими у порівнянні з інтересами підлітків.
Саме у старшому шкільному віці виявляється свідоме позитивне
відношення до навчання, юнаків цікавлять переважно ті предмети, які
будуть потрібні у подальшому житті, починає хвилювати успішність
навчання. Звідси  недостатня увага до “непотрібних” предметів, зникає
зневажливе ставлення до оцінок,  властиве підліткам.

Інтереси старшокласників. Найважливішим психологічним
новоутворенням є вміння складати життєві плани, шукати засоби їх
реалізації, готовність до професійного й особистісного самовизначення. У
системі ціннісних орієнтацій на чільному місці опиняються професійні
інтереси. Їм підпорядковуються і зусилля, спрямовані на самовиховання.

У навчальній діяльності старшокласника, крім пізнавальних (засвоєння
знань з навчальних предметів, що мають особистісну цінність), з'являються
і соціальні мотиви, серед яких провідним є мотив досягнення. А навчальна
діяльність розглядається старшокласником як засіб реалізації життєвих
планів. Одні учні спрямовують свою активність на засвоєння знань, інші
– на досягнення соціального результату.

Наприкінці старшого шкільного віку формуються якісно нові
смислоутворювальні мотиви, посилюються мотиви самоосвіти, прагнення
до аналізу стилю власної учбової діяльності, усвідомлення її сильних та
слабких аспектів, вияв індивідуальності в процесі навчання. Пізнавальні
мотиви гармонізуються із соціальними мотивами, а особистісні настанови
– із вимогами суспільства. За наявності сенсу навчання підвищується його
успішність, легше відбувається засвоєння учбового матеріалу,
підвищується продуктивність запам’ятовування, краще концентрується
увага, зростає працездатність, витривалість.

Способи формування в учнів мотивації навчання:
– виховання широких соціальних мотивів діяльності, розуміння її сенсу,

усвідомлення важливості засвоєних знань для власної життєдіяльності,
розкриття можливостей практичного використання матеріалу;

– організація навчальної діяльності, яка відкривала б простір для вияву
учнями інтелектуальної самостійності, ініціативності, вироблення навичок
пошукової діяльності;

– сприяння трансформації суспільної цінності знань в особистісний план
розвитку суб’єкта навчання, прийняття ззовні заданих норм (писаних
правил) у внутрішні, реальні та дієві мотиви учбової діяльності;

– формування цілеутворення, цілепокладання як здатності школяра  не
лише сприймати мету, поставлену вчителем, а й самостійно визначати її,
планувати свою роботу, утворювати ієрархію цілей (кінцевий результат і
проміжні цілі), правильно вибудовувати послідовність цілей у часі;
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–  узгодження цілей учбової діяльності з реальними фундаментальними
потребами індивіда, гармонізація мотивів, які школяр
 “лише  розуміє”  з мотивами, що конкретно реалізуються;

– сприяння усвідомленню об’єктивної суспільної значущості учіння,
підтримка системи ідеалів і цінностей навчання у мікросоціальному
оточенні та сім’ї школяра;

– підвищення інформативності змісту уроку за рахунок різноманітності
навчального матеріалу, демонстрації новизни знань, сучасних досягнень
науки;

– оптимізація вибору методів проблемного навчання, використання
творчих робіт, ігор, бесід, дискусій, поєднання навчання з працею;

– доцільне співвідношення старого й нового матеріалу, коли нове
будується на основі відомого;

– участь школярів у довгострокових навчальних проектах;
– впровадження  різних форм позаурочної роботи, які поглиблюють

інтереси (екскурсії, змагання, конкурси, вікторини);
– підтримування допитливості, захоплення, інтересу як головних

рушійних сил  навчальної діяльності школяра;
– створення умов для реалізації активності школярів у творчому

перетворенні учбового матеріалу;
– емоційна забарвленість навчання, створення сприятливого мікро

соціального
середовища, емоційного тонусу пізнавальної діяльності, стимулювання

успіху, результативності діяльності;
– використання вчителем позитивної оцінки, схвалення однокласниками

(“діловий” мотив),  активних пошукових дій, правильного розв'язання
навчального завдання; творчої конкуренції на уроці (“змагальний” мотив);

– організація різноманітних форм соціального співробітництва вчителя й
учнів у зоні найближчого розвитку з поступовою передачею останнім
деяких функцій, що традиційно здійснював педагог;

– турбота про психологічну привабливість особистості педагога, стилю
його спілкування з учнями, захопленість самого вчителя предметом
викладання;

– врахування індивідуальних та вікових особливостей учнів (рівня
домагань, самооцінки, самоконтролю, можливостей).

–  розвиток активного внутрішнього ставлення до знань і способів їх
здобування, що
сприятиме особистісному розвитку школярів

– запобігання формуванню негативної мотивації учбової діяльності
(“мотивація уникнення”, “мотивація вимушеності”), усвідомленню учнем
можливих покарань з боку дорослих (вчителів, батьків) через низький
рівень навчальних досягнень школяра

      Підвищенню мотивації пізнавальної діяльності сприяють спеціально
створені вчителем ситуації, в яких учень повинен: захищати свою думку,
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аргументувати її; ставити запитання вчителеві; знаходити не лише один
варіант розв’язання проблеми; практикувати вільний вибір завдань;
виконувати завдання, яке розраховане на читання додаткової літератури;
створювати ситуації самоперевірки; рецензувати відповіді товаришів;
ділитися своїми знаннями з іншими; урізноманітнювати свою діяльність,
включати в пізнання елементи праці, гри; бути зацікавленим у груповій
діяльності.

      Методами впливу на мотиваційну сферу вчені називають методи
стимулювання – заохочення і покарання. У свою чергу, заохочення може
виявлятися в різних варіантах: схвалення, вдячність, надання почесних
прав, нагородження. А покарання має такі види: надання додаткових
обов'язків, скасування або обмеження певних прав, висловлення моральної
догани, осуду.

Методами перебудови мотиваційної сфери є:  об'єктивне
переоцінювання власних переваг і недоліків; переорієнтація
самосвідомості; переконання; прогнозування наслідків або перспектив тих
чи інших дій; поєднання заданої або прийнятої дії з новими мотивами або
цілями, внаслідок чого відбувається переосмислення всієї дії.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ

В ОНТОГЕНЕЗІ.
СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ

Динаміка розвитку пізнавальних психічних процесів в онтогенезі

Розвиток загального інтелекту молодшого школяра
Пізнавальна діяльність молодшого школяра спрямована на інтенсивний

інтелектуальний розвиток; відбувається перехід від наочно-образного до
перших проявів абстрактно-логічного мислення, від безпосереднього
чуттєвого сприймання світу до сприймання, вираженого в абстрактних
поняттях; формується довільна увага; спостерігається інтенсивний
розвиток довільної пам'яті й активне використання мимовільної,
підвищується точність впізнавання збережених у пам'яті об'єктів;
збагачуються й урізноманітнюються витвори уяви дитини, збільшується
швидкість утворення образів фантазії.

Основними ознаками розвитку інтелекту молодшого школяра є:
якість знань, уміння застосовувати їх на практиці, орієнтування в
матеріалі, самостійне набування знань, знаходження нових способів
навчальної роботи, темп і легкість засвоєння нового матеріалу, міцність
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запам'ятовування, самостійне формулювання запитань, знаходження
можливих способів розв'язання нетипових завдань.

Спостерігається зумовленість формування інтелекту розвитком та
подальшим удосконаленням певних показників психічних процесів: 1)
точністю зорового, слухового і дотикового сприймання; 2) використанням
способів свідомого запам'ятовування нового матеріалу (групування,
самоконтролю – під час заучування); 3) здатністю зауважувати помилки,
неточності в міркуваннях ровесників; 4) гнучкістю мислення, що
виявляється у доцільному варіюванні способів дій, легкості й швидкості
переходу від міркування, що спирається на реальні або зображені
предмети, до мислення з опорою на графіки, схеми, числові і буквені
формули; 5) удосконалення словесно-логічного мислення.

Особливості пізнавального розвиток у підлітковому віці: 1)
пізнавальна діяльність спрямована на розвиток словесно-логічного
мислення, монологічного, діалогічного і писемного мовлення, становлення
довільності пізнавальних процесів, вироблення індивідуального стилю
інтелектуальної діяльності; 2) спостерігається перехід до абстрактного та
формального мислення, рефлексія на власні розумові дії; 3) відбувається
прискорення темпу розвитку пам'яті, зміни в перебігу логічної пам'яті,
вільне відтворення, запам'ятовування і збереження абстрактного матеріалу;
4) формуються вищі довільні форми уваги.

У підлітковому віці утворюються нові зв’язки, взаємозалежності,
структурні поєднання між різними психічними функціями. Формальна
логіка мислення підлітків сприяє інтелектуалізації пам’яті. Перетворення
пізнавальної сфери стають передумовами емоційних змін.

Розвиток пізнавальних процесів в підлітковому віці має дві сторони –
кількісну і якісну. Кількісні зміни виявляються  у тому, що підліток
вирішує інтелектуальні задачі значно легше, швидше та ефективніше, ніж
дитина молодшого шкільного віку. Якісні зміни характеризують зрушення
в структурі розумових процесів: важливо не те, які задачі вирішує людина,
а яким  чином вона це робить.  Найбільш істотні зміни в структурі
психічних пізнавальних процесів  підлітків спостерігаються саме в
інтелектуальній сфері.

Основні властивості розвитку підлітків полягають у:  можливості вияву
нестандартного підходу до уже відомих проблем;  вмінні включати
часткові проблеми в більш загальні, родові; здатності поставити слушні
запитання навіть на основі погано сформульованих завдань.

Головні досягнення у розвитку пізнавальної сфери старшокласників:
1) інтелект формується як цілісна структура, відбувається прогресивний
розвиток теоретичного (словесно-логічного) мислення (теоретичні
міркування, оволодіння логічними операціями та самоаналізом), мислення
стає більш системним і продуктивним; 2) внутрішнє і зовнішнє мовлення
ускладнюється за змістом і структурою; 3) збільшується осмисленість
сприймання, уваги; удосконалюється здатність до цілеспрямованої
зосередженості уваги;  4) уява стає керованим процесом; 5) довільне
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запам’ятовування стає значно ефективнішим за мимовільне; 6) починає
окреслюватися індивідуальний стиль інтелектуальної діяльності.

Продовжується інтелектуалізація всіх інших пізнавальних процесів. У
старшому шкільному віці спостерігається поступовий перехід до такого
способу задоволення пізнавальних потреб, як цілеспрямована пізнавальна
діяльність. Ранній юнацький вік сенситивний для формування професійно
орієнтованих знань, умінь та навичок. В старших класах школи розвиток
пізнавальних процесів учнів досягає такого рівня, що вони виявляються
практично готовими до виконання усіх видів розумової роботи дорослої
людини.

РОЗВИТОК ВІДЧУТТІВ ТА СПРИЙМАННЯ
Особливості відчуттів молодших школярів:
–  посилення абсолютної чутливості;
–  наявність складних міжаналізаторних зв'язків;
–  формування сенсомоторних асоціацій, які забезпечують точність рухів

і зоровий контроль за ними;
–  забезпечення досконалої орієнтації в навколишньому середовищі;
–  між розрізненням якостей, їх найменуванням і використанням

відсутня повна відповідність.
Особливості  сприймання молодшого школяра:
– збільшення швидкості перебігу, здатність сприймати більшу кількість

об'єктів;
– формування цілеспрямованості, довільності;
– перехід від безпосереднього чуттєвого сприймання світу до

сприймання, вираженого в абстрактних поняттях;
– вміння сприймати предмети відповідно до потреб та інтересів у

процесі навчання;
– здійснення систематичного аналізу властивостей сприйнятих

предметів, формування спостереження як спеціальної  діяльності та
спостережливості як риси характеру;

– розвиток сприйняття форми предметів (зростає точність розрізнення і
правильність відтворення назв геометричних фігур, але молодші школярі
не сприймають перспективу, мають труднощі з назвами об'ємних фігур);

– удосконалення сприймання кольору, який набуває значення сигналу,
позначається словом, конкурує з незнайомою дітям абстрактною формою;

– формування сприймання і відтворення тексту (дітям доступні лише
середній темп читання і проста побудова тексту).

Особливості відчуття та сприймання підлітка:
– розвиток відчуттів і  сприймання  відбувається в органічному

взаємозв'язку;
– інтелектуалізація процесів сприймання, зв’язок з розумовими

операціями зіставлення, порівняння, узагальнення, класифікації;
– збільшення цілеспрямованості сенсорних і перцептивних дій;
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– формування здатності до більш складного аналізу й синтезу
сприйманих об'єктів;

– сприймання стає планомірним, всебічним, послідовним, активним,
контрольованим процесом;

– поглиблення повноти і точності сприймань, вдосконалення
спостереження;

– ускладнення сприймання простору, часу, сприймання тексту, картин,
музики.

Особливості  перцептивного розвитку старшокласників:
– сприймання стає складним інтелектуальним процесом;
– здатність у пізнаваних об'єктах  помічати  істотні  ознаки  і тим  самим

точніше  їх відображати;
– активізація осмисленого узагальнення дійсності;
– удосконалення самоспостереження (інтроспекції) за своїми діями,

актами поведінки, переживаннями, думками й іншими виявами психічного
життя, які спрямовуються пізнавальними і практичними цілями.

РОЗВИТОК  пам’яті
Особливості розвитку пам’яті молодших школярів:
– сенситивний період для розвитку пам'яті, коли особливо динамічно

змінюється співвідношення мимовільного й довільного запам'ятовування у
бік зростання ролі довільного;

– формування словесно-логічної пам'яті, яка забезпечує процес
опанування знань;

– розвиток логічного і осмисленого запам'ятовування;
– інтенсивний розвиток довільної пам'яті й активне використання

мимовільної, формування логічної пам'яті як основної у засвоєнні  знань;
– зростання здатності заучувати і відтворювати інформацію,

продуктивності і міцності запам'ятовування навчального матеріалу,
підвищується точність упізнавання збережених у пам'яті об'єктів;

– завершення процесу опанування мнемічними діями (мисленнєвими
операціями, які потрібні для запам'ятовування і відтворення матеріалу);

– механічне запам'ятовування менш ефективне, ніж осмислене;
запам'ятати алогічний матеріал важче, ніж дорослим, через відсутність,
перш за все, необхідних вольових зусиль.

Особливості розвитку пам’яті підлітків:
–  новий фактичний матеріал ставить вищі вимоги до пам'яті, порівняно

з молодшим шкільним віком;
– формування смислової логічної (словесно-логічної) пам'яті;
–  значний прогрес у запам'ятовуванні словесного й абстрактного

матеріалу;
–  якісна перебудова в організації мнемічних процесів;
–  пам'ять поступово набуває характеру організованого, регульованого і

керованого процесу;
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– здатність керувати довільним запам'ятовуванням; відмова від
дослівного (механічного) заучування за допомогою повторень;

– заміна дослівного відтворення вільним, тобто переказом своїми
словами істотного, суттєвого у матеріалі;

–  у середині підліткового віку спостерігається найбільш швидкий темп
розвитку пам'яті;

–  освоєння різноманітних мнемічних прийомів (мнемотехніки).
Особливості розвитку пам’яті старшокласників:
–  домінування словесно-логічної  (абстрактно-логічної), довготривалої

пам'яті;
– зростання та зміцнення довільності, довільне запам'ятовування стає

значно продуктивнішим за мимовільне;
– провідна роль  логічного запам'ятовування;
–  спеціалізація,  вибірковість пам'яті;
– оперування способами запам'ятовування за рахунок свідомого

використання раціональних прийомів запам'ятовування, збереження та
відтворення.

РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ
Особливості розвитку мислення молодших школярів:
– домінування наочно-образного мислення (конкретно-образне) (під час

розв'язування задач учні спираються на реальні предмети або їх
зображення);

– глибше розуміння змісту засвоєних понять, опанування нових понять
та оперування ними;

– у структурі мислення зростає значущість абстрактних компонентів
порівняно з конкретно-образними виявами;

– здатність до наукового осмислення об'єктів (перехід до розумових
операцій з абстрактними числами на уроках математики);

– розвиток самостійності, гнучкості, критичності мислення;
– формування  операцій мислення: аналіз (спочатку є практично-дійовим

і образно-мовним, а пізніше стає систематичним), синтез (від синтезу
першокласників у процесі виконання практичних дій до образно-
мовленнєвого, систематичного характеру синтезу у третьому класі),
порівняння (легко виокремлюють відмінності і важче подібності),
абстрагування (учні більше зосереджуються на зовнішніх ознаках, легше
абстрагують властивості предметів, ніж зв'язки і відношення між ними),
узагальнення (об'єднання предметів на основі певної ознаки);

– аналіз і синтез поєднуються за допомогою порівняння.
Особливості розвитку мислення підлітків:
– розвиток словесно-логічного мислення, конкретно-понятійне мислення

підлітка поступово стає абстрактно-понятійним;
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– підвищення з кожним роком здібностей до абстрактного мислення,
зміна співвідношення між конкретно-образним й абстрактним
(формальним) мисленням на користь абстрактного;

– збагачення змісту, удосконалення форми і засобів;
– виявлення здібностей: оперувати гіпотезами при вирішенні

інтелектуальних задач; аналізувати абстрактні ідеї, шукати помилки і
логічні протиріччя в абстрактних судженнях;

– рефлексія на власні розумові дії та операції, переживання
інтелектуальних почуттів;

– розвиток якостей мислення: послідовності, гнучкості, точності,
самостійності, критичності;

– формування елементів стилю розумової діяльності.
Особливості розвитку мислення старшокласників:
– перехід до вищих рівнів абстрагувального та узагальнювального

мислення;
– домінування теоретичного,  або словесно-логічного (абстрактного)

типу мислення;
– усвідомлене й міцне оволодіння логічними операціями;
– спроможність займатися теоретичними міркуваннями і самоаналізом;
– потреба в науковому обґрунтуванні, логічному доказі, пошуку

теоретичних пояснень явищ дійсності;
– мислення стає дедуктивно-гіпотетичним;
– теоретичне мислення стає засобом формування наукового світогляду;
–  мислення стає більш систематичним, міркування стає економнішим і

продуктивнішим;
– схильність до постановки проблем, диспутів і філософствувань;
–  наявність інтуїції.

РОЗВИТОК УЯВИ
Особливості розвитку уяви молодших школярів:
– перехід від репродуктивної форми уяви (простого комбінування

уявлень) до творчої   переробки уявлень (побудови нових суб’єктивних
образів на основі їх комбінації);

– збагачення й урізноманітнення витворів уяви, збільшення швидкості
утворення образів фантазії;

– уява стає більш керованою, уявлювані образи – більш точними та
чіткими, яскравішими;

– виникнення образу пов’язане не з опорою на конкретний предмет
(картинку), а з опорою на слово;

– труднощі створення образів об'єктів, які безпосередньо не
сприймалися (засвоєння географічних, історичних понять, розв'язування
математичних задач);

–  вимогливість до створених  образів,  прагнення максимальної
схожості з реальними об'єктами;

– сенситивність у розвитку писемної творчості.
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Особливості розвитку уяви підлітка:
– функція уяви у підлітковому віці набуває самостійності завдяки

активній, внутрішній перетворювальній діяльності;
– вільну фантазію молодшого підлітка витісняють у кінці підліткового

віку “реалістичні” мрії та різні види творчості;
– спостерігається ідентифікація себе в уяві зі значущими для себе

образами;
– уява поєднується з творчим мисленням;

–  зростає продуктивність, оригінальність, самостійність процесів уяви;
– посилюється вплив уяви на пізнавальну, емоційно-вольову сферу;
– відбувається перетворення  внутрішнього світу у фантазіях та мріях,

внутрішні й зовнішні проблеми підлітки можуть переносити в уяву;
– виникнення довільності й керованості образами уяви.
Особливості розвитку уяви старшокласника:
– образи уяви виникають під впливом завдань, які ставляться змістом

навчальної діяльності та життя;
– складний навчальний матеріал вимагає від старшокласників

досконалішої репродуктивної  уяви, і водночас у них розвивається творча
уява, що виявляється у різноманітних видах творчої діяльності;

– поява теоретичного мислення зумовлює розвиток творчої наукової
уяви;

– значне місце у психічному житті в цьому віці посідають мрії, які
стають особливо конкретними і дієвими;

– співвіднесення образів уяви, особливо своїх мрій, з реальністю та влас-
ними можливостями;

– порівняно з підлітковим віком більш критичним стає ставлення до
витворів своєї уяви, посилюється самоконтроль за її роботою.

РОЗВИТОК УВАГИ
Особливості розвитку уваги молодшого школяра:
–  мимовільна увага є провідною у 1–2 класах (основу складає

орієнтовний рефлекс);
– при виконанні розумових дій увага нестійка (довільна увага триває 10-

15 хв.)
– недостатній розвиток такої важливої властивості уваги як

переключення та концентрація (діти не можуть одночасно виконувати
завдання і контролювати появу помилок);

– здатність розподілу уваги при одночасному виконанні дітьми кількох
дій невисока, обмежується 2-3 об’єктами;

– 2–4 клас – поступове домінування довільної уваги (пов'язане з
розвитком мислення, внутрішніх засобів саморегуляції);

– поступове зростання обсягу і стійкості уваги, формування уміння
розподіляти увагу між різними видами дій;

– залежність уваги  від  значущості для молодших школярів навчального
матеріалу і доступності навчальних завдань.
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Особливості розвитку уваги підлітка:
– формування  вищих довільних форм уваги (вміння свідомо

спрямовувати увагу на певні об'єкти, тривалий час на них зосереджуватись
(40-45 хв.), переборювати відволікання, переключати увагу на нові
завдання та розподіляти її;

– розвиток уваги сповнений суперечностей: з одного боку, формується
стійка увага, з іншого – маса вражень, переживань, висока активність та
імпульсивність призводить до нестійкості уваги;

– зростання можливості зосереджуватись на об'єктах, даних не лише
наочно, а й уявно, у думках;

– увага стає більш контрольованою, зростають елементи самоконтролю
та саморегуляції;

– зростання обсягу, стійкості, специфічної вибірковості уваги;
– спостерігається уважне ставлення до інших людей.
 Особливості розвитку уваги старшокласника:
– розподіл і переключення уваги пов'язане з розвитком логічного

мислення;
– на дуже високому рівні розвитку знаходяться обсяг уваги,  здатність

тривалий час зберігати її інтенсивність і переключатися з одного предмета
на іншій;

– вибірковість, пов’язана зі спеціалізацією інтересів стосовно
майбутньої професії, формуванням інтересу старшокласників до певних
галузей науки, видів діяльності;

– розвиток здатності розподіляти увагу, що робить можливим одночасне
виконання різних дій;

– зростання ролі післядовільної уваги (довільна увага, яка підтримується
без вольових зусиль, майже як мимовільна); виявлення індивідуальних
відмінностей, зокрема в інтенсивності, стійкості й інших властивостях
уваги.

Способи активізації пізнавальних психічних процесів
у  навчання та вихованні школярів

Способи активізації пам’яті:
– забезпечення правильної організації інформації, що запам'ятовується;
– оформлення подачі матеріалу таким чином, щоб він викликав

мимовільний інтерес;
– встановлення зв'язку нового матеріалу з попереднім;
– активна обробка матеріалу самими учнями (поділ  на частини,

складання плану, підбір заголовків);
– чергування сприймання і відтворення матеріалу;
– використання раніше продуманих і чітко сформульованих питань до

тексту;
– зміна способів повторення, поєднання повторення частин і матеріалу в

цілому;
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– виховання звички до осмисленого сприймання матеріалу;
– створення мисленнєвих образів (запам'ятовування незвичного

матеріалу через створення на його основі мисленнєвого образу);
– створення позитивних емоцій;
– використання установки на запам'ятовування;

– фіксація у пам’яті думок (а не слів, речень) з метою запам’ятовування
тексту;

– розподілення повторень протягом доби (економія часу більш, ніж у два
рази, порівняно з тим, коли матеріал одразу заучується напам'ять).

Способи активізації  мислення:
– створення умов для самоорганізації, усвідомлення прийомів і правил

розумової діяльності;
– керування етапами мислення – постановка задачі, створення

оптимальної мотивації, регулювання спрямованості мимовільних
асоціацій, максимальне включення як образних, так і символічних
компонентів;

– використання переваг понятійного мислення, а також зниження зайвої
критичності під час оцінювання результату;

– створення і зміцнення мотивації;
– використання підсвідомості;
– уникнення стереотипів, які заважають засвоєнню нових стратегій

пошуку;
– для посилення інтелектуальних потенцій важливим є відчуття успіху.

Способи активізації уяви:
– навчання ментально змінювати образи, почуття і думки про предмет;
– створення образів як результат комбінування  отриманих раніше

уявлень,  перетворення їх;
– розширення змісту образів уяви у процесах розуміння художніх творів,

технічних креслень, описів історичних подій, у переходах думки від
конкретного до абстрактного, в різних видах творчої діяльності;

– стимулювання процесу відкриття для себе власного внутрішнього
світу, здатності заглиблюватися в себе, у світ своїх переживань і психічних
станів;

– підвищення вимогливості  до витворів власної уяви.

Загальні способи організації уваги вчителем: 1) створення умов для
виникнення післядовільної уваги;  2) мотивація у вивченні предмету (для
чого?); 3) переключення уваги – заміна слухової інформації на зорову,
зміна на короткий час темпу роботи; 4) підтримка творчого підходу до
завдання, відповідального ставлення до результату діяльності; 5)
використання фактору новизни, використання спірних тверджень, інтриг;
6) використання прийому запланованої помилки; 7) надання можливості
особистісної інтерпретації матеріалу слухачами, раптове зупинення
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початої  думки; 8) формування обсягу й розподілу уваги як певних
трудових навичок виконання кількох дій у  високому темпі; 9) урахування
статевих відмінностей уваги, розуміння і врахування вікових
особливостей; 10) використання гумору для зняття втоми; 11) розумне
використання наочності; 12) введення елементів співпраці

УМОВИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ
УЧНІВ

Для подолання негативних емоційних станів учнів необхідно дбати, щоб
зміст інформації відповідав можливостям дитини у її сприйнятті та
розумінні; володіти широким арсеналом мовленнєвих і немовленнєвих
способів психологічного впливу на дитину; розвивати здатність вихованця
усвідомлювати небажані наслідки його вчинків; залучати з метою
реалізації впливу вимог педагога авторитетних для вихованців
особистостей; сприяти в організації самовиховання і перевиховання
школярів; викликати у виховному процесі глибокі позитивні емоційні
переживання; вчити школяра бачити свої досягнення, успіхи й хвалити
себе за них, радіти досягнутим цілям,  не “пережовувати” подумки
конфлікти й припущені помилки.

Доцільно навчити школярів саморегуляції на основі усвідомлення ними
своїх психічних процесів (зокрема, пізнавальних) спочатку в їх зовнішніх
виявах, а потім і у внутрішньому плані. Впливи педагога мають бути
гуманними. Вчитель повинен зважати на гідність дитини, не травмувати її,
відповідати провідним психічним функціям, враховувати її моральний
досвід.
Методи впливу на емоційну сферу повинні формувати необхідні навички в
управлінні своїми емоціями, щоб під час вирішення життєвих проблем
дитина керувалася цінностями, а не емоціями (М.І. Рожков).

Виховувати волю означає: 1) розвивати довільність як здатність
володіти собою,  вольову  регуляцію як найвищу форму довільності,
свідомо викликане зусилля особистості, спрямоване на подолання нею
перешкод на шляху до мети; 2) організовувати діяльність школяра, навчати
розумної поведінки, тренувати в хороших вчинках; 3) формувати здатність
до інтенсивної й систематичної роботи, до переборення труднощів у житті
і праці; 4) виробляти звичку завжди і в усьому бути енергійною, рішучою,
наполегливою людиною; 5) прищеплювати вміння підпорядковувати свою
діяльність свідомо поставленим цілям, переборюючи сторонні бажання,
страх, лінощі тощо.

Доцільним є тренування волі в навчальній та інших видах діяльності.
Методи впливу на вольову сферу повинні передбачати: розвиток у
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школярів ініціативності, упевненості в своїх силах, наполегливості, уміння
переборювати труднощі для досягнення поставленої мети, формування
вміння володіти собою (витримка, самоопанування); удосконалення
навичок самостійної поведінки і т.п.

Прийоми корекції волі: 1) розвиток етапів вольової дії: усвідомлення
мети, прагнення до її досягнення, підкріплення й усвідомлення мотивів,
контроль під час виконання рішення, укріплення сил учня і переживання
радості успіху; 2) створення умов для вияву позитивних якостей; розвиток
позитивного ставлення до впливу вчителів та іншої зовнішньої стимуляції
при слабовіллі; 3) перетворення завдань, що вимагають вольових зусиль на
гру, використання ігрового змісту та інтересу як мотиву; 4) відновлення
гармонійного сполучення мотивів; 5) саморегуляція; самосхвалення,
самонавіювання впевненості в собі, самокритика, самопереконання
(доводи, аргументи, почуття обов'язку).
Домінуючий вплив на формування вольової сфери можуть здійснювати
методи вимоги і вправляння. Ці методи слід застосовувати якомога раніше,
адже чим молодшим є організм, тим швидше укорінюються в ньому
звички. І, звичайно, легше сформувати позитивні звички, ніж потім
руйнувати негативні (М.І. Рожков).

ТЕМПЕРАМЕНТ

Урахування вчителем особливостей вищої нервової діяльності учнів
у навчанні

Кожен тип нервової системи має свої переваги і слабкі сторони.
Оптимізація навчально-виховного процесу передбачає врахування
вчителем таких особливостей вищої нервової діяльності учнів як слабкість
та  інертність.

Слабкість нервової системи свідчить про високу реактивність, чутли-
вість, низьку працездатність, повільність, інертність у роботі, тривкість
окремих зв'язків та їх систем. Такі школярі не схильні до ризику, всіляко
прагнуть уникати невдач (хворобливо реагують на них), часто
перестраховуються, обирають занадто легкі завдання, піддаються
переконанню, навіюванню.

Робота вчителя з учнями, які мають слабку нервову систему:
– надання переваги навчальним ситуаціям, які вимагають монотонної

роботи
(розв'язування багатьох однотипних задач, виконання кількох подібних
вправ);
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– організація діяльності за  схемою, зразком, алгоритмом;
– використання послідовної та планомірної роботи, складання

відповідних планів;
– застосування різноманітної наочності (графіків, схем, малюнків,

діаграм, таблиць);
– компенсація швидкої втомлюваності частими перервами для

відпочинку, оптимальною організацією діяльності, режимом дня;
– запобігання частим відволіканням уваги  посиленим контролем і

перевіркою роботи після її виконання;
– повільний темп розумової роботи  (ретельна попередня підготовка,

складанням плану відповіді тощо);
– уникнення ситуацій з несподіваними запитаннями та вимогами

швидкої відповіді;
– розбивка великого за обсягом, різноманітного і складного матеріалу на

частини;
– перехід до засвоєння нового в роботі лише після міцного засвоєння

попереднього матеріалу;
– формування впевненості у силах і знаннях учнів, обережне оцінювання

невдач;
– піклування про спокійну, доброзичливу обстановку в класі без

критики та тиску.
Школярі із сильною нервовою системою мають високий рівень

домагань, схильні до ризику та перебільшення своїх потенційних
можливостей. На педагогічні впливи реагують активно, демонструють
незалежність у поведінці, прагнуть довести свою правоту, невдачі
приписують обставинам, не люблять підкорятися наказам і
розпорядженням, у разі неприємностей ефективно використовують
прийоми саморегуляції. Вчитель має толерантно ставитися до
незалежності таких школярів, аргументувати доцільність своїх пропозицій,
турбуватися про збереження у них  адекватної самооцінки та рівня
домагань, створювати умови для розвитку креативності.

Про інертність нервової системи свідчать великі труднощі школяра в
роботі із різноманітними за змістом і способами розв'язання завданнями, у
сприйнятті матеріалу, який подається у швидкому темпі, переключенні
уваги з одного виду діяльності на інший. За дефіциту часу ці учні погано
справляються з роботою навіть тоді, коли добре знають матеріал.
Повільність і неквапливість характеризують їхні мовлення і рухи.

Навчальна діяльність учнів з інертною нервовою системою
характеризується такими позитивними особливостями: 1. Здатність
працювати довго, не відволікаючись на репліки вчителя або однокласника,
який виконує завдання біля дошки. 2. Високий рівень самостійності при
виконанні завдань. 3. Збереження активності впродовж тривалого часу,
активність під час здійснення одноманітної роботи. 4. Виконання завдань
після ретельного вислуховування пояснень учителя. 5. Активність у
вивченні нового матеріалу, високий розвиток довготривалої пам'яті (краще
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запам’ятовують). 6. Уміння на власний розсуд організовувати свою
діяльність, зосередженість на виконанні завдання. 7. Схильність до
планування роботи (навіть письмової), надання переваги самостійній
роботі порівняно з фронтальною.

Урахування вчителем особливостей вищої нервової діяльності учнів
у вихованні

Холерик. У взаєминах з холериком слід враховувати притаманну йому
запальність, різкість, нестриманість. Доцільно контролювати діяльність
холерика як можна частіше, критичні зауваження робити обережно,
вдумливо. Не слід вступати в суперечку з учнем-холериком, коли він уже,
як кажуть, “завівся”. Треба дочекатися певного заспокоєння. Запобіганню
афектам значною мірою сприяє їхня корекція.   Холерики з суспільними
інтересами ініціативні, енергійні, принципові. Там, де відсутнє багатство
духовного життя, холеричний темперамент часто виявляється негативно: в
різкості, афективності, нестримності.

Стратегія: спокійна, врівноважена атмосфера соціального оточення,
справедлива вимогливість,  об'єктивне оцінювання (негативну оцінку
ставити у енергійній формі), сприяння оволодінню прийомами
саморегуляції, усвідомленню недоліків свого темпераменту. “Ні хвилини
спокою” – такий принцип підходу до холерика. Необхідно завантажувати
холерика завданнями та спеціальними дорученнями.

Сангвінік. Підхід до сангвініка полягає у достатньому завантаженні
його рухової енергії (ігри, доручення, що вимагають швидкої реакції,
кмітливості, частих переходів від одного виду діяльності до іншого).
Реалізувати потребу сангвініка у лідерстві, наставництві. При відсутності
серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності у сангвініка вироб-
ляється поверховість і непостійність.

Стратегія – шляхом індивідуального контролю корегувати поверховість,
непосидю-чість, брак витримки. Звертати увагу на цікаві аспекти завдання,
безперервно ставити нові завдання, щоб активізувати нестійкі пізнавальні
інтереси сангвініка. Підбадьорювати, закликати до подолання труднощів,
розповідати про подальші перспективи роботи. Заохочувати виявлення
відповідальності, вимогливості до себе, наполегливості. “Довіряй, але
перевіряй” – підхід до сангвініка.

Флегматик. Не підхльостувати, давати більше часу на виконання
завдань пізнавального характеру. Індивідуальний поточний інструктаж для
флегматика має бути повільнішим і докладнішим. Нові форми поведінки у
флегматика виробляються повільно, але є стійкими.  У залежності від умов
в одних випадках у флегматика можуть виникнути позитивні риси:
витримка, глибина думки, посидючість, стійкість уваги. В інших умовах у
флегматика можуть виявлятися млявість і байдужість до оточуючого, лінь і
безвілля.

Стратегія – систематично приділяти увагу, не переключати швидко з
одного завдання на інше, робити установку на мобілізацію всіх сил для
виконання термінових завдань, привчати стежити за витрачанням часу,
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стимулювати самоконтроль щодо темпу виконання намічених дій.
Активізувати рухливість флегматика, яка тісно пов'язана з суто психічною,
через ігри або спортивні змагання. Розбудити самолюбство, активізувати
емоційну сферу, щоб створити необхідне вольове напруження. “Не квап” –
таким повинний бути підхід до флегматика. Головне – флегматик не може
працювати за дефіциту часу, йому потрібний індивідуальний темп.
Флегматика не слід підганяти, він сам розрахує свій час і зробить справу.

Меланхолік.  Зважувати на швидку стомлюваність, надавати
меланхолікам більше часу для відпочинку, опитувати на початку занять.
Підтримувати бадьорість духу, прагнення до переборення труднощів
адаптації. Низька оцінка, негативні стимули гальмують меланхоліка,
дезорганізують його. У нормальних умовах життя і при правильному
вихованні меланхолік – людина глибока, змістовна, відносно добре
переносить усі життєві явища. Сильний вплив часто викликає у
меланхоліка гальмівну реакцію.

Стратегія:  стимулювати меланхоліка шляхом систематичного
підбадьорювання, навіювання віри у власні сили: дати можливість виявити
переваги свого темпераменту (високу чутливість, акуратність, дбайливість,
ретельність). “Не нашкодь” – це девіз для меланхоліка.   На меланхоліка не
можна кричати, давати різкі і жорсткі вказівки, тому що він дуже чутливий
до слів, інтонацій та дуже ранимий.

Загальна тактика: завдання педагогів полягає в тому, щоб виявити
особливості темпераментів учнів і, спираючись на позитивні сторони
темпераментів, допомогти учням переборювати негативні сторони
динаміки їх поведінки. При цьому необхідно пам'ятати: при наявності
будь-якого темпераменту можна виробити, виховати всі суспільно
необхідні, позитивні риси особистості й поведінки. Темперамент буде
надавати лише своєрідність цим рисам. Учитель має враховувати, що
відмінності за темпераментом – це відмінності не за рівнем можливостей
психіки учнів, а за своєрідністю її вияву.

ДИНАМІКА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ У ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Особливості формування особистості  молодшого школяра:
– нова внутрішня позиція дитини цього віку характеризується значним

розширенням сфери її соціальних контактів, самовизначенням як суб’єкта
навчальної діяльності;

– спрямованість на майбутні особистісні перетворення (наприклад, стати
школярем), але й усвідомлення себе (яким школярем я буду). Розвиток
особистості дітей молодшого шкільного віку  залежить від шкільної
успішності;

– нова ситуація розвитку ставить учня перед необхідністю прийняти дух
оцінного підходу, коли досягнення та невдачі набувають офіційного
характеру, постійно фіксуються і стають публічними;
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– до усвідомлення себе як дитини своїх батьків додається ще один зі
значимих образів: “Я – учень такого-то вчителя” ;

– соціальне пізнання (думки, знання і припущення про соціальний світ)
стає  важливою детермінантою поведінки дітей;

– розвиток розумових особливостей (якість знань, уміння застосовувати
їх у навчанні, орієнтування в матеріалі, темп його засвоєння, міцність
запам'ятання матеріалу, здатність самостійно виконувати учбові завдання);

– емоційну сферу молодших школярів складають переживання нового,
здивування, сумніву, радощів пізнання, які, у свою чергу, є базою розвитку
допитливості та формування пізнавальних інтересів. Характерною рисою
молодшого шкільного віку є емоційна вразливість, чуйність на все яскраве,
незвичайне, барвисте. Втрачається дитяча безпосередність: дитина міркує
перш, ніж діяти, починає приховувати свої переживання;

– почуття у формуванні особистості є провідними, оскільки потреба в
позитивних ситуаціях спричиняє виникнення складних почуттів
(моральних, інтелектуальних, естетичних);

– особливості волі: відбувається розвиток вольових зусиль і якостей;
встановлюється відповідність між метою та мотивами; посилюється  роль
мовлення (регулювання поведінки і діяльності); існують суперечностей
між “хочу” і “потрібно”. Формуються такі вольові риси характеру, як
самостійність, впевненість у своїх силах, витримка, наполегливість тощо;

– спостерігаються широкі соціальні мотиви досягнення успіху,
одержання високих оцінок та суто особисті (прагнення до власного
благополуччя, похвали дорослих, отримання позитивних оцінок). Цей вік
сприятливий для розвитку мотивації досягнення успіхів у навчальній,
трудовій, ігровій діяльності дітей. Розвиваються мотиви наслідування
ідеалів;

– актуальні пізнавальні потреби, інтерес до опановування способів
діяльності, до процесів читання, малювання;

– Я-образ дитини невіддільний від соціально схвалюваних позитивних
рис, а рівень домагань залежить від успіхів  у навчанні та становищі в
системі стосунків з однолітками;

– формується більш точне і повне уявлення про свої фізичні і
психологічні якості та якості оточуючих людей, що призводить до
уточнення і ускладнення Я-образу та образів інших людей;

– дитина здатна диференціювати ставлення до себе оточуючих,
визначати свої позитивні та негативні риси характеру;

– виникає потреба у самостійності. До закінчення початкової школи
учень хоче не стільки самостійно робити, скільки самостійно вирішувати,
що йому робити;

– особливості самооцінки: стійкість, недостатня адекватність,
несамокритичність (швидше помічають помилки та недоліки однолітків,
ніж власні), слабка диференційованість самооцінки за змістом
(перенесення оцінки своєї навчальної діяльності на оцінку моральних чи
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інших якостей);  залежність самооцінки від оцінки діяльності й поведінки
дитини дорослими (батьками, вчителями);

– інтереси: формуються за наслідуванням, мають велику ступінь
випадковості; непостійні, короткочасні, поверхові (цікавляться лише
зовнішньою стороною об'єкта).   Інтереси  близькі до власного життєвого
досвіду, мають широкий спектр, розпорошені одночасно на багато об'єктів
чи суб'єктів; спрямовані на найближчий результат. Формуються
пізнавальні інтереси, пов'язані з процесом пізнання, з інтелектуальними
почуттями;

– характерологічні особливості: недостатня сформованість вольових
процесів, спостерігаються імпульсивність, упертість. У поведінці дітей
чітко виявляються особливості їхнього темпераменту, зумовлені
властивостями нервової системи. Більшість молодших школярів чуйні,
допитливі та безпосередні у вираженні своїх почуттів і ставлень;

– здібності:  розвиваються загальні здібності  (швидкість розв'язування
завдань,  уміння самостійно ставити мету і завдання діяльності). Фор-
муються емоційні, вольові компоненти здібностей учнів (упевненість,
наполегливість, самоконтроль у роботі, витримка, здатність чинити опір
навіюванню);

– засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки:
молодші школярі вже мають деякі уявлення, пов'язані з вічними
цінностями та їх антиподами (доброта – жорстокість, чесність – нечесність
тощо); їм притаманні уявлення про національні цінності (поняття
національної гідності, любов до рідної мови, національних свят і традицій
тощо) та деякі цінності особистого життя (почуття гумору, життєрадіс-
ність, працьовитість, увага до власного здоров'я тощо).  Молодші школярі
вживають терміни, пов'язані з моральними якостями, але далеко не всі учні
розуміють їх зміст, далеко не всі ці дефініції входять у механізм регуляції
поведінки. Молодшi школярі поступово стають самокритичнішими.

Особливості формування особистості  підлітка:
–  “Я – особистість” для підлітка важливіше, ніж “Я – учень”;
– внутрішні суперечності та протиріччя особистості: вияви специфічної

соціальної активності, велика сприйнятливість до засвоєння цінностей,
норм, способів поведінки, які існують у світі дорослих; спостерігається
намагання реалізувати свою потребу в утвердженні позиції дорослої
людини, але відсутні психічні можливості та соціальний досвід досягнення
цієї мети; виникають суперечності між гострою потребою у самопізнанні і
нездатністю адекватно реалізувати її; між потребою у самовихованні та
невмінням реалізувати її;

– кардинальні зміни в структурі особистості підлітка зумовлюють його
особливу чутливість до засвоєння норм, цінностей та способів поведінки,
притаманних світу дорослих;

– має хитливу емоційну сферу, сплески та некерованість емоцій і
настроїв. Переживання підлітка стають глибше, з'являються більш стійкі
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почуття, вплив емоцій на духовне життя стає більш очевидним. Для
підлітків  характерна легка збудливість, різка зміна настроїв і переживань.
Проте підліток краще, ніж молодший школяр, може керувати виявом своїх
почуттів. У  певних ситуаціях шкільного життя (погана оцінка, догана за
погану поведінку) підліток приховує під маскою байдужості тривогу,
хвилювання, засмучення;

– особливості вольових проявів:  досягненнях значної вольової
саморегуляції (підлітковий вік є сенситивним для розвитку вольових
якостей), підвищення вимог до самого себе. Підлітки, на відміну від
молодших школярів, спроможні не тільки на окремі вольові дії, а й на
вольову діяльність.  Підліток спроможний ставити складні цілі й
підпорядковувати їм свої дії та поведінку. Помітного розвитку набувають
вольові якості – організованість, ініціативність, рішучість, витримка,
самоконтроль, наполегливість, впертість у досягненні мети, вміння долати
перешкоди і труднощі тощо.   Підліток прагне цілеспрямовано займатися
самовихованням. Заради розвитку вольових особистісних якостей хлопці
займаються такими видами спорту, які пов'язані з фізичними
навантаженнями, ризиком, при оволодінні якими  необхідно  виявляти
незвичайну силу, мужність, сміливість. Недостатність волі полягає
передусім у тому, що, виявляючи величезну наполегливість в одному виді
діяльності, підлітки можуть не виявляти її в інших видах. Ще Л. С.
Виготський звернув увагу на ту обставину, що у випадку з підлітками
найчастіше буває не слабкість волі, а слабкість цілей, коли підліткам
просто немає задля чого долати різні перепони та власні лінощі. Поява ж
значущої мети вирішує і проблеми волі;

– відбувається розвиток мотивації досягнення успіху та уникнення
невдач, заміна гедоністичних мотивів цілями досягнення у майбутньому
певного соціального статусу.    Основні потреби: потреба відповідати не
тільки вимогам тих, хто  оточує індивіда, а й власним вимогам та
самооцінці; потреба рівноправного спілкування з дорослими; потреба у
самовираженні; потреба уміти щось робити; потреба щось значити для
інших, знайти і зайняти своє місце у товаристві ровесників,
самоствердитись;  потреба у посиленні статевої ідентифікації;

– самосвідомість є структурним центром особистості підлітка.
Відбувається усвідомлення  своєрідності своєї особистості, утвердження
своєї належності до світу дорослих, виявляються різноманітні форми
самоствердження; зростає рівень активності у самопізнанні, самоаналізі,
з’являється здатність до самовиховання; особливого значення набуває
формування власного фізичного Я, проте у цьому віці цілісний Я-образ ще
не виникає;

– підлітковий вік є  сенситивним періодом для розвитку індивідуальної
рефлексії, підліток починає осмислювати передумови, закономірності і
механізми власної діяльності, соціальний та індивідуальний спосіб
існування. Завдяки особистісній рефлексії підліток набуває ідентичності,
поглиблює вивчення самого себе, визначається у соціальному просторі;



127

– кризу ідентичності у підлітковому віці можна розглядати як: реакцію
на втрату статусу дитини; реакцію на глибоку невідповідність біологічних
можливостей соціальним; особистісну рефлексію на свій внутрішній світ;

– самооцінка перетворюється у надзвичайно важливий мотив поведінки,
проте в інтервалі від третього до восьмого класу вона в цілому неухильно
зменшується. Самооцінка нестійка, не завжди адекватна, проте вона стає
більш диференційованою, тобто стосується не поведінки загалом, а
окремих вчинків у конкретних соціальних ситуаціях;

– підліток відкриває для себе внутрішній світ, він починає аналізувати
власні риси, вчинки, складні переживання; намагається зрозуміти, яким він
є насправді, і уявляє, яким би він хотів бути;

–  можливе виникнення акцентуацій характеру і  дезадаптаційних форм
поведінки. Підліток схильний до ризику, агресивності як прийомів
самоствердження. Основні характерологічні поведінкові реакції підлітків:
реакції емансипації, гіперкомпенсації, “відходу” від ситуації, опозиції,
імітації, групування, протесту проти авторитетів. Можливе виникнення
афекту неадекватності  (гострі емоційні реакції, неспівпадіння високого
рівня домагань і сильної невпевненості у собі);

– підліток ставить перед собою більш віддалені цілі, які бачить за
межами свого сьогодення; формуються перші життєві плани, ідеали, він
прагне бути на когось схожим, набути певних рис характеру, моральних
переконань;

– підлітку властиве прагнення виокремитися, він відчуває страх
знівелювати себе, своє Я, свою індивідуальність, які тільки-но починають
виявлятися.  Не менш сильним є бажання знайти свою референтну групу і
стати “одним із”, злитися з нею, суспільством, світом, відчути себе їхньою
частиною. Загалом простежуються два протилежні прагнення – до
індивідуалізації, емансипації у всіх сферах життя (особливо у стосунках з
батьками) і до підпорядкування інтересам групи ровесників, наслідування.
Підліток відчуває підвищену потребу у схваленні й визнанні друзями.

Отже, типовими особливостями особистості сучасного підлітка є: 1)
егоцентризм, амбівалентність почуттів, прагнення до самотності, потреба у
самоствердженні, самоаналіз, почуття невпевненості у собі, ідентичність,
почуття винятковості, емансипація, прагнення до створення ідеалів,
вразливість, мрійливість, конформність; 2) підвищена сенситивність до
оцінних взаємин оточуючих;  вибірковість  в  оцінці рис  іншої людини
(фетишизація  тих якостей, які найбільше імпонують підлітку); 3) поява
прямолінійних   оцінок   та   критичних   суджень  про оточуючих;
нестійкість самооцінки; 4) мотивація досягнення (потреба в успіху чи
уникненні невдачі та гостре їх переживання); 5) висока сприйнятливість
думок оточуючих (головним чином, референтних осіб) про власну
особистість; 6) поява відносно стійких цілей і здатності довільно приймати
рішення;  вимогливість (взаємна вимогливість) до однолітків (друзів) і
дорослих (батьків, учителів) у дотримуванні слова, обіцянок, у відданості
та довірі; 7) потреба в інтимно-особистісному спілкуванні зі значущими
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ровесниками; 8) конформність щодо думок і позицій референтних
однолітків; 9) відносна незалежність поведінки від порад дорослих;
прагнення до автономності та самостійності;  10) прагнення до нової
соціальної позиції – позиції бути і вважатися дорослим (почуття
дорослості); 11)  здатність до саморозвитку.

Особливості формування особистості старшокласників:
– життєвий світ старшого школяра характеризується: виразною

індивідуальною активністю; темою всевладдя часу й захоплення
сьогоденням разом із дедалі чіткішою орієнтацією на майбутнє;
усвідомлення власної своєрідності зумовлюється домінуючою потребою
бути не таким, як усі. Основним  протиріччям  є оцінка своїх можливостей
і здібностей та відсутність засобів реалізації цих здібностей; вдруге
переживають пік почуття дорослості, реалізація якого є важливою умовою
наявності інтимно-особистісного спілкування;

– особистісне самовизначення: формування стійких та усвідомлених
переконань; прагнення до особистісної рефлексії на власний внутрішній,
інтимний світ (дружні, любовні переживання) із збереженням своєї
автономії; оволодіння нормами поведінки, принципами, ідеалами;
професійний вибір стає більш реалістичним, базуючись  на відвертій,
чесній самооцінці, на реальних варіантах кар'єри;

– особливості емоційної сфери: наступає розквіт моральних,
інтелектуальних та естетичних почуттів; загальне емоційне самопочуття
стає рівнішим, зростає самоповага; емоційне життя стає багатшим за
змістом і більш диференційованими  за відтінками; самопізнання людини
утрачає свою емоційну напруженість, упевненість у собі сприяє
піднесенню емоційного тону; формуються світоглядні почуття, емоційна
прив’язаність у міжособистісних стосунках реалізується у дружбі, любові.
Формується загальна емоційна спрямованість та емоційна культура.
Спостерігається значне збагачення емоційної сфери. Нові емоції
викликаються не лише конкретними об'єктами, а й взаємовідносинами з
іншими людьми, новими видами діяльності, їх змістом, перебігом і
результатами.  Високого розвитку досягають інтелектуальні почуття;

– помітно зростає сила волі, витримка, наполегливість, самоконтроль.
Вдосконалюються такі вольові риси, як цілеспрямованість, принциповість,
рішучість, ініціативність, самостійність тощо. Зростає усвідомленість
мотивів вольової поведінки, здатність до критичного їх аналізу й оцінки,
що виявляється в розсудливості, обдуманості, критичності і
самокритичності, самовладанні. Зменшується навіюваність,
імпульсивність. Вольова поведінка набуває певної внутрішньої єдності та
цілеспрямованості. На перше місце виступає відповідальність перед самим
собою. Відбувається подальше формування самоконтролю,
старшокласники оволодівають прийомами саморегуляції;

– удосконалення особистісної ідентичності, почуття індивідуальної
самототожності та цілісності; спостерігається  перехід від пошуку себе до
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практичної самореалізації. Фіксуються найнижча задоволеність смислом
свого життя, найгостріша невпевненість у собі, стан тотальної
невизначеності;

– змінюється роль та значимість навчання, виявляється свідоме
позитивне ставлення до учбової діяльності;

– особливості волі: особистість відчуває себе суб'єктом життєдіяльності,
здатним самостійно діяти і приймати рішення на основі свідомо
поставленої мети і попередніх рішень;

– особливості мотиваційної сфери: виникає потреба сформувати власні
погляди на мораль, на світ, ставлення до нього, учень рідше
послуговується чужими судженнями, а виробляє власні оцінки; більше
уваги приділяється прогнозуванню наслідків запланованих дій і вчинків не
лише з прагматичних, але і морально-етичних, духовних позицій;
ускладнюється і розширюється мотиваційне поле, прийняття рішень
набуває більш обгрунтованого соціального  характеру. Відбувається
упорядкування, інтегрування системи потреб;

– навчальні інтереси набувають більш широкого характеру, стають
стійкими в порівнянні з інтересами підлітків. Мотив самовдосконалення
виступає як прагнення підвищити свій культурний рівень, бажання стати
цікавою, різнобічно розвиненою людиною. Саме з цим пов’язаний інтерес
до навчання, прагнення розширити свій кругозір;

– особливості самосвідомості:  відкриття учнем свого неповторного
внутрішнього світу, індивідуальності своєї особистості (неповторність,
неподібність до інших), усвідомлення незворотності часу (скінченності
свого існування), формування цілісного уявлення про себе (осмислення
життєвих суперечностей, криз та успіхів власного розвитку), виникнення
самоповаги. Когнітивні аспекти самосвідомості виявляються у підвищенні
значущості системи власних цінностей, посиленні особистісного,
психологічного, динамічного напрямів самовиховання;

– у 16 років з'являються особистісні критерії самооцінки, а 17-18-річні
оцінюють себе, перш за все, з погляду своєї внутрішньої шкали цінностей,
уявлень про своє щастя та благополуччя. При переході від підліткового
віку до юнацького самоописування стають більш суб'єктивними і
психологічними;

– змінюється рівень домагань: домагання стають більш  стійкими,
формується вміння правильно ставитись до переживань “успіху” чи
“невдачі”; посилюється адекватність впливу на рівень домагань,
результатів конкретної діяльності, більш об'єктивно здійснюється
зіставлення оцінки результату дії з очікуваним наслідком;

– світоглядні позиції будуються на інтелектуальному розвитку, набутій
системі знань, рефлексії, що веде до формування  власних  переконань;
усвідомлення сутності проблеми моральності;

– свідомо і цілеспрямовано формуються такі якості характеру, як сила
волі, витримка, наполегливість, самоконтроль, обдуманість, критичність
тощо. Але продуктивність зусиль молоді в ранньому юнацькому віці



130

залежить часто від настрою. Учні переживають з приводу наявності у себе
негативних рис, вважають, що вони самі винні в усіх негараздах,
намагаються виправити власні недоліки, починають розуміти властивості
свого характеру;

– формуються певні соціальні й політичні позиції, що сприяє
усвідомленню свого місця у суспільстві, модифікації ціннісних орієнтацій.
Юнаки прагнуть зрозуміти своє призначення, прагнуть до перетворення
нового для себе соціального простору;

– показниками соціально-психологічної готовності випускника школи до
самостійного життя є: велика сила духу, знання законів життя і готовність
дотримуватись їх; освіченість, розсудливість, здатність до праці,
особистісна культура, готовність до сімейного життя,  любов і повага до
батьків, культура спілкування.

Роль учителя у формуванні особистості учня
Отже, компетентний педагог у співпраці з учнем допомагає йому: 1)

сформувати спрямованість особистості: позитивне уявлення про себе,
самопізнання, потяг до пошуку нової інформації про себе, мотивацію
досягнення; 2) стати суб'єктом мотиваційної саморегуляції, оволодіти
здатністю до вольового зусилля у подоланні зовнішніх і внутрішніх
перешкод, вміти приймати рішення, реалізовувати намір, оцінювати
результати, осмислювати свою поведінку, діяльність, вчинки та дії,
перетворювати намір на дію, ідеальне на реальне, можливе на дійсне, мету
на результат; 3) удосконалювати індивідуальні особливості психічних
процесів: альтернативність, дивергентність, цілісність, свіжість та
самостійність сприйняття, пошуково0перетворювальний стиль мислення
тощо; 4) знаходити, вибирати, самостійно створювати особистісні засоби,
необхідні для досягнення життєвих цілей (вміння планувати свою
діяльність, розподіляти власні зусилля, вмотивовувати себе); 5) оволодіти
культурою саморегулювання поведінки і діяльності, вмінням порівнювати
свої цілі, засоби, дії та результати, враховувати конкретні умови; 6)
культивувати почуття впевненості в успіху, виробляти внутрішню лока-
лізацію контролю; 7) опанувати культурою рефлексії (самооцінювання,
самодіагностування, самокорекції); 8) удосконалювати характерологічні
особливості: сміливість, самостійність, цілеспрямованість, працьовитість,
уміння доводити справу до кінця тощо; 9) оволодіти вмінням постійно
фіксувати, відтворювати індивідуальний духовно-психологічний досвід,
здійснювати вибіркову активність, створювати духовно-психологічну
основу для нових життєвих цілей.

Здобувши позицію відповідального значущого партнера, вчитель може
висловлювати побажання, вимагати від учня відповідальності. Він завжди
повинен вірити у творчі сили і можливості учня, досягнення ним
значущого результату, поступово уступаючи школяреві ініціативу в
реалізації учительських планів. Усе це актуалізує виховну роль педагога.
Загалом педагог має бути достатньо розвиненою зрілою особистістю,
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повноцінним Я. Тільки такий учитель зможе успішно брати участь у
розв'язанні складних духовних, моральних, соціальних і психологічних
проблем особистості учня (М.В. Савчин).

ЗМІСТ РОБОТИ ПЕДАГОГА, СПРЯМОВАНОЇ НА
ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДЧУЖЕННЯ

Подолання проблеми відчуження потребує від педагога вміння керувати
міжособистісними стосунками та спілкуванням. Важливого значення
набуває організація педагогом спільної діяльності. Учитель, який
організовує спільну діяльність, повинен дбати про максимальну Я-
включеність кожного учня в неї, тобто про перетворення дитини на
суб'єкта діяльності. Це можливо, якщо зміст та організація діяльності
відповідають потребам, мотивам, можливостям школяра. Без цього не
виявиться його зовнішня і внутрішня активність.

У спільній діяльності мають поєднуватися зусилля лідерів та
ізольованих учнів, що передбачає їх взаємозалежність, взаємодопомогу.
Кооперація повинна бути спрямована на досягнення загального результату,
передбачати розподіл певних операцій. У спільній діяльності ізольовані
учні згодом набувають певної самостійності, демонструють напрацьовані
навички в інших ситуаціях. Важливість спільної діяльності та очевидність
результатів, усвідомлення школярами її необхідності породжує в них
обов'язковість і відповідальність. У результаті спільної навчальної (ігрової,
спортивної тощо) діяльності кожен учень починає ідентифікувати себе зі
своїм класом (“ми – це наш клас”, “я зі своїм класом”, “я, як всі у нашому
класі” тощо), сприймати його як щось рідне та близьке.

Педагог має бути особливо коректним й толерантним до ізольованих
учнів. Важливо стимулювати їх до власних висновків, висловлювань,
ставлення до фактів, вчинків та дій. Категоричне нав'язування вчителем
оцінок, різка зупинка висловлювання школярами помилкових суджень не
стимулює їх до обстоювання своїх міркувань,  поглиблює відчуження.
Лише самостійний аналіз фактів, зроблені висновки, відповідні оцінки
свідчать про створення педагогом сприятливих умов для подолання
ізольованості учня.

Учитель має  проводити певну роботу по згуртуванню класу. На
згуртовування класу позитивно впливає формування колективного
мислення, завдяки якому кожен учень відчуває себе безпосереднім
учасником ухвалення рішення, виявляє ініціативу, критичність до
недостатньо обґрунтованих пропозицій. Допомагає згуртовуванню класу й
формування та урахування громадської думки, що діє як система певних
вимог, які висувають один одному однокласники, оцінюють поведінку,
діяльність та її результати.

Проте, у класі можуть сформуватися мікрогрупи з негативним
спрямуванням. Виникнення їх можливе на основі нездорових, шкідливих
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захоплень (токсикоманія, алкоголізм, наркоманія, кримінальна
спрямованість тощо).

Педагог повинен своєчасно ідентифікувати такі мікро-групи, вжити всіх
заходів для нейтралізації, подолання негативної спрямованості,
переключення уваги й активності дітей на позитивні справи. Передусім
необхідно подбати про теплу, доброзичливу атмосферу у класі. Вплив на
негативно орієнтовані мікрогрупи найефективніший через вплив на її
лідерів. Для цього потрібно знати, хто вони, яке їх минуле, чим займа-
ються, як впливають на підлітків, залучаючи їх у свої угруповання.

Зміст роботи педагога щодо подолання проблеми відчуження
полягає у наступному:

– створення різноманітних форм групової діяльності, котрі вимагають
перерозподілу функцій та обов’язків, реалізації різних особистісних
потенцій та ресурсів членів групи;

– доручення високостатусному члену групи співробітництво з
ізольованим учнем при виконанні важливої справи;

– створення умов досягнення успішності відчужених учнів у
позашкільній діяльності  з метою підвищення їхнього статусу;

– застосування вчителем системного психологічного аналізу причин
відчуженості та впровадження розвивальної (діалогічної) стратегії
психологічного впливу (рівноправний діалог, віра в конструктивне,
активне начало дитини, опора на неповторність та унікальність особисто-
сті, взаєморозкриття, взаємопроникнення);

– здійснення у діалозі  переконувальної комунікації, створення умов  для
ініціативної свободи вибору поведінки у межах моральної самореалізації,
за якої вихованець свідомо присвоює пропоновані моральні норми,
перетворює їх на особистісну цінність як регулятор своєї поведінки;

– оптимізація співвідношення між формальним спілкуванням,
зовнішньою діяльністю вчителя й школяра та особистісним спілкуванням;

– використовування яскравих прикладів з опорою на життєвий досвід
відомих
 людей;

–  позитивне стимулювання без моралізування; переконування без
змушування;

–  співпраця з дорослими (батьками, вчителями, шкільним психологом)
щодо корекції негативних форм відособлення та деструктивних виявів
відособлення та деперсоналізації;

– побудова ефективної виховної взаємодії  на основі довіри та
позитивних стосунків,
заснованих на взаємоповазі , позитивному оцінювання,  підкресленню
досягнень, підба-дьорюванню, стимулюванню особистісного зростання
ізольованих осіб;
– знаходження спільної мови з ізольованими учнями, вплив  на школяра за
мінімаль-
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ної  емоційної напруженості, мінімізація покарання без образливих
акцентів на його негативних вчинках, розвиток соціальних мотивів
поведінки, намагання коригувати негативні психічні якості ізольованих
учнів, тобто усунути негативні форми поведінки, які відштовхують
ровесників;

– уникнення обговорення у класі окремих провин дітей, оскільки це
травмує їхню психіку, сприяє відчуженню; забезпечення емоційного
благополуччя (авансування успіху), підтвердження унікальності і
соціального статусу кожного учня;

– впровадження тренінгових занять з метою зміни стереотипів поведінки
ізольованих учнів, їхнього навчання ефективним формам встановлення
позитивних двосторонніх контактів з членами групи без комплексів,
психологічних захистів та конформістських тенденцій;

– формування потреб у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми,
стимулювання прагнень глибшого розуміння особистості іншого; розвиток
емпатійності, бажання встановлювати позитивні емоційні взаємини
прихильності з ровесниками;

– гуманне спонукання усамітнених школярів до поступового розкриття
власних роздумів щодо свого буття, аналізу причин “заглиблення у себе”,
емоційного дискомфорту, прихованої тривожності, труднощів
спілкування;

– доброзичливе стимулювання школярів, яким вдалося ефективно вийти
зі стану “закритості”, до “обміну досвідом” щодо способів подолання
негативних емоційних наслідків занурення у самотність;

– постійний та систематичний аналіз конфліктних відносин у групі,
корекція порушень опосередкованості сумісної діяльності ціннісним
змістом,  втрати почуття солідарності.

Способи запобігання (профілактики) конфліктів:
– своєчасна фіксація конфлікту в момент його зародження, створення

позитивного психологічного  клімату;
– пом'якшування або ігнорування конфлікту, послідовне зменшення

кількості учасників конфлікту;
– зміна уявлення (суб’єктивної позиції) школярів про конфліктну

ситуацію, представ-лення причин конфлікту в гумористичному вигляді;
– врахування вікових особливостей вихованців;
– організація спільної діяльності, яка сприяла б причетності учнів до

розв’язання важливих для класу або школи проблем;
– створення умов для формування у школярів досвіду співробітництва

при вирішенні спірних питань;
–  уникнення непродуктивних, конкурентних стосунків між учнями;
– підтримування балансу ділових стосунків у конструктивних межах;
– врахування сумісності характерів і темпераментів у створенні малих

груп при виконанні учбових завдань;
– вчасне здійснення заходів із локалізації конфліктних ситуацій;
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–  попередження конфліктів лідерства та гендерних конфліктів;
– суворе збереження таємниць (результатів психологічних  тестувань,

інтимних переживань тощо), які школярі довіряють дорослим;
– застосування для мотивації поступок деяких гендерних настанов

(хлопці, як майбутні чоловіки не повинні ображати дівчат);
– виховування толерантності, розвиток рефлексивної поведінки

школярів, навчання співробітництву;
– медіація конфлікту – організовування переговорів між учнями за

посередництвом незацікавленої особи, висновкам якої конфліктуючі
сторони готові підкоритися.

Методи і тактики вчителя щодо конструктивного розв'язання
конфліктних ситуацій в учнівській групі:

– картографія конфлікту, з’ясування його причин, учасників, потреб,
зниження емоційного напруження тощо;

– неупереджене оцінювання справжніх причин конфлікту, які  часто не
усвідомлюються його учасниками;

– зосередження на інтересах сторін, а не на позиціях, на колективних
інтересах, а не вузько-прагматичних прагненнях одного з учасників
конфлікту;

– пошук взаємовигідних справедливих варіантів або альтернатив, вибір
критеріїв справедливості певного розв'язання, подолання амбіційних
конфліктів через визнання значимості суб’єктів конфліктної ситуації;

–  делегування повноважень – надавати учням можливість самостійного
розв'язання конфлікту, ініціювати їхню активність, наділивши роллю
суб’єкта ситуації, який здатен знайти вихід;

– зосередження уваги на проблемі, а не на особистісних якостях іншої
сторони;

–  відмова від використання образливих ярликів, негативних
висловлювань;

– продумування кількох варіантів розв'язання основної суперечності,
пошук варіантів узгодження позицій;

– чітке усвідомлення необхідності і можливості неконфліктного
розв'язання суперечностей, проведення відкритої розмови, переконання
школярів у тому, що стосунки між ними можна владнати шляхом обміну
думками, уточнення позицій;

– справедливе і неупереджене ставлення до ініціатора конфлікту, уважне
вислуховування його скарг;

– наполягання на застосуванні об'єктивних критеріїв, чіткого
висловлювання своїх
вимог та претензій;

– показ негативного впливу емоційного напруження на учасників
конфлікту;



135

– послаблення конфлікту взаємними поступками, вияв емоційної
підтримки сторонам конфлікту, пошук спільних підходів, а не
розбіжностей;

–  переконання у можливості повної ліквідації конфронтації через
взаємне примирення,  формулювання позитивного виходу з конфліктної
ситуації;

–  створення умов для поступового згасання конфлікту, атмосфери
довіри шляхом збільшення взаємного впливу та обміну інформацією;

– розв'язування будь-якого конфлікту  відповідно до правил
внутрішнього розпорядку та етичних норм (унеможливлення погроз,
агресії, демонстрування симпатії, поліпшення думки один про одного);

– зведення до мінімуму  негативних емоцій стосовно конфлікту самих
учителів.

ВІКОВІ  АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ

Урахування своєрідності психічного та особистісного розвитку учня на
кожному віковому етапі є необхідною умовою правильної організації
виховного процесу.

Вікові аспекти виховання  молодших школярів:
– мета виховання – цілеспрямована орієнтація дитини на ситуації особи-

стісної взаємодії, події, в яких люди є суб'єктами своєї поведінки;
– основою впливу дорослого є механізм емоційного зараження;
– налаштованість на сприйняття виховного впливу виникає у стосунках

зі значущими для них людьми;
– особливе значення має виховання на прикладі інших;
– виявляється схильність до піклування про значущих людей;
– у становленні морально цінних і духовно збагачених особистісних

стосунків молодших школярів суттєву роль відіграє своєчасний перехід від
співдії до співпраці з іншими людьми;

– представники протилежної статі ще не є для молодшого школяра
об'єктами підвищеної уваги.

Вікові аспекти виховання підлітків:
– основне завдання виховання підлітків полягає у забезпеченні

формування внутрішньої позиції дорослої людини,  відповідальної за себе
та інших людей;

– рушійною силою розвитку й виховання є суперечність між
прагненнями підлітка бути дорослим  та його реальними можливостями;

– сприяння переорієнтації з норм поведінки та цінностей, характерних
для дітей, на норми та цінності дорослих;

– підліток частіше обирає за ідеал конкретну особистість. У цьому віці
виникає потреба у спілкуванні з представниками протилежної статі;

– через свій егоцентризм підліток надзвичайно чутливий до дій, які
можуть розвінчати його уявлення про себе (Я-концепцію);
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– необхідність створення можливості для становлення соціально цінної
спрямованості їх активності, творчості, відповідальності;

– особливу увагу слід приділяти вихованню здатності орієнтуватися у
духовних, моральних, громадянських, естетичних та інших цінностях;

– розвиток уміння аналізувати, оцінювати життєві явища, ситуації,
приймати відповідальні рішення та шукати шляхи і засоби їх реалізації;

– зміна ставлення дорослих до підлітків стратегічно і тактично має
випереджувати їхні вимоги, а не бути вимушеною реакцією на них;

– гармонійний розвиток інтелектуальної, трудової і моральної
дорослості та духовної зрілості підлітка мають випереджувати
наслідування ним зовнішніх форм дорослості (манер, ролі, поведінки), які
не повинні виходити за розумні межі і відігравати визначальну роль;

– підлітки, яких довго оберігають від труднощів, інколи бояться
настання відповідальної дорослості або ототожнюють її з буденною
рутиною;

– заборони і покарання викликають у підлітка озлобленість, злість,
бажання помститися за приниження. Він потребує задушевної розмови,
входження у його внутрішній світ, поваги до його особистості,
толерантного сприйняття висловленої ним критики дій дорослих;

– підлітки намагаються займатися самовихованням: саморозвитком
інтелекту, розширенням кругозору, але найчастіше – загартуванням волі й
характеру. Якщо педагог не зауважує зусиль підлітків у саморозвитку, це
породжує у них розчарування.

– засвоєння норм відбувається шляхом соціального научіння, що
залежить від здатності бачити суттєві параметри поведінки іншої людини
чи ситуації; збереження у пам'яті соціально цінної поведінки; очікування
винагороди; внутрішніх мотивів оволодіння певною навичкою; викори-
стання порівняльної інформації про успіхи і невдачі інших людей. Від цих
навичок залежать засвоєння соціально-орієнтованої поведінки, розвиток
соціального інтелекту;

– у вихованні соціально зорієнтованої поведінки підлітків важливу роль
відіграють контроль і виправлення недоліків, використання значущого
прикладу, пояснення, заклик, очікування, досвід і оцінка учня. Учителі і
школа мають на конкретних прикладах розкрити суть певної цінності,
пояснити, чому вона необхідна суспільству, переконати учнів засвоїти її
самостійно. Вони повинні зберігати високі очікування щодо учнів,
використовувати групові бесіди та інші джерела досвіду, що
репрезентують необхідні правила поведінки, і дати учням можливість
спостерігати за результатами своїх зусиль, оцінюючи їх.

Психолого-педагогічні причини некерованості підлітків (В. М.
Поліщук):
1) шкільний інформаційний бум, коли відбувається перехід від одного
вчителя до декількох, вплив ЗМІ, що припадає на період біологічної
перебудови (статеве дозрівання); 2) неврахування дорослими специфічного
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масштабу часу та життєвого простору дітей, наприклад: ігнорування
мінливих соціально-психологічних умов, у яких розгортається дитинство;
ситуативне або навмисне невизнання сучасної соціальної ситуації дитячого
розвитку; 3) інтенсивний фізичний розвиток, який впливає на зниження
уваги, самоконтролю, можливість адекватного реагування на педагогічні
впливи; 4) посилений інтерес до сексуальних тем, який більше демонструє
рівень вихованості найближчого оточення (старші ровесники, дорослі), ніж
власного; 5) прагнення швидше досягти статусу дорослого, оскільки при-
нижується власний статус; 6) оволодіння забороненими прийомами
захисту і нападу, наслідування асоціальних проявів, спрямованих на
досягнення оперативного результату; 7) акцентуація характеру:
збудливість, тривожність, демонстративність як наслідок наявності
комплексів неповноцінності, спричинених передусім сімейним
спілкуванням; 8) індиферентна позиція батьків: порушення психологічного
контакту з ними, унаслідок чого становлення особистості збігається в часі
з необхідністю вирішення морально-психологічних конфліктів тощо.

Вікові аспекти виховання  старшокласників:
– виникає соціально спрямований мотив особистісного й професійного

самовизначення, основними потребами виступають потреби  в
самореалізації, самовираженні, з'ясуванні сенсу життя;

– загальні світоглядні пошуки в ранній юності конкретизуються у
життєвих планах, які є надзвичайно важливими у становленні
мотиваційної сфери особистості;

– поява здатності зважувати зовнішні і внутрішні обставини процесів,
ситуацій, що дає змогу приймати достатньо усвідомлені рішення. Рішення,
які приймають юнаки, набувають соціального спрямування. Це означає, що
в процесі формування соціально спрямованих мотивів внутрішня позиція
особистості починає відігравати провідну роль;

– чим соціально зрілішим є юнак, тим більше його прагнення спрямовані
у майбутнє, тим активніше формуються у нього пов'язані з перспективою
життя мотиваційні настанови;

– інтенсивно формується світогляд (система поглядів на об'єктивний світ
і місце в ньому людини). Засвоєні раніше моральні норми, ідеали зводяться
у цілісну систему, яка дає змогу не тільки зрозуміти навколишній світ, а й
оцінити його, знайти себе в ньому, визначити своє ставлення до нього та
сенс свого життя. Ці світоглядні пошуки нерідко зумовлюють переоцінку
цінностей;

– формування світогляду включає соціальну орієнтацію особистості –
усвідомлення своєї належності до соціальної спільноти (національної,
професійної, вікової), вибір власного майбутнього соціального становища і
шляхів його досягнення;

– виникає осмислена й адекватна поведінка, стійка ієрархічна система
цінностей старшокласників, яка зумовлює їхні погляди і переконання, які
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контролюють бажання, перетворюються на мотиви діяльності, спонукають
до самопізнання, самовдосконалення. Більше уваги приділяється
прогнозуванню наслідків запланованих дій і вчинків не тільки з
прагматичних, а й з морально-етичних, духовних позицій;

– громадянська та громадська активність учнів сприяє збагаченню
їхнього морального та соціального досвіду, засвоєнню норм поведінки,
виникненню певного ставлення до різних соціальних феноменів (релігії,
культури, політики, ідеології, нації, влади, держави, освіти, спорту тощо);

– особливо важливою є проблема сенсу життя, яка постає в роздумах
учнів про себе і своє призначення. Пошук сенсу життя в ранній юності стає
передумовою майбутнього включення у соціальні відносини, допомагає
інтегрувати численні вимоги, вибудовувати життя не як послідовність
розрізнених подій, вчинків, а як цілісний процес;

– ідеали набувають спонукальної сили, стають мотивами діяльності. У
юнака змістова наповненість ідеалів зовсім інша, ніж у підлітка. Якщо
ідеалом підлітка є конкретна людина, яка викликає у нього яскраві
враження, то у ранній юності школяр починає свідомо формувати власні
ідеали. У старшокласника вони спираються на загальні принципи, які
можуть бути реалізовані в різних ситуаціях і утворюють чітко
усвідомлювану моральну позицію. Перехід до узагальненого ідеалу є
важливим етапом у розвитку особистості;

– свідомим, цілеспрямованим процесом стає засвоєння етичних знань.
Воно полягає у формуванні стійких, особистісно значущих принципів
поведінки, які є основою моральних переконань особистості. Сучасні учні
старших класів здатні аргументовано розмірковувати про моральні якості,
критично переоцінюючи та переосмислюючи колись бездумно прийняті
принципи;

– до закінчення школи юнак стає людиною, яка має певні моральні,
соціально-політичні, економічні, наукові, культурні, релігійні та інші
погляди, хоч і не завжди правильні, зате досить стабільні;

– найскладніше старшокласникам розібратись у питаннях політики,
економіки, виробити своє ставлення до цих сфер людських відносин.
Нерідко це породжує аполітичність, байдужість до соціально-політичних
подій у країні, до проблем нації, держави, суспільства;

– виховні зусилля спрямовуються на сприяння становленню у
старшокласників самості (почуття неповторності, цілісної Я-концепції), са-
мовизначення, розвитку світогляду тощо;

– за сприятливих умов учень є активним, зацікавленим суб'єктом
виховання, педагог повинен уміло керувати його самовихованням.

Способи оптимізації виховання школярів: залучення учнів до
спеціально організованого навчально-виховного процесу; роз'яснення
старшокласникам моделей соціально схваленої поведінки, забезпечення їх
чіткими життєвими орієнтирами; вивчення вікових та індивідуальних
особливостей учнів, що впливають на процес соціалізації; систематична
діагностика та профілактика особистісних деструкцій учнів старшого
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шкільного віку; усвідомлення педагогами та батьками індивідуально-
типологічних особливостей юнаків та реалізація їх у комунікативній
діяльності; формування в учнів мотивації досягнення в навчальній
діяльності; формування життєвих перспектив та цілеутворення
старшокласників; корекція комунікативних деформацій в учасників
педагогічної взаємодії; гуманізація відносин у родинному, шкільному
середовищі та у групі однолітків.

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

       Взаємодія вчителя з обдарованими дітьми повинна базуватися з
урахуванням таких психолого-педагогічних принципів: 1) формування
взаємин на основі творчої співпраці. Першочергове значення має
постановка перед учнями проблемних питань та завдань,  які розв'язуються
за допомогою вчителя, а потім самостійно самими учнями. Важливе
заохочення до роботи над проектами, запропонованими самим школярем;
2) організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його
індивідуальних інтересів і здібностей. Це сприяє формуванню пізнавальної
суб'єктивної активності дитини на основі її внутрішніх уподобань.
Необхідно підтримувати бажання дитини працювати самостійно; 3)
домінування ідеї подолання труднощів, досягнення мети у спільній
діяльності педагога та учнів, їх самостійній роботі. Це сприяє вихованню
сильних натур, здатних виявити   наполегливість, дисциплінованість; 4)
вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності. Це сприяє розвитку
творчого мислення, вмінню критично оцінювати свої можливості й
прагненню самостійно розв’язувати все складніші завдання.  Доцільно не
втручатися у процес творчої діяльності дитини, давати їй свободу вибору
галузі й методів досягнення мети; 5) розвиток системного, інтуїтивного
мислення, вміння “згортати” і деталізувати інформацію. Це дисциплінує
розум учня, формує творче, нешаблонне мислення; 6) забезпечення
гуманістичного, суб'єктивного підходу до виховання, що передбачає
абсолютне визнання гідності особистості, її права на вибір, власну думку,
самостійний вчинок. Важливо створювати умови для конкретного втілення
творчих ідей дитини; 7) створення нового педагогічного середовища, яке
будується на основі співдружності педагогів, колег, однодумців щодо
творчого виховання дітей. Важливо схвалювати результати діяльності
дитини у якійсь одній галузі з метою спонукання бажань випробувати себе
в інших видах діяльності. Бажано підтримувати своїм авторитетом дитину,
котра висловлює відмінну від інших думку й у зв'язку з цим відчуває тиск з
боку своїх однолітків; 8) поєднання навчання з практикою. Тільки за цієї
умови створюються універсальні зв'язки та вміння, які забезпечують
успішне розв'язання як теоретичних, так і практичних завдань; 9)
проведення систематичної профорієнтаційної роботи в школі. Важливо,
щоб кожен учень міг правильно обрати у відповідності зі своїми нахилами
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і здібностями спеціальність і розпочав готуватись до неї вже в шкільний
період життя;
10)  формування  самостійності, працелюбності й організованості, без чого
неможлива повна реалізація потенціальних сил і здібностей індивіда та
максимальний їхній розвиток у діяльності. Необхідно допомагати дитині
знаходити в її фантазіях зв'язок із реальним світом. Варто заохочувати
дитину до участі у груповому творчому процесі; 11)  оптимальне
поєднання загальних вимог  з індивідуальним підходом до талановитих
учнів. Доцільно виявляти толерантне ставлення (принаймні тимчасово) до
можливого безладу повязаного з творчою роботою учня; 12)  орієнтація
діяльності вчителя у роботі з обдарованими дітьми на забезпечення вищого
рівня навчання, удосконалення навчальних планів; організацію занять за
спеціальними планами;  використання індивідуальних занять і методик.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З
НЕВСТИГАЮЧИМИ

 У НАВЧАННІ УЧНЯМИ

 Педагогічно грамотні прийоми корекції неуспішності навчання:  1)
формування навичок навчальної праці і мислення; 2) з'ясування та
змінення мотивації учіння; 3) передбачення завдань зі зниженою
складністю, підвищення доступності розкриття навчального матеріалу,
формування позитивного ставлення до самостійної  праці; 4) дотримання
відповідності зростання вимог до дітей зростанню їхніх можливостей
реалізувати ці вимоги; застосування прийоми підказок; 5)  оптимальна
організація та контроль навчаль-ного процесу, який поєднується із
самоконтролем учнів; 6) диференційований підхід у виявленні ознак
відставання; 7) консультування школярів з питань раціональної організації
учбової діяльності; 8) система учнівських доручень; 9)  похвала; 10)
співпраця з батьками;
11)  культивування позиції про соціальну важливість навчання, яке не
лише цікаве, а часто є важкою наполегливою працею.

Коректна поведінка педагога передбачає: 1) пошук оптимальних методів
і форм навчання, впровадження нових педагогічних технологій; 2)
діагностування причин неуспішності, систематичний контроль та
оцінювання результатів навчання, своєчасне виявлення вад чи прогалин у
засвоєнні навчальної програми; 3) використання сукупності заходів, які
спрямовані на зміну умов навчання та виховання (факультативні заняття,
створення корекційних класів для дітей із слабким здоров’ям); 4)
визначення типу навчальної діяльності школяра; 5) виявлення позитивних
сторін особистості у навчальній діяльності створення у школі атмосфери
довіри, уваги до особистості школяра; 6) складання програми допомоги
учневі із залученням до її реалізації батьків; 7) консультування батьків з
проблеми керівництва самостійною діяльністю школяра, нейтралізація



141

негативного впливу сімейних обставин на ставлення школярів до учіння,
усунення інших зовнішніх чинників, що призвели до неуспішності; 8)
використання вправ, що зміцнюють емоційно-вольову сферу, розвивають
пізнавальні процеси; 9) формування адекватної самооцінки та потреби у
рефлексії (відстеження перебігу розумової діяльності, усвідомлення
труднощів); 10) взаємодію психолога і вчителя, спрямовану на визначення
та підвищення статусу дитини у класі; 11) пошук компенсаторних
можливостей школяра завдяки зміні мотивації учіння, ставлення до школи
і виконання ролей.

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ
(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) виконується
студентами-практикантами, які мають високу успішність навчання та
інтерес до діяльності навчально-дослідницького характеру. ІНДЗ містить
елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає
чинником залучення студента до науково-дослідницької діяльності, яка
може бути продовжена через виконання курсової, дипломної, магістерської
роботи тощо.

Метою виконання навчального спеціального проекту є систематизація,
поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань
студента з навчальною курсу та розвиток навичок самостійної наукової
роботи.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
 “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ”

Теоретичні засади програми вивчення обдарованих дітей

1. В основі обдарувань лежить розвиток пізнавальної активності дитини,
що присутня від природи у кожного, тобто при створенні умов для
розвитку пізнавальної активності кожна дитина має стати обдарованою
(A.M. Матюшкін).

2. Концепція "вікової обдарованості", згідно якої незвичайні можливості
та здібності дитини у ранньому віці ще не свідчать про збереження цього
рівня та можливостей у більш пізні періоди розвитку дитини (І.С. Лейтес).

3. Динамічна теорія обдарованості, за якою: обдарованість має
розвивальний характер цілісної особистості; існування психологічних
бар'єрів для розвитку обдарованості в умовах загальноосвітньої масової
школи: використання проектування та моделювання освітнього
середовища як основного розвивального метода (В.П. Лебедева,
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В.О. Орлов, B.I. Панов).
4. Екопсихологічний підхід до розвитку обдарованості, за яким

обдарованість – це особлива форма прояви творчої природи психіки
людини, яка проходить системне становлення у взаємодії з навколишнім
середовищем (В.І. Панов).

5. Психодидактичний підхід до навчання та розвитку обдарованих
дітей. Психодидактичний підхід має психологічний пріоритет у побудові
освітянських технологій. В останнє десятиріччя це знайшло відображення
в теорії та практиці розвивального навчання, за якого знання, вміння та
навички з мети освітнього процесу перетворюють на засіб когнітивного
(пізнавального) та особистісного розвитку учнів.

Під час його реалізації необхідно:
• сформувати у вчителя певний рівень психологічних знань та вмінь,

розуміння структури здібностей та особистості в цілому, закономірностей
побудови окремих навчальних програм та навчально-виховного процесу
взагалі;

• створити експериментальні навчальні програми з урахуванням
психологічних закономірностей розвитку та навчання обдарованої
особистості;

• розуміти характер та роль освітянського середовища, в якому
відбувається навчання (воно може сприяти розвитку обдарованості або
шкодити проявам здібностей учня).

ПРОГРАМА
ВИВЧЕННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

І. ВИВЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ
ШКОЛЯРІВ

 У  НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Для змістовного наповнення цього розділу необхідно дати відповіді на
наступні питання, провівши бесіди з адміністрацією, вчителями,
шкільним психологом.

Чи дотримується навчальний заклад принципів особистісно
зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі.

Чи створюються умови для самоактуалізації особистості, що включає,
крім вільного самовираження, самоповагу, позитивне самосприйняття, яке
визначається почуттям власної цінності та значущості, достатньою
впевненістю в дружніх взаєминах з іншими людьми.

Чи створюються умови для максимального інтелектуального, духовного,
морально-естетичного, фізичного розвитку учнів, а саме: побудова
високотехнологічного освітнього середовища, де розробляються та
впроваджуються сучасні освітні технології навчання, освіта, надається
можливість реалізувати власні творчі здібності на терені дослідницько-
пошукової та наукової діяльності.
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Охарактеризуйте середовище, у якому освітні технології спрямовані на
формування суб’єктних відносин між учителем та учнем.

Які методи та прийоми розвитку самостійності, ініціативності,
формування здатності та бажання інтенсивно працювати, вливатися у
творчий процес, у різні види діяльності використовує педагогічний
колектив у роботі з обдарованими школярами.

Чи спостерігається спільна дослідницька діяльність на уроці учителя і
учня, їхнє співробітництво?

Яким чином реалізується соціально-особистісний підхід щодо
виховання. Чи впливають досягнення обдарованих учнів  на підвищення
інтелектуального фону в класі, а це, у свою чергу, чи сприяє
інтелектуальному росту інших дітей. Чи наявний прямий виховний ефект:
зміцнюється авторитет обдарованого учня і, що особливо важливо, чи
формується в нього відповідальність за своїх товаришів.

Який рівень використання дослідницької роботи у школі? Чи
забезпечується  високий рівень системності знань, що виключає
формалізм.

Чи залучені обдаровані учні до  науково-дослідницької роботи, чи
розвиваються їхні інтереси та загальні навички дослідницької роботи.

Які заняття на факультативах, спецкурсах та гуртках сприяють
поглибленню   знань з того чи іншого предмета обдарованих учнів.

Чи має можливість обдарована дитина у системі освітнього процесу
школи     отримати додаткові знання з того чи іншого напрямку навчання,
включаючи види діяльності з врахуванням їх індивідуальних нахилів.

Чи дозволяє особистісно-діяльнісний характер освітнього процесу
розв’язувати одне з основних завдань – виявлення, розвиток і підтримку
обдарованої дитини.

Чи включена обдарована дитина у креативне середовище, яке  має на
меті розвивати продуктивне мислення високого рівня (розвиток творчого,
критичного, абстрактно-логічного мислення і здатності до вирішення
проблем), здатності до дослідницької діяльності забезпечує самостійність у
навчанні (тобто, організації навчання як процесу, який керується самим
учнем), стимулювати генерування нових ідей, які руйнуватимуть
стереотипи та загальноприйняті погляди, заохочувати створення робіт з
використанням різноманітних матеріалів, способів та форм, розвивати
здатність дітей до саморозуміння виховувати у них повагу до
індивідуальних особливостей кожного.

Чи наявні у школі програми  визначення стратегії й тактики, принципів,
етапів, організаційно-структурних, соціально-психологічних, науково-
методичних аспектів роботи з обдарованими дітьми.

Чи забезпечені соціально-правові гарантії обдарованих учнів.
Чи створений оптимальний режим навчання, участі в творчих та

інтелектуальних заходах та захист здоров’я обдарованих та здібних учнів;
чи вдається запобігати їхньому перевантаженню.
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Чи здійснюється контроль за нервово-фізичним навантаженням
школяра, що створюються діяльністю і вимогами педагогів і батьків.
Обдаровані діти часто зовні досить стійкі до перевантажень, і дорослим не
просто перебороти спокусу вкласти в дитину якнайбільше інформації,
навичок тощо. Тим часом перевантаження для неї так само небезпечні, як і
для звичайного школяра.

Чи сформована в шкільному співтоваристві певна психологічна
установка щодо  обдарованості: обдарованість –  це унікальний цілісний
стан особистості дитини, це велика індивідуальна і соціальна цінність,
вона має потребу у виявленні і підтримці, але не повинна
використовуватися як засіб забезпечення престижу школи.

Чи відпрацьована у навчальному закладі система виявлення обдарованих
та здібних учнів.

Чи проводяться психолого-соціологічних моніторингові дослідження з
метою виявлення обдарованих та здібних учнів; педагогічний і
психологічний аналіз та корекція моделі освітнього поля обдарованого
учня, моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку.

Чи є  та оновлюється  інформаційний банк “Обдарованість”.
Чи відстежується результативність участі школярів у творчих конкурсах

та змаганнях.

ІІ. НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ОБДАРОВАНИХ
ТА ЗДІБНИХ УЧНІВ

Чи створені оптимальні умови для розвитку обдаровань і здібностей
учнів, реалізації їх інтелектуальних та творчих нахилів.

Чи сприяють вчителі залученню обдарованих та здібних учнів до роботи
в гуртках та секціях позашкільних навчальних закладів, творчих
колективах

Чи використовуються можливості навчального плану для поглибленого
вивчення базових дисциплін математичного, гуманітарного, економічного,
художньо-естетичного профілів на заняттях відповідних факультативів та
гуртків.

Чи сприяють вчителі створенню умов для забезпечення пошукової та
науково-дослідницької діяльності учнів шляхом підвищення ефективності
участі в проектах, роботі   наукового товариства, інтелектуальних клубів,
учнівських конференцій, Малої Академії наук тощо.

Отже, зробіть узагальнення результатів вивчення системи
методичного  та психологічного супроводу процесу управління роботи з
обдарованими та здібними учнями.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ  ОСОБЛИВОСТЕЙ
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
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У роботах закордонних педагогів і психологів виділено десять
особливостей обдарованих дітей:

1. Вони завжди чим-небудь зайняті і дуже активні.
2. Хочуть знати більш докладно і вимагають від дорослих додаткової

інформації.
3. Навчання приносить їм задоволення: вони хочуть учитися і

домагаються успіхів.
4. Здатні займатися самостійно.
5. Уміють критично оцінювати оточуючу їх дійсність і прагнуть

проникнути в суть явищ, не задовольняючись поверхневими поясненнями.
6. Урок представляє для них інтерес тоді, коли використовуються про-

блемні методи.
7. На відміну від однолітків краще вміють розкривати відносини між

явищами і сутністю, систематизувати, класифікувати.
8. Прагнуть працювати і працюють більше від своїх однолітків.
9. Ставлять безліч питань дорослим, що знаходяться поруч, і чекають

вичерпної відповіді на своє питання.
10. Мають сильно виражене почуття справедливості.
Підтвердіть ці висновки дослідників, наведіть приклади

спостережень за обраною вами дитиною.

Основні проблеми обдарованих дітей
В обдарованих дітей протягом їхнього життя виникає досить багато

різноманітних проблем, серед яких можна виділити:
Ворожість до школи. Це пов'язано, як правило, з тим, що навчальна

програма нудна і нецікава для обдарованої дитини. Отже, можливі
порушення в поведінці, за які до дітей застосовуються «каральні» заходи.

Ігрові інтереси. Виявлено, що обдарованим дітям подобаються складні
ігри і нецікаві ті, котрими захоплюються їхні однолітки середніх
здібностей. Унаслідок цього обдарована дитина виявляється в ізоляції.

Конформність. Обдаровані діти, відкидаючи стандартні вимоги, не
схильні, таким чином, до конформізму, особливо якщо ці стандарти йдуть
врозріз з їх інтересами або здаються безглуздими.

Занурення у філософські проблеми. Обдаровані діти задумуються над
філософськими проблемами (питаннями життя і смерті, релігійних
вірувань) більше, ніж звичайні діти.

Невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним
розвитком. Обдаровані діти часто бажають спілкуватися і гратися з дітьми
старшого віку. Через це їм часом важко стати лідерами, тому що вони
поступаються останнім у фізичному розвитку.

Прагнення до досконалості (перфекціонізм). Для обдарованих дітей
характерна внутрішня потреба досконалості, що виявляється досить рано.
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Відчуття незадоволеності. Вони критично ставляться до власних
досягнень, часто незадоволені, звідси –  відчуття власної неадекватності і
низька самооцінка.

Нереалістичні цілі. Обдаровані діти часто ставлять перед собою
завищені цілі і не маючи можливості досягти їх, починають переживати. З
іншого боку, прагнення до досконалості приводить до високих досягнень.

Надчутливість. Обдарована дитина більш уразлива, вона часто
сприймає слова або невербальні сигнали як прояв неприйняття себе
оточуючими. У результаті така дитина вважається гіперактивною і такою,
що відволікається, оскільки постійно реагує на різного роду подразники і
стимули.

Потреба в увазі дорослих. Через природну допитливість і прагнення до
пізнання обдаровані діти часто монополізують увагу дорослих, котрі
знаходяться поруч.

Нетерпимість. Обдаровані діти нерідко з недостатньою терпимістю
ставляться до дітей, що стоять нижче їх в інтелектуальному розвитку.
Вони можуть відштовхувати оточуючих своїми зауваженнями.

З’ясуйте, які проблеми відчуває досліджувана Вами дитина (бесіди з
учнем, вчителями, психологом, батьками)

ІV.  ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДІТИНИ

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.
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       20. Висока допитливість.
Якщо більшість ваших, відповідей «ТАК», то сміливо включайте дитину

до списку, який складає психолог школи для подальшої діагностики
обдарованості.

Дослідження обдарованих учнів

Проведіть дослідження обдарованих учнів, використавши методику А.
А. Лосєвої.

Інструкція. Нижче перераховані 10 сфер, у яких учень може виявити
свої таланти. До кожної сфери наведені характеристики. Вам необхідно за
нижче запропонованою шкалою оцінити кожну з цих характеристик:

5 балів – характеристика властива учневі найбільшою мірою; 4 бали –
характеристика властива учневі в ступені вище середнього; З бали –
характеристика властива в середньому ступені; 2 бали — найнижчий
ступінь.

Ця методика проводиться на основі спостережень за дитиною. Одну
дитину повинні оцінювати кілька експертів: батьки, учителі з різних
предметів, психолог.

I. Інтелектуальна сфера
1. Висока пізнавальна активність, мобільність.
2. Швидкість і точність виконання розумових операцій.
3. Стійкість уваги.
4. Оперативна пам'ять – швидко запам'ятовує почуте або прочитане без

спеціальних завчань, не витрачає багато часу на повторення того, що
потрібно запам'ятати.

5. Навички логічного мислення, добре міркує, ясно мислить, не плу-
тається в думках.

6. Багатство активного словника.
7.Швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій. Добре

вловлює зв'язок між однією подією й іншою, між причиною і наслідком.
Добре розуміє недоговорене, здогадується про те, що часто прямо не
висловлюється дорослими, але мається на увазі. Вловлює причини вчинків
інших людей, мотиви їхнього поводження.

8. Виражена установка на творче виконання завдань.
9. Розвиненість творчого мислення й уяви.
10. Володіння основними компонентами уміння учитися.
11. Здатність контролювати власну творчу діяльність, підвищений темп

розумового розвитку.
12. Можливість передбачення результату діяльності.
II. Сфера академічних досягнень
1. Багатий словниковий запас, використання складних синтаксичних

структур.
2. Підвищений інтерес до обчислень, математичних відносин.
3. Підвищена увага до явищ природи, проведення дослідів.
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4. Демонстрація розуміння причинно-наслідкових відносин.
5. Виражає свої думки ясно і точно (усно або письмово).
6. Читає книги, статті, науково-популярні видання з випереджанням

своїх однолітків на рік-два.
7. Гарна “моторна” координація, особливо між зоровим сприйняттям і

рукою (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).
8. Читання науково-популярної літератури приносить більше

приємностей, ніж читання художньої.
9. Не сумує, якщо його проект не підтриманий або якщо його

“експеримент» не вийшов.
10. Намагається з'ясувати причини і зміст подій.
11. Приділяє багато часу створенню власних “проектів”.
12. Любить обговорювати наукові відкриття, винаходи, часто

задумується про це.
III. Творчість
1. Висока продуктивність з безлічі різних речей.
2. Винахідливість у використанні матеріалів і ідей.
3. Схильність до завершеності і точності в заняттях.
4. Задає багато питань з предмета, що його цікавить.
5. Любить малювати.
6. Виявляє тонке почуття гумору.
7. Не боїться бути таким, як усі.
8. Схильний до фантазій, гри.
IV. Літературні сфери
1. Може легко “побудувати» розповідь, починаючи від зав'язки сюжету і

кінчаючи розв'язанням якогось конфлікту.
2. Придумує щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось уже

знайоме і відоме усім.
3. Дотримується тільки необхідних деталей у розповідях про події, усе

несуттєве відкидає, залишає головне, найбільш характерне.
4. Уміє добре дотримуватися обраного сюжету, не втрачає основної;

думки.
5. Уміє передати емоційний стан героїв, їхні переживання і почуття.
6. Уміє ввести в розповідь такі деталі, що важливі для розуміння події,

про які йдеться, і в той же час не упускає основну сюжетну лінію.
7. Любить писати розповіді або статті.
8. Зображує у своїх розповідях героїв “живими», передає їхні почуття і

настрої.
V. Артистична сфера
1. Легко входить у роль іншого персонажа, людини.
2. Цікавиться акторською грою.
3. Змінює тональність і вираження голосу, коли зображує іншу лю дину.
4. Розуміє і зображує конфліктну ситуацію, коли має можливість розі-

грати яку-небудь драматичну сцену.
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5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.
6. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про що-

небудь із захопленням розповідає.
7. З великою легкістю драматизує, віддає почуття й емоційні пережи-

вання.
8. Пластичний і відкритий для всього нового, “не зациклюється” на

старому. Не любить уже випробуваних варіантів, завжди перевіряє
виниклу ідею і тільки після “експериментальної» перевірки може від неї
відмовитися.

VI. Музична сфера
1. Відзивається дуже швидко і легко на ритм мелодії.
2. Добре співає.
3. У гру на інструменті, у спів або танець вкладає багато енергії і по-

чуттів.
4. Любить музичні заняття. Прагне піти на концерт туди, де можна

слухати музику.
5. Може співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.
6. У співі або музиці виражає свої почуття, стан.
7. Складає оригінальні, свої власні мелодії.
8. Добре грає на якому-небудь інструменті.
VII. Технічна сфера
1. Добре виконує всякі завдання з ручної праці.
2. Цікавиться механізмами і машинами.
3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, мо-

делей потягів, радіоприймачів.
4. Може легко полагодити зіпсовані прилади, використовувати старі

деталі для створення нових виробів, іграшок.
5. Розуміє причини “капризів” механізмів, любить загадкові поломки.
6. Любить малювати креслення механізмів.
7. Читає журнали і статті про створення нових приладів і машин.
VIII. Рухова сфера
1. Тонкість і точність моторики.
2. Розвинута рухово-моторна координація.
3. Прагне до рухових занять (фізкультури).
4. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.
5. Постійно процвітає в якому-небудь виді спортивної гри.
6. У вільний час любить ходити в походи, грати в рухливі ігри (хокей,

футбол, баскетбол тощо)
IX. Сфера художніх досягнень
1. Виявляє велику цікавість до візуальної інформації.
2. Виявляє велику цікавість до серйозних занять у художній сфері.
3. Малюнки і картини відрізняються розмаїтістю сюжетів.
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4. Серйозно відноситься до творів мистецтва. Стає вдумливим і дуже
серйозним, коли бачить гарну картину, чує музику, бачить незвичайну
скульптуру, красиво і художньо виконану річ.

5. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, творі, описі якої-небудь
події), складає оригінальні композиції (із квітів, малюнків, каменю і т. ін.).

6. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для
виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у будівництві
дитячих будиночків на ігровому майданчику, у роботі з ножицями, клеєм.

7. Коли має вільний час охоче малює, ліпить, створює композиції, що
мають художнє призначення (прикраса для будинку, одягу і т. ін.).

8. Вдається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої по-
чуття і настрій.

9. Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною, для того щоб
зображувати події або речі в трьох вимірах у просторі.

10. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може
дати свою власну оцінку і спробує відтворити побачене у своїх роботах.

X. Спілкування і лідерство
1. Легко пристосовується до нової ситуації.
2. Завжди виконує свої обіцянки, відповідальний.
3. Висока товариськість з оточуючими.
4. Прагне до домінування серед однолітків.
5. Однолітки звертаються за порадою.
Обробка отриманих результатів. Підсумуйте бали за всіма характери-

стиками всередині кожної «галузі» таланту. Загальну кількість набраних
балів усередині однієї галузі розділіть на кількість питань.

Для полегшення обробки даних рекомендується використовувати
таблицю:

назва сфери загальна
кількість
балів (Б)

кількіст
ь пи-
тань
(П)

коефіцієн
т обда-
рованості
(К)
 К = Б/П

І.
Інтелектуальна
сфера

12

II. Сфера
академічних
досягнень

12

III. Творчість 8
IV. Літературна
сфера

8

V. Артистична
сфера

8

VI. Музична 8
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сфера
VII. Технічна
сфера

7

VIII. Рухова
сфера

6

IX. Сфера
художніх
     досягнень

10

X. Спілкування
і лідерство

5

Коефіцієнт обдарованості за кожною сферою порівняйте між собою.
Виділіть 3—4 найвищих показника, і, орієнтуючись на них, спробуйте
створювати умови для розвитку здібностей.

Тест для батьків “Не прогав вундеркінда”

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнаються в
ранньому віці, тому обов'язок батьків –  виявити та розвинути приховані
здібності та задатки. У цьому може допомогти такий тест.

1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати:
• самостійно –  7 балів;
• за допомогою –  5 балів.
2. Читає багато книжок, причому досить швидко –  2 бали.
3. Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та

енциклопедіями –  2 бали.
4. Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читання – 1

бал.
5. Займається переважно за зачиненими дверима, а друзів має, старших

за себе –  2 бали.
6. Розмовляє зі старшими на рівних –  2 бали.
7. Ставить багато різних підступних запитань, інколи заганяючи

дорослих у глухий кут –  2 бали.
8. Має готові відповіді на несподівані запитання –  1 бал.
9. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (скажімо,

після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь)
–  2 бали.

10. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, самостійно
оцінює суспільні явища –  1 бал.

11. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні вправи, які не
потребують особливих зусиль) викликають нудьгу –  1 бал.

12. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її
особисто –  2 бали.
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13. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час
спілкування різні терміни –  2 бали.

14. Любить складні ігри (шахи тощо), які потребують кмітливості –  1
бал.

15. V ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники – 1
бал.

16. Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно – 2 бали.
17. її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобудови й усім,

що стосується давньої історії, –  2 бали.
18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал

та має власну думку з багатьох питань –  2 бали.
19. Має розвинене почуття сприймання музики, образотворчого

мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гармонію –  2 бали.

Чи є ваша дитина «вундеркіндом», залежить від того, скільки балів вона
отримає під час підрахунку. Слід врахувати, що об'єктивність тестування
залежить від чітких відповідей на запитання.

Якщо сума дорівнює від 10 до 13 балів, це свідчить про те, що ваша
дитина має певні здібності. Тож вам слід потурбуватися про те, щоб
організувати її навчання та відповідно спрямувати розвиток її здібностей
[8, с.49].

V. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Зробіть висновки та сформулюйте рекомендації щодо здійсненого

індивідуального навчально-дослідного завдання.
Чи вимагає робота з обдарованими дітьми належної змістової

наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні
види пошукової аналітичної, розвиваючої, творчої діяльності.

Які форми роботи можуть бути використані вчителями на групових,
індивідуальних заняттях, на уроках і в позаурочний час, факультативах.

Чи повинен зміст навчальної інформації доповнюватись науковими
відомостями, які можуть одержати обдаровані школярі в процесі
виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок
вищого темпу обробки навчальної інформації.

Чи мають серед методів навчання обдарованих учнів превалювати
самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних
знань, умінь і навичок.
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Чи потрібно педагогу стимулювати поглиблене вивчення,
систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у
нові ситуації, розвиток творчих елементів у навчанні креативних учнів.

Чи повинні домашні завдання для здібних дітей мати творчий,
диференційований характер.

Чи мають бути вищеперелічені аспекти органічно вплетеними в уроці,
доповнюватися системою позакласної та позашкільної роботи: виконанням
учнем позанавчальних завдань; заняттями у наукових товариствах;
відвідуваннями гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах
любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.); залучення учнів до
участі у оглядах-конкурсах художньої, технічної та інших видів творчості,
зустрічей з ученими тощо.

Чи повинні індивідуальні форми позакласної роботи передбачати
виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах,
конкурсах на кращу науково-дослідну роботу.

Чи мають вчителі послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів
учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Яка, на вашу думку, роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей
належить Малій академії наук України.

Апробація рекомендацій щодо роботи з обдарованими дітьми
(історико-філологічний напрямок)

Соціальна сфера
1. Створення сприятливих фізіологічних умов:
–  забезпечення стану стабільності, спокою;
– усунення факторів, які відволікають.
2. Створення атмосфери розуміння і чуйності.
3. Дотримання особистісно зорієнтованих напрямків:
–  відрізняти вчинок від особистісних якостей дитини;
–  не припускати авторитарного нав'язування своєї думки;
–  уникати засудження, мотивувати діяльність позитивною установкою

на учня.

Інтелектуальна сфера
1. Сприяти розвитку пізнавальних інтересів пріоритетного напрямку,

при цьому створювати сприятливий фон щодо інших предметів основного
програмового курсу.

2. Формувати й розвивати конвергентне мислення на основі розвитку
ораторського мистецтва, риторики, досліджень різного типу, на основі
встановлення причинно-наслідкових зв'язків, пошуково-дослідницької
роботи, умінь і журналістських навичок, складання ігрових програм.
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3. Формувати й розвивати дивергентне мислення на основі вміння
емпатійно вживатися в образ героїв, предметів, подій, написання творів,
есе, роздумів тощо від імені героя; на основі поєднання і створення нових
образів через збагачення власного досвіду, знань і почуттів, завдяки
розкриттю всіх каналів доступу інформації. Залучати до «мозкових атак»,
дискусій із метою розвитку вміння сприймати різні погляди.

4. Практикувати індивідуальні творчі роботи зі складання прогнозів,
моделей досліджень художньо-естетичних, історико-правових проблем.

Міжособистіспі стосунки
1. Формувати адекватну самооцінку.
2. Формувати комунікативні павички, залучати до позакласної роботи.
3. Сприяти формуванню доброзичливої атмосфери в класі щодо

обдарованих дітей [8, с. 46-47].

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
“ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ВАЖКОВИХОВУВАНИХ УЧНІВ”

ПРОГРАМА
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ “ВАЖКИХ” УЧНІВ

На підставі аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури можна
виділити три істотних ознаки, що складають зміст поняття “важкі” діти.

Першою ознакою є наявність в учнів поведінки, що відхиляється від
норми. Для зручності користуються скороченням «поведінка, що відхи-
ляється». Для характеристики поведінки, що відхиляється, використовують
також спеціальні терміни “делінквентність”  і “девіантність”. Під
делінквентною поведінкою розуміють ланцюг учинків, провин, дрібних
правопорушень, що відрізняються від кримінальних, тобто кримінально
карних, серйозних правопорушень і злочинів. Під девіантністю мають на
увазі відхилення від прийнятих у суспільстві норм. До обсягу цього
поняття включаються як делінквентне, так і інші порушення поведінки (від
ранньої алкоголізації до суїцидних спроб).

Під “важкими” школярами розуміються, по-друге, такі діти і підлітки,
порушення поведінки яких нелегко виправляються. У зв'язку з цим слід
розрізняти терміни “важкі діти” і «педагогічно запущені діти”. Усі «важкі»
діти, звичайно, є педагогічно запущеними. Але не всі педагогічно запущені
діти –  “важкі”: деякі відносно легко піддаються перевихованню.

«Важкі” діти, по-третє, особливо потребують індивідуального підходу
з боку дорослих. Це не погані, безнадійно зіпсовані школярі, я
неправильно вважають деякі дорослі, а ті, що потребують особливо уваги й
участі оточуючих.

Основні причини труднощів у вихованні окремих школярів у не-
правильних відносинах у родині, у прорахунках школи, ізоляції від то-
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варишів, у прагненні ствердити себе будь-яким способом і в будь-якій
групі. Часто діє сукупність, комплекс усіх цих причин.

Для роботи з перевиховання важких школярів необхідно визначити
характер відхилень у їхньому поводженні, пов'язаних, головним чином, з
основними рисами характеру. Виділяють 2 категорії важких дітей.

До першої категорії відносяться учні з «невеликими» відхиленням: в
моральному розвитку (ледачі, пасивні, недисципліновані, брехливі тощо).
До другої категорії відносять дітей з акцентуацією характер і
темпераменту (демонстративні, збудливі особистості тощо).

До причин поводження школярів, що відносяться до
першої категорії варто віднести наступні: особливості сімейного
виховання, неуважність з боку вихователів до вікових особливостей
школярів, помилковість самооцінки самих учнів. Усе це приведе до
розвитку і появи недоліки
характеру. Недоліки характеру — це стійкі негативні форми поводження
людини. Можна виділити 2 види недоліків характеру учнів:

1) ті, що проявляються в роботі учня (лінощі, пасивність, неорганізо-
ваність, неакуратність, відсутність наполегливості);

2) відношення його до себе й інших людей (егоїзм, недисциплінованість,
упертість, брутальність, облудність).

Друга причина поводження школярів пов'язана з особливостями ак-
центуації темпераменту і характеру школярів. Акцентуація –  надмірне
посилення окремих рис характеру.

Психологами була розроблена схема вивчення таких учнів. Вона
включає питання, які відносять до загальних даних особистостей, звертає
увагу на необхідність характеристики основних видів діяльності, її
спрямованості, основних рис характеру і динамічних особливостей
особистості.

Схема являє собою набір якостей, які характеризують найбільш суттєві
риси особистості. Оцінка рівня розвитку окремих якостей йде за
п'ятибальною системою.

Вивчення психологічних особливостей особистості за даною картою-
схемою дає можливість:

–  одержати систематизовану і всебічну інформацію про стан розвитку
особистості учня в даний час;

–  передбачити на основі цього очікувану поведінку і хід подальшого
розвитку особистості (одержувати прогноз);

–  окреслити ефективні шляхи цілеспрямованих педагогічних впливів;
–  при повторному складенні карти (новий зріз) визначити зміни, які

відбулися.

ОРІЄНТОВНА СХЕМА
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСОБИСТОСТІ “ВАЖКОГО” ШКОЛЯРА

Загальні дані про особистість
1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Стать.
3. Вік (скільки років на час заповнення схеми)..
4. Стан здоров'я і фізичний розвиток (потрібне підкреслити):

здоровий, фізично розвинений, часто хворіє, слабкий; чим хворів, як
переносить захворювання.

5. Умови сімейного виховання: склад сім'ї; хто із членів сім'ї має най-
більший вплив (позитивний і негативний), взаємовідносини з членами
сім'ї.

6. Скільки років навчається в даній школі, які значні зміни відбулися в
процесі розвитку.

Загальна характеристика особливостей учбової  діяльності
1. Як навчаться, які оцінки переважають.
2. З яких предметів встигає краще, з яких гірше.
3. До яких предметів виявляє більш високий рівень здібностей і навпаки,

до яких — більш низький
4. Заучує навчальний матеріал свідомо, логічно, чи переважно механічно

“зазубрює”; або те й інше поєднується на високому рівні, чи те й інше
чітко не виявляється.

5. Чим переважно любить займатися після уроків.
Виявлення причин неуспішності учнів
1. Фізіологічні: загальна ослабленість організму; слабкий тип нервової

системи; порушення зору, слуху, артикуляції; захворювання кори
головного мозку тощо.

2. Психологічні: несформованість мотивів навчальної діяльності;
недисциплінованість; порушення емоційно-вольової сфери; низький рівень
розвитку пізнавальних процесів тощо.

3. Педагогічні: низька ефективність навчальної діяльності; пропуски
уроків; відсутність диференційованого підходу з боку вчителя; недостатня
увага батьків тощо.

4. Соціальні: низькі індивідуальні статусні ролі, майнова нерівність
тощо.

Апробація рекомендацій “Робота з неуспішними у навчанні
учнями”

А. Під час опитування
1. Учневі пропонується приблизний план відповіді.
2. Дозволяється користуватись планом, складеним удома.
3. Відводиться більше часу для підготовки до відповіді біля дошки.
4. Можна робити попередні записи.
6. Користуватись наочністю.
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5. Створювати ситуацію успіху.
7. Періодично перевіряти засвоєння матеріалу за темами.
8. Виробляти позитивне ставлення.
Б. Під час вивчення нового матеріалу
1. Концентрувати увагу на найбільш важливих і складних розділах.
2. Частіше звертатись із запитаннями.
3. Залучати учнів як помічників.
4. Стимулювати питаннями, підтримкою у разі виникнення труднощів.
В. У ході самостійної роботи
1. Давати завдання, спрямовані на усунення помилок, допущених під час

відповідей чи письмових робіт.
2. Зазначати позитивні моменти для стимулювання.
3. Допомагати під час усунення типових помилок поясненнями.
4. Допомагати частково.
Г. Під час організації домашньої роботи
1. Підбирати завдання щодо усвідомлення та виправлення.
2. Проводити попередній інструктаж про порядок виконання домашньої

роботи, про можливі ускладнення.
3. Розподілити навантаження, аби уникнути перевантаження школярів

[8, с.94].

Загальна характеристика спрямованості особистості
2. Інтереси особистості (суспільні чи егоїстичні, широкі чи вузькі, стійкі

чи нестійкі)
3. Мотиви 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 та ін.).

Положення особистості у класі
1. Чи користується симпатіями учнів класу чи

окремної його частини; симпатіями не користується.
2. Чи мас друзів у класі?
3. Виконує в дружбі ведучу чи ведену роль?
4. Чи має надійних друзів поза класом?
5. Переважно ладить с учнями класу чи конфліктує?

Характерологічні особливості особистості
Риси характеру оцінюються за п'ятибальною

системою. Бали відповідають таким рівням прояву даної
риси:
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5 – риса проявляється характерно, чітко, виражено,
постійно, типово для особистості;

4 – частіше проявляється, ніж не проявляється;
3 – недостатньо точно виражена, як правило, не

проявляється;
2 – протилежна риса особистості проявляється

частіше, виражена помітніше;
1 – чітко виражена протилежна сторона, вона

проявляється чітко, типово, постійно.

А. Риси характеру, які виражають спрямованість:
1. Громадська чи егоїстична спрямованість.
2. Принциповість чи безпринципність.
3. Правдивість чи брехливість.
4. Працьовитість чи лінощі.
5. Безкорисливість чи користолюбство.
6. Скромність чи нескромність.
7. Справедливість чи несправедливість.
8. Чуйність чи черствість.
9. Прямота чи лицемірство.

Б. Інтелектуальні риси характеру:
1. Спостережливість чи неспостережливість.
2. Практична спрямованість розуму, уміння

застосувати знання при виконанні практичних завдань
чи непрактичність розуму.

3. Допитливість чи недопитливість.

В. Вольові риси характеру:
1. Впевненість чи невпевненість у своїх силах і можливостях.
2. Дисциплінованість чи недисциплінованість.
3. Ініціативність (заповзятливість) чи тільки старанність.
4. Особиста організованість чи неорганізованість.
5. Самостійність чи навіювання.
6. Зібраність чи незібраність.
7. Витримка чи нестриманість.
8. Сміливість чи боягузтво.
9. Наполегливість чи впертість.
10. Особиста активність чи пасивність.
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Г. Емоційні риси характеру:
1. Веселість чи похмурість.
2. Бадьорість чи в'ялість.
3. Незворушність чи роздратованість.

Д. Риси характеру, які виражають ставлення до діяльності:
1. Добросовісність чи недобросовісність у ставлення до діяльності:
а) трудової;
б) навчальної;
в) ігрової;
д) спортивної.
2. Працездатність чи непрацездатність.

Є. Риси характеру, які виражають ставлення до інших людей:
1. Колективізм чи індивідуалізм.
2. Товариськість чи замкнутість.
3. Тактовність чи нетактовність.
4. Чуйність чи черствість.
5. Ввічливість чи грубість.

Ж. Риси характеру, які виражають ставлення до самого себе:
1. Критичне ставлення до своїх сил чи надмірна самовпевненість.
2. Впевненість чи невпевненість.
3. Вимогливість чи невимогливість.
4. Самокритичність чи несамокритичність.

Динамічні особливості особистості:
1. 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.

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

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

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

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

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

7. Легко і швидко засвоює нові знання, уміння, навички чи важко і
повільно.
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8. Легко відгукується на нові враження (навіть якщо вони незначні) чи
невразливий.

9. Бойовий, наполегливий, енергійний чи тихоня.
10. Врівноважений, спокійний чи схильний до емоціональних зривів,

спалахів.

Загальні і спеціальні здібності
Тут оцінка виводиться теж за п'ятибальною системою, але тепер оцінка

має відображати ступінь вираження і рівень розвитку кожної якості;
властивості особистості.

Балом «5» оцінюється кожна якість, властивість особистості, якщо вона
чітко виражена, має високий рівень розвитку, проявляється постійно,
типово і характерна для даної особистості.

Бал «4» – має рівень розвитку якості вище середнього, він проявляється
не так чітко, нетипово.

Бал «3» – середній рівень розвитку, недостатньо виражений, прояв-
ляється не постійно, нетипово.

Бал «2» – рівень розвитку нижче середнього, слабо виражений, частіше
не проявляється.

Бал «1» – не виражений, зовсім не проявляється, не розвинений
(проявляє нездатність).

Наскільки свідомо і наочно проявляє 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

Причини відхилення в моральному розвитку і поведінці
1. Загальна характеристика сім'ї:
1) Ким і де працюють батьки, їх освіта:
батько
мати
2) Культурний рівень сім'ї: високий, середній, низький.
3) Житлово-побутові умови: добрі, задовільні, незадовільні.
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4) Взаємовідносини батьків: добрі, задовільні, незадовільні.
5) Характеристика батьків як вихователів: займаються вихованням

постійно, періодично, не займаються.
6) Рівень взаєморозуміння підлітка й батьків: високий, середній,;

низький.
7) Мотиви відповідальності підлітка перед батьками: любить, поважає,

жаліє, боїться.
8) Неблагополучна сім'я: конфліктна (розбіжність у вимогах батьків),

антипедагогічна (бездоглядність), аморальна (порушення, норм моралі),
асоціальна (правопорушники).

2. Статус у класі:
1) Як адаптується в класі: легко, середньо, важко.
2) Пропускає заняття без поважних причин: рідко, часто, систематично.
3) 3 яких предметів має незадовільні оцінки:
4) Чи часто вступає в конфлікти з однокласниками: рідко, часто,

систематично.
5) Педагогічні помилки учителів: суб'єктивізм, безтактовність, грубість,

лібералізм тощо.

3. Мікросередовище за місцем проживання:
1) Зв'язок з групою підлітків з негативною спрямованістю.
2) Положення в групі підлітків: лідер, його помічник, рядовий член

групи.
3) Як здійснює проступки, правопорушення: свідомо, під впливом

інших, випадково.
4) У якій формі здійснює проступки і правопорушення: індивідуально,

інколи з іншими підлітками, завжди групою.
5) Вживання спиртних напоїв і куріння: рідко, часто, систематично.
4. Проведення вільного часу:
1) Як проводить вільний час: читає книги, ходить на танці, гуляє по

вулицях, дивиться телевізор, слухає музику, допомагає дома по
господарству; нічого не робить.

2) В яких гуртках бере активну участь: спортивному, технічної твор-
чості, предметному, художньому та ін.; ніде не бере участі.

3) Чим цікавиться: книгами, живописом, музикою, спортом, технікою,
рукоділлям і шиттям, тваринами і природою; іншими справами; нічим.

4) Які книги привертають увагу: наукові, фантастичні, вірші, детективні,
історичні, про любов, сімейні відносини, різні; не любить читати.

5) 3 ким проводить вільний час: у сім'ї, з рідними, друзями, одно-
класниками, та ін.

5. Поведінка “важковиховуваних” учнів-підлітків
Упертість: надмірна збудливість нервової системи внаслідок сильних

вражень: перевтома, гнітючі переживання тощо; потяг до самостійності і
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незалежності, спроба виявити власну волю; звична форма поведінки
дитини, що зросла в умовах захвалювання; форма протесту учня проти
необґрунтованого пригнічення дорослими його самостійності.

Грубість: відсутність поваги від дорослих; переконаність, що грубість є
невід'ємною рисою дорослості; недостатній розвиток вольових процесів.

Недисциплінованість: хибне розуміння моральних категорій типу
мужність, відвага, сміливість, воля; безконтрольність, вештання,
неробство.

Поведінкові прояви дорослості (Т.В. Драгунова):
– наслідування зовнішніх ознак дорослості (паління, вживання алкоголю

тощо);
– рівняння на якості "справжнього" чоловіка (жінки) - сила,

витривалість, воля, вірність тощо;
– соціальна зрілість (турбота про близьких, прагнення оволодіти

"дорослими" уміннями - в'язати, шити, столярувати тощо);
– інтелектуальна дорослість (прагнення досягти рівня знань дорослого,

який є зразком).

Визначення рівня важковиховуваності:
1) Важковиховуваний школяр. Байдуже ставиться до навчальної діяль-

ності, періодично порушує дисципліну і правила поведінки, тобто
здійснює негативні вчинки, проявляє деякі негативні моральні якості
особистості.

2) Педагогічно запущений підліток. Негативно ставиться до навчальної
діяльності, систематично порушує дисципліну і норми моралі, тобто
здійснює проступки, постійно проявляє ряд негативних моральних якостей
особистості.

3) Підліток-правопорушник. Здійснює правопорушення (дрібні
крадіжки, хуліганство тощо), порушує адміністративні та інші норми,
стоїть на обліку в інспекції у справах неповнолітніх.

4) Неповнолітній злочинець. Здійснює карні злочини, порушує правові
норми.

5) Відхилення в психічному розвитку, розумова відсталість, відхилення
в нервовій системи, ознаки психофізичного інфантилізму, ознаки
патохарактерологічного розвитку особистості.

Розробка та апробація (спільно з класним керівником та
психологом) заходів щодо корекції недоліків особистісного
розвитку школяра

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

Причини:
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1. Недоліки виховання (несформованість нормовідповідної поведінки).
2. Дефект самооцінки.
3. Нестійкість нервових процесів.
4. Асоціальність сім'ї.
5. Відсутність знань етичних норм.
Корекція: проводити бесіди з батьками, доводити до їх відома приклади

поведінки дитини; проводити заняття з етики з асоціальними дітьми,
давати змогу таким дітям потрапляти у становище жертви агресії інших
дітей (самоаналіз «Чи гарно бути у такому становищі?»).

Замкненість – відсторонення від товариства внаслідок ослаблення
емоційного зв'язку з ним.

Ознаки: уникнення товариства, сором'язливість, емоційна холодність,
пригнічений настрій, підозрілість, незадоволений вигляд, недовіра.

Причини:
1. Тривалий стрес.
2. Несформованість комунікативних здібностей.
3. Невдачі.
4. Дефект самооцінки.
Корекція: акцент на позитивних якостях, зміцнення віри в учня (сина,

доньку, онука, брата...), підкреслення позитивних рішень і дій дитини,
заохочення до позитивного сприйняття, виявлення терпіння, формування
комунікативних вмінь.

Невпевненість – переживання людиною своєї неспроможності досягти
тих чи інших життєвих цілей, впоратись із певними задачами внаслідок
заниження самооцінки.

Ознаки: знижений життєвий тонус, песимізм, тривожність, почуття
провини, самозвинувачення, покірність, смиренність, сором'язливість.

Причини:
1. Надмірна вимогливість.
2. Передбачення невдачі.
3. Хвороблива самокритика.
4. Зниження успіху з метою попередження ще більшого провалу.
Корекція: розвивати адекватні можливостей і домагання (ставити

адекватні цілі), викликати почуття симпатії до себе та самоповаги,
виховувати сміливість, усвідомлення потреби в самому собі.

Екстернальність – схильність людини приписувати відповідальність за
результати своєї діяльності якимось зовнішнім силам.

Ознаки: 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.

Причини:
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1. Занадто висока опіка батьків або авторитетне ставлення.
2. Нереалістична самооцінка.
Корекція: ставити в ситуацію, коли від їх самостійного вибору залежить

подальший розвиток події, заохочувати до ініціативності, пов'язаної з
ризиком, хвалити за проявлену рішучість.

Естетична нечутливість – якість особистості, що виявляється у
відсутності емоційного відгуку під час сприймання об'єктів, яким
притаманна естетична цінність.

Ознаки: надмірний раціоналізм, пошук практичної користі, споживацька
авторитарна життєва орієнтація сім'ї, зневажливе ставлення до «жіночих»
цінностей.

Корекція: через створення багатого естетичного оточення, підвищення
культури міжособистісних взаємин; звертати увагу на красиве, прекрасне
(парк, театри, фонтани, галереї...), виробляти критерії високої краси,
тренувати творчу увагу.

Схильність до нечесної поведінки — брехня, свідоме заперечення того,
що відповідає дійсності.

Мотиви:
1. Уникнення сорому.
2. Прагнення досягти чогось, якщо не виходить іншими методами.
3. Захист друзів, самозахист.
4. Здобування визнання.
5. Засіб особистого життя, маніпулювання дітьми.
Корекція: наголошувати на необхідності говорити правду; викривати

кожний факт брехні, не соромлячи при цьому дитину, а підводячи її до
цього фразою «Мені приємно було б, якби ти сказав правду» ; наводити
приклади чесної поведінки з літературних джерел.

Агресивність – характеризується поведінкою, спрямованою на
заподіяння психологічної та фізичної шкоди іншій людині, і супро-
воджується 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.
Корекція: знизити агресію різними методами. Спочатку – мовчання,

стриманість. Через 10-15 хвилин, коли дитина вийде зі стану агресії, її
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долають сумніви: а чого я так зробив? Тоді треба діяти: поговорити,
заспокоїти.

Тривога – емоційний стан, який виникає в ситуаціях небезпеки і
проявляється в очікуванні несприятливого розвитку подій. Емоційна
вразливість, спалахи емоцій, страх спілкування з незнайомими людьми.

Ознаки: підвищена напруженість, збудженість, страх перед усім новим,
невпевненість у собі, очікування неприємності, підвищена старанність,
безініціативність, пасивність.

Причини:
1. Вроджена.
2. Залякування з метою домагання слухняності.
3. Результат гіперсоціального виховання (надмірна кількість заборон),

комплекс провини.
4. Розлучення батьків.
5. Довготривала хвороба.
Корекція: підбадьорювати, заохочувати, висловлювати впевненість у її

успіху, визначити тривогу, її причину; проводити ігри, вправи.

Імпульсивність – особлива поведінка людини, яка полягає у схильності
діяти за першим спонуканням.

Ознаки: нестриманість, емоційні пориви, неврахування інтересів інших.
Для дошкільників та початкової ніколи – невміння чекати, здатність

легко ображатись, легко відволікатись, безтурботність, скарги па образи.
Причини:
1. Вікові особливості.
2. Потурання дорослими емоційної нестриманості.
3. Гіперактивність (різні подразники).
Корекція: відзначати кожну спробу стриматись, хвалити за найменший

прояв терпіння.

Узагальнення результатів і висновки про особистість

Узагальнення результатів проводиться на основі окремих словесних
оцінок за кожним розділом карти-схеми. Коротко вказуються загальні дані:
про особистість (1), загальна характеристика (2), основні тенденції і зміст
спрямування особистості, яка характеризується у вивченій групі (4).

Далі наводяться (на основі п'ятибальної оцінки) характерологічні
особливості особистості, які виражають її спрямованість, інтелектуальні,
вольові і емоційні риси, а також риси характеру, які виражають ставлення
особистості до діяльності, до інших людей і до самої себе.

Наступна складова частина узагальнення результатів повинна
відобразити найбільш чітко виражені для даної особистості, її динамічні
особливості.
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Більш детально треба відзначити загальні здібності особистості, а також
тенденції їх розвитку. На основі вказаного вище матеріалу робиться
короткий висновок про особистість, яка вивчається.

1. Які виховні завдання стоять у роботи з даною особистістю?
1) Змінити умови сімейного виховання.
2) Подолати педагогічні помилки в школі, змінити ставлення вчителів.
3) Організувати контроль за діяльністю групи, до якої входить підліток.
4) Виявити інтереси, нахили і здібності до якої-небудь діяльності,

організувати змістовне проведення вільного часу і дозвілля.
5) Розвивати позитивні якості особистості.

Основні напрямки цієї роботи, спрямованої на
подолання педагогічної занедбаності учнів такі:

– організація середовища, що виховує: посилення факторів виховання,
усунення і нейтралізація факторів антисоціального впливу (у родині,
найближчому побутовому оточенні);

– включення важких школярів до різноманітних видів діяльності, що
властиві їх віку;

– підвищення інтелектуального і культурного рівня педагогічно запу-
щених школярів (через оптимізацію процесу навчання, залучення їх до
позакласної та позанавчальної роботи);

– постановка перед ними особистісно значимих перспектив життя і
діяльності;

– організація системи послідовних педагогічних вимог;
– формування негативного відношення і несприйнятливості до негатив-

них впливів навколишньої дійсності непереборними педагогічними
заходами;

– включення педагогічно запущених школярів в активну діяльність з
перебудови власної особистості, керівництво їхнім самовихованням;

– спеціальне інструментування методів і педагогічних прийомів, що
використовуються у процесі перевиховання

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
“ВИВЧЕННЯ  ПРОБЛЕМ САМОРОЗВИТКУ  ТА  САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

СТАРШОКЛАСНИКІВ”

ПРОГРАМА
1.  Проаналізуйте життєві проблемами,  з якими старші школярі звертаються до

дорослих.
Орієнтований перелік проблем юнацького віку:
– проблеми взаєморозуміння ( з батьками, вчителями, самим собою);
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– проблеми майбутнього (куди піти вчитися після школи, як жити далі
та ін.);

– проблеми самовиявлення та самовираження, творчості;
– проблеми, пов'язані з психосексуальними інтересами та коханням;
– проблеми усвідомлення  власної індивідуальності та її неповторних

рис;
– проблеми незбігу ідеалу й буденності та ін.

Критерії життєвого світу старшокласників:
–   виразна індивідуальна активність;
–   дедалі чіткіша орієнтація на майбутнє;
–   моральне експериментування, ідеалізація реального світу;
–  намагання зрозуміти своє призначення, інтерес до власної

особистості;
–   пошук ідеалу, жага кохання;
–   почуття самотності, стан тотальної невизначеності.
2.  Проведіть бесіду зі старшокласником та з’ясуйте відповіді на питання

“хто я?”, “для чого живу?”, “хто зі мною поруч?”, “як знайти найближчу
людину, що робити у майбутньому?” Прояви потреби у старшокласників
бути не таким и як інші.

3. Проаналізуйте процес реконструкції старшокласниками власного
життєвого шляху. Як старший школяр розповідає про своє минуле? До
яких моментів неодноразово повертається? Які періоди не може згадати?
Кого вважає найближчою людиною ще з часів раннього дитинства?

До кого подумки звертається коли йому важко? Чиє ставлення до себе
згадує як   найдорожче.  Аналіз  важливих життєвих події, з яких
складалося минуле, складається сьогодення і буде конструюватися
майбутнє. Які віхи у житті старшого школяра актуальні, а що вже стало
незначущим і чому. Чи знаходиться юнак у теперішньому часі (“ тут і
тепер”), чи цілком зорієнтований у майбутнє. Чи намагається він постійно
оглядатися у минуле, шукає там стабільності і рівноваги. Чи “малює” юнак
максималістські  романтичні, героїчні життєві перспективи?  Допоможіть
юнакові зрозуміти власну історію, усвідомити  найголовніші життєві
перспективи, побачити власну роль у побудові свого життєвого світу.
Знайдіть разом з ним  відповіді на ці запитання: Хто на сьогодні є
режисером його життєвої драми? Яке амплуа вибирає наш герой у цій
виставі? Чому саме таку роль він вважає найкращою для себе? В чому
причини несамостійності, залежності від обставин? Як можна було б
позбутися цієї залежності? Що для цього вже зараз треба зробити?

4. Проведіть дослідження відчуття самотності старшокласником.
5. Проведіть  вивчення професійних  переваг старшокласників
6. Визначте спрямованість старшокласників на тип чи клас професій.
7. Виявіть рівень  задоволеності учнів випускних класів результатами і

процесом навчально-виховної роботи в школі
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
ВИВЧЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ  ШКОЛЯРА:

МЕТОДИКИ, ТЕСТИ, ОПИТУВАЛЬНИКИ, АНКЕТИ

Методика “Ваша тривожність”

    Інструкція. Якщо ви згодні з твердженням (воно відповідає вашому
досвіду або найчастіше повторюваним станам), то поруч з його номером
напишіть «так». Якщо ви не згодні з твердженням, то запишіть «ні». Якщо
вам складно відповісти, то напишіть «не знаю».
      Свої відповіді занесіть у бланк.
І II III IV
1 14 27 38
2 15 2 39
3 16 29 40
4 17 3 0 41
5 18 31 42
6 19 32 43
7 20 33 44
8 21 34 45
9 22 35 46
10 23 36 47
11 24 37 48
12 25 49
ІЗ 26 50
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Твердження
1. Звичайно я працюю з великим напруженням.
2. Вночі я важко засинаю.
3. Для мене неприємні несподівані зміни в звичній обстановці.
4. Мені нерідко сняться кошмари.
5. Мені важко зосередитися на якому-небудь завданні.
6. У мене неспокійний, переривчастий сон.
7. Я хотів би стати такий же щасливим, як, на мій погляд, щаслив інші.
8. Мені не вистачає впевненості в собі.
9. Моє здоров'я турбує мене.
10. Часом я почуваю себе зовсім непотрібним.
11. Я часто плачу.
12. Я помічаю, що мої руки починають тремтіти, коли я намагаюся

зробити що-небудь важке.
13. Часом, коли я знаходжуся в замішанні, я потію.
14. Я часто ловлю себе на тому, що мене щось тривожить.
15. Для мене неприємна ситуація з неясним результатом.
16. Навіть у холодні дні я легко потію.
17. У мене бувають періоди такого занепокоєння, що я не можу всидіти

на місці.
18. Мій режим майже завжди пов'язаний з напруженням для мене.
19. Я чутливіший, ніж мої однокласники.
20. Я легко приходжу в замішання.
21. Мене турбує, що про мене думають інші люди.
22. Я часто сумніваюся у своїх силах.
23. Я боюся часто самостійно прийняти рішення з якого-небудь питання.
24. Після важкого дня я, звичайно, погано засинаю.
25. Я часто відчуваю почуття страху, навіть тоді коли мені нічого не за-

грожує.
26. Я схильний приймати все занадто серйозно.
27. Мені здається часом, що переді мною такі труднощі, які мені не пе-

ребороти.
28. Часом мені здається, що я ні на що не здатний.
29. Я часто відчуваю невпевненість у своїх силах.
30. Мене дуже тривожать можливі невдачі.
31. Чекання нервує мене.
32. Я можу забути, що хотів сказати.
33. Іноді я дратуюся через дрібниці. л

34. Я людина легко збудлива.
35. Я часто боюся, що от-от почервонію.
36. Я часто з тривогою думаю про майбутнє.
37. Я турбуюся за своїх рідних і близьких.
38. Звичайно мої руки і ноги досить теплі.
39. У мене звичайно гарний і рівний настрій.
40. Я майже завжди почуваюся цілком щасливим.
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41. Коли потрібно що-небудь чекати, я можу робити це спокійно.
42. У мене рідко бувають головні болі після переживань.
43. У мене не буває серцебиття при чеканні чогось важкого.
44. Мої нерви розстроєні не більше, ніж в інших людей.
45. Я упевнений у собі.
46. Порівняно з моїми друзями я вважаю себе цілком сміливим.
47. Я сором'язливий не більше, ніж інші мої однолітки.
48. Звичайно я спокійний, і вивести мене з рівноваги нелегко.
49. Я практично ніколи не червонію.
50. Можу спокійно спати після будь-яких неприємностей.

Підведення підсумків
1. Підрахуйте кількість відповідей «так» у перших трьох колонках

бланка (твердження з 1-го по 37-е включно).
2. Підрахуйте кількість відповідей «ні»> четвертому стовпчику бланка

(твердження з 38-го по 50-е включно).
3. Підрахуйте відповіді «не знаю» у всіх колонках числа, розділіть на

два.
4. Додайте отримані три числа.
Якщо загальна сума 0—14, то рівень вашої тривожності нижче

середнього.
Якщо сума 15—24, то рівень тривожності середній.
Якщо сума більше 25, то рівень тривожності вище за середній.

Методика “Виявлення рівня тривожності”

Інструкція. У таблиці подані ситуації, з якими ви часто зустрічаєтесь
у житті. Деякі з них можуть бути для вас неприємними, викликати
хвилювання, страх, неспокій. Уважно прочитайте кожну пропозицію та
обведіть кружечком одну з цифр справа: 1 ,2 ,3 ,4 .  Якщо ситуація
абсолютно не здається вам неприємною, обведіть цифру 0; якщо трохи
хвилює,— 1; якщо достатньо неприємна і викликає неспокій,— 2; якщо
викликає сильний неспокій,— 3; якщо ситуація викликає сильний
неспокій, дуже сильний страх,— цифру 4.
1 Відповідати біля дошки 0 1 2 3 4
2 Піти в будинок до незнайомих людей 0 1 2 3 4
3 Брати участь у змаганнях, конкурсах 0 1 2 3 4
4 Розмовляти з директором школи 0 1 2 3 4
5 Думати про своє майбутнє 0 1 2 3 4
6 Учитель дивиться по журналу, кого б запитати 0 1 2 3 4
7 Тебе критикують, у чомусь дорікають 0 1 2 3 4
8 На тебе дивляться, коли ти щось робиш 0 1 2 3 4
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9 Пишеш контрольну роботу 0 1 2 3 4
10 Після контрольної вчитель називає оцінки 0 1 2 3 4
11 На тебе звертають увагу 0 1 2 3 4
12 У тебе щось не виходить 0 1 2 3 4
13 Чекаєш батьків з батьківських зборів 0 1 2 3 4
14 Тобі загрожує невдача, провал 0 1 2 3 4
15 Чуєш за своєю спиною сміх 0 1 2 3 4
16 Складаєш іспити в школі 0 1 2 3 4
17 На тебе сердяться (незрозуміло чому) 0 1 2 3 4
18 Виступаєш перед великою аудиторією 0 1 2 3 4
19 Намічено важливу справу 0 1 2 3 4
20 Не розумієш пояснення вчителя 0 1 2 3 4
21 3 тобою не згодні 0 1 2 3 4
22 Порівнюєш себе з іншими 0 1 2 3 4
23 Перевіряються твої здібності 0 1 2 3 4
24 На тебе дивляться, як на маленького 0 1 2 3 4
25 На уроці вчитель несподівано ставить тобі

питання
0 1 2 3 4

26 Усі замовкли, коли ти підійшов 0 1 2 3 4
27 Оцінюється твоя робота 0 1 2 3 4
28 Думаєш про свої справи 0 1 2 3 4
29 Тобі треба ухвалити для себе рішення 0 1 2 3 4
30 Не можеш впоратись із домашнім завданням 0 1 2 3 4

Підрахуйте кількість набраних балів. Чим більша кількість, тим вище
рівень тривожності. Проаналізуйте випадки, в яких ви обвели 3 чи 4,  та
спробуйте подолати тривогу самостійно або за допомогою дорослих [8, с.96].

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)
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• 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 неспра-

ведливо? (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)
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)
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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, небага-

тослівністю, 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, дратів-

ливий, часом твердий. ;
Застряючий тип відрізняється середньою контактністю, незговірливіс-

тю; 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.
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.
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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 щи-
рістю 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].

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 стом-

лення.
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?
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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?
1 бал — уникаю тривалої, стомлюючої роботи, набагато більше люблю

виконувати легкі, не занадто стомлюючі завдання.
5 балів — люблю роботу, що цілком поглинає, вимагає значної ви-

тривалості, 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.
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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].

Методика “Ви художник чи мислитель?”

Інструкція
Відповідайте на наступні твердження, користуючись одинадцяти-

бальною системою: категоричному запереченню відповідає 0 балів,
беззастережній згоді — 10, проміжне відношення — 5-6.

Твердження
1) У мене переважає гарний настрій.
2) Я пам'ятаю те, чому вчився в першому класі.
3) Прослухавши один раз, вдруге 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, тому що на

віру нічого не сприймаю.
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 переви-
щує “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 пере-
вищує “лівопівкульний”, то ви належите до художнього складу. Такі люди
трохи схильні до песимізму. Бажають покладатися більше на власні по-
чуття. Не дуже товариські, зате продуктивно працюють навіть у неспри-
ятливих умовах (наприклад, шум). .

Якщо “лівопівкульний” і “правопівкульний” результати не дуже відріз-
няються, 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 [ 61, с. 237].

ВИВЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ УЧНЯ
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Анкета
для визначення шкільної мотивації у молодших школярів

(Н.Лусканова)

1. Тобі подобається в школі?
а) так;
б) не дуже;
в) ні.
2. Вранці ти завжди з радістю йдеш до школи чи тобі часто хочеться

залишитися вдома?
а) йду з радістю;
б) буває по-різному;
в) частіше хочеться залишитися вдома.
3. Якби вчитель сказав, що завтра до школи не обов'язково приходити

всім учням, ти б пішов до школу чи залишився вдома?
а) пішов до школи;
б) не знаю;
в) залишився б вдома.
4. Тобі подобається, коли відміняють які-небудь уроки?
а) не подобається;
б) буває по-різному; .
в) подобається.

5. Ти хотів би, щоб тобі не задавали ніяких домашніх завдань?
а) не хотів би;
б) не знаю;
в) хотів би.
6. Ти хотів би, щоб у школі залишилися одні перерви?
а) ні;
б) не знаю;
в) хотів би.
7. Ти часто розповідаєш про школу своїм батькам і друзям?
а) часто;
б) рідко;
в) не розповідаю.
8. Ти хотів би, щоб у тебе був інший, менш суворий учитель?
а) мені подобається наш учитель;
б) точно не знаю;
в) хотів би.
9. У тебе в класі багато друзів?
а) багато;
б) мало;
в) немає друзів.
10. Тобі подобаються твої однокласники?
а) подобаються;
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б) не дуже;
в) не подобаються.

Обробка результатів
За відповідь «а» — 3 бали, «б» — 1 бал, «в» — 0 балів.
25—30 балів — сформоване ставлення до себе як до школяра, висока

навчальна активність.
20—24 бала — ставлення до себе як до школяра практично сформоване.
15—19 балів — позитивне ставлення до школи, але школа приваблює

більше позанавчальною діяльністю.
10—14 балів — ставлення до себе як до школяра не сформоване.

    Нижче 10 балів — негативне ставлення до школи.

Анкета “Морально-ціннісна орієнтація 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?
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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.
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;
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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].

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.
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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.
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;
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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,
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5)  а, в —   ризиковане відношення до життя,
            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.

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 ... .
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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- 186].

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:
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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.

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?
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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.

ТЕСТ
на володіння невербальними компонентами ділового спілкування

Завдання: В кінці "кожного речення поставте "так" чи "ні".
1. Співрозмовники часто звертають увагу на те, що я говорю занадто

голосно або занадто тихо.
2. Під час розмови я ніколи не знаю, куди діти руки.
3. Я відчуваю незручність в перші хвилини знайомства.
4. Майже завжди майбутнє спілкування з незнайомою людиною

викликає у мене тривогу.
5. Я занадто жестикулюю.
6. Протягом 10-ти хвилинної бесіди я не можу обійтись без того, щоб до

чогось не притулитися або на щось не спертися.
7. Я погано розумію мову жестів.
8. Я намагаюсь обмежити коло свого ділового спілкування декількома

добре знайомими мені людьми.
9. У розмові я часто кручу щось в руці.
10. Я погано вмію приховувати емоції, які виникли раптово.
11. Під час ділових бесід я намагаюсь повністю виключити міміку і

жестикуляцію.
Чим менше "так" і більше "ні" у ваших відповідях, тим краще ви

володієте невербальними засобами спілкування. Якщо всі 11 запитань "ні",
то це не означає, що цією стороною спілкування потрібно нехтувати.
Спостерігайте за собою і співрозмовниками. Ви виявите багато цікавого
для своєї роботи.
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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
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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.

Методика  “Потреба у досягненнях”
(за Ю.М. Орловим, В.І. Шкуркіним і Л.П. Орловим)

Тест містить твердження, які диференціюють людей двох протилежних
груп: з високим і низьким рівнями потреби у досягненнях.

Порядок роботи
У тесті міститься 22 твердження, які дають Вам змогу уточнити думки,

інтереси і те, як Ви себе оцінюєте. Якщо Ви згодні з твердженням,
напишіть поряд з ним “Так”, якщо не згодні — ”Ні”. Ніяких додаткових
написів робити не слід. Заповнюючи аркуш для відповідей, майте на увазі,
що твердження дуже короткі і не передбачають всіх подробиць. Не гайте
часу на роздуми, відповідайте швидко і обов'язково на кожне запитання.
Поганих і хороших відповідей не існує.

1. Думаю, що успіх у житті від випадку залежить менше, ніж від
розрахунку.

2. Якщо я позбавлюся улюбленого заняття, життя для мене втратить
сенс.

3. Для мене в будь-якій справі важливішим є процес її виконання, ніж
кінцевий результат.

4. Вважаю, що люди більше потерпають від невдач на роботі, ніж від
поганих взаємин з близькими.

5. На мою думку, більшість людей живе віддаленими цілями, а не близь-
кими.

6. У моєму житті було більше успіхів, ніж невдач.
7. Емоціональні люди мені подобаються більше, ніж діяльні.
8. Навіть у звичній роботі я намагаюся вдосконалити її елементи.
9. Захоплений думками про успіх, я можу забути про пересторогу.
10. Мої батьки вважали мене ледачою людиною.
11. Думаю, що причина моїх невдач — обставини, а не я сам.
12. Мої батьки контролювали мене дуже суворо.
13. Терпіння у мене більше, ніж здібностей.
14. Лінощі, а не сумніви щодо успіху змушують мене часто

відмовлятися від моїх намірів.
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15. Думаю, що впевнена в собі людина — це я.
16. Заради успіху я можу ризикувати, якщо навіть шанси не на мою

користь.
17. Я не сумлінна людина.
18. Коли все йде добре, моя енергійність зростає.
19. Якби я був журналістом, то залюбки писав би про оригінальні

винаходи, ніж про пригоди.
20. Мої родичі часто не сприймають моїх друзів.
21. Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх друзів.
22. Мені здається, що наполегливості в мене більше, ніж здібностей.

Обробка результатів
Досліджуваний одержує по 1 балу, якщо відповів “Так” на твердження

—   2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22  і “Ні” — на 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13,
15,17, 20.

Сума балів свідчить про рівень потреби у досягненнях:
низький — до 10 балів;
нижче середнього — 11-12;
середній — 13-14;
вище середнього — 15-16;
високий — 17-22.

Опитувальник “Шкала локус-контролю”
(Дж. Роттер, адаптація В.Ядова)

Тест дає змогу оцінити сформований у людини рівень суб'єктивного
контролю над різноманітними життєвими ситуаціями. У його основу
покладено дві принципові тези.

1. Люди відрізняються один від одного тим, як і де вони локалізують
контроль над значимими подіями у своєму житті. Можливі два протилежні
типи такої локалізації: екстернальний та інтернальний. Людина
екстернального типу вважає, що події, які з нею відбуваються, с наслідком
впливу зовнішніх сил — випадку, інших людей тощо і від неї не залежать.
Людина інтернального типу вважає, що події, які з нею відбуваються, є
результатом її власної діяльності. Будь-яка людина займає певну позицію
на шкалі від інтернальності до екстернальності.

2. Рівень суб'єктивного контролю конкретної людини є постійним і
визначає її поведінку в будь-яких ситуаціях.

Пристосування  та  поступливість   властиві  людям   екстернального
типу, а інтервали менш схильні підкорятися тиску інших і чинять опір,
відчувають,  що  ними  маніпулюють.  Люди ”інтернального типу” краще
працюють наодинці, екстернали — під контролем.

1. А. Діти потрапляють у біду тому, що батьки дуже часто карають їх.
Б. У наш час неприємності з дітьми трапляються часто тому, що батьки

дуже м'яко ставляться до них.
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2.   А. Багато невдач буває, коли не щастить.
Б. Невдачі людей є результатом їх власних помилок.
3. А. Одна з головних причин, чому здійснюються неморальні вчинки в

суспільстві, полягає у тому, що оточуючі примиряються з ними.
Б. Завжди будуть неморальні вчинки, незалежно від того, наскільки

старанно оточуючі прагнуть запобігти їм.
4. А. Врешті-решт до людей приходить заслужене визнання.
Б. На жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними,

незважаючи на всі її старання.
5.  А. Думка, що викладачі несправедливі до учнів, є хибною.
Б. Багато учнів не розуміє, що їхні оцінки можуть залежати від

випадкових обставин.
6. А. Успіх керівників багато в чому залежить від вдалого збігу об-

ставин.
Б. Здібні люди, які не стали керівниками, самі не використали своїх

можливостей.
7.   А. Хоч би як ви старалися, деякі люди не симпатизуватимуть вам.
Б. Той, хто не зумів завоювати симпатії оточуючих, просто не вміє

спілкуватися з людьми
8. А. Спадковість відіграє головну роль у формуванні характеру і

поведінки людини.
Б.  Тільки   життєвий   досвід   визначає   характер   і   поведінку людини.
9. А. Я часто помічаю слушність приказки: "Чому бути — того не

минути".
Б. Мені здається, що краще прийняти рішення і діяти, ніж покладатися

на долю.
10.  А. Для добре підготовленого спеціаліста не існує такої речі, як

упереджена перевірка.
Б. Навіть добре підготовлений спеціаліст часто не витримує упередженої

перевірки.
11. А. Успіх є результатом  старанної праці  і мало  залежить  від

везіння.
Б. Щоб досягти успіху, треба не пропустити щасливого випадку.
12. А. Кожний громадянин може впливати на важливі державні рішення.
Б. Суспільством керують люди, які висунуті на відповідальні посади, а

інші мало що можуть зробити.
13. А. Будуючи плани, я завжди впевнений, що зможу їх здійснити.
Б. Не завжди доцільно планувати далеко вперед, оскільки багато

залежить від того, як складуться обставини.
14. А. Є люди, про яких упевнено можна сказати, що вони недобрі.
Б. У кожної людини с щось добре.
15. А. Здійснення моїх бажань не пов'язане з везінням.
Б. Коли не знають, як бути, підкидають монету. По-моєму, в житті це

часто можна використовувати.
16. А. Керівником часто стають завдяки щасливому збігу обставин.
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Б. Досягнення певної керівної посади залежить від здатності керувати
людьми, везіння тут ні до чого.

17. А. Більшість із нас не може впливати якось суттєво на світові події.
Б. Беручи активну участь у суспільному житті, люди можуть керувати

подіями у світі.
18. А. Більшість людей не розуміє, наскільки їхнє життя залежить від

випадкових обставин.
Б. У дійсності не існує такої речі, як везіння.
19. А. Завжди слід бути готовим визнати свої помилки.
Б. Як правило, легше не підкреслювати свої помилки.
20. А. Важко дізнатися, чи справді Ви подобаєтеся людині, чи ні.
Б. Кількість Ваших друзів залежить від того, наскільки Ви приваблюєте

до себе інших.
21. А. Зрештою, неприємності, які трапляються з Вами, урівноважу-

ються приємними подіями.
Б. Більшість невдач є результатом незнання, лінощів, відсутності

здібностей або всіх трьох причин відразу.
22. А. Якщо докласти досить зусиль, то можна викорінити бездушність і

формалізм.
Б. Є речі, з якими важко боротися, тому бездушність і формалізм

викорінити неможливо.
23. А. Інколи важко зрозуміти, із чого виходять керівники, коли ви-

сувають людину на винагороду.
Б. Винагорода залежить від того, як старанно людина працює.
24. А. Хороший керівник очікує від підлеглих, аби вони самі вирі-

шували, що вони повинні робити.
Б. Хороший керівник дає чітко зрозуміти, в чому полягає робота

кожного підлеглого.
25. А. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що відбувається зі

мною.
Б. Не можу повірити, що випадок або доля відіграють важливу роль у

моєму житті.
26. А. Люди самотні через те, що не виявляють товариськості до ото-

чуючих.
Б. Немає сенсу добиватися прихильності людей: якщо ти їм подобаєшся,

то подобаєшся.
27. А. Характер людини залежить головним чином від її сили волі.
Б. Характер людини формується переважно в колективі.
28. А. Те, що зі мною трапляється, це справа моїх власних рук.
Б. Інколи я відчуваю, що моє життя розвивається у напрямі, який не

залежить від моєї волі.
29. А. Я часто не можу зрозуміти, чому керівники чинять саме так, а не

інакше.
Б. Зрештою, за погане управління організацією відповідальні самі люди,

які в ній працюють.
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Ключ:
Екстернали — 2А, ЗБ, 4В, 5Б, 6А, 7А, 9А, 10Б, 11Б, 12Б, 13Б, 15Б, 16А,

17А, 18А, 20А, 22Б, 23А, 25Б,26Б, 28Б, 29Б.
Інтернали — інші, крім 1АБ, 8АБ, 14АБ, 19АБ, 24АБ, 27АБ,   які не

означають нічого.
Високий показник відповідає високому рівню суб'єктивного контролю

(інтернальності) над будь-якими значущими ситуаціями. Такі люди
вважають, що більшість важливих подій у їхньому житті є результатом їх
власних дій, що вони можуть ними керувати, внаслідок чого відчувають
відповідальність за своє життя та долю.

Низький показник за шкалою відповідає низькому рівню суб'єктивного
контролю (екстернальності). Такі люди не бачать зв'язку між своїми
вчинками і значущими для них подіями, не вважають себе здатним
контролювати розвиток цих подій і вважають, що більшість із них є
результатом випадку або дій інших людей [34, с. 56].

Методика “Дослідження суб’єктивного відчуття самотності”
(Д. Рассел-Н.Фергюсон)

Методика проведення. Психолог пропонує піддослідному твердження
для оцінювання ступеня їхнього вияву в житті. Потрібно вибрати одну із
запропонованих відповідей (часто, іноді, рідко,  ніколи) та зробити
позначку “+ “ у відповідному стовпчику.

№ Твердження Часто Іноді Рідко Ніколи
1. Я нещасливий, що наодинці

роблю свої справи
2. Я не маю змоги поспілкуватися з

ким-небудь
3. Бути таким самотнім дуже

болісно для мене
4. Мені бракує спілкування
5. Я відчуваю, що ніхто не розуміє

мене
6. Я сподіваюся, що люди

напишуть або подзвонять мені
7. Немає нікого, до кого я міг би

звернутися
8. Нині я не маю близьких людей
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9. Ті, хто мене оточує, не
сприймають мої інтереси та ідеї

10. Я відчуваю себе самотнім
11. Я не здатен вільно спілкуватися з

тими, хто мене оточує
12. Я відчуваю себе самотнім
13. Мої соціальні стосунки і зв'язки

поверхові
14. Я вмираю без спілкування
15. Насправді, ніхто не знає мене як

слід
16. Я відчуваю себе ізольованим  від

інших
17. Я нещасливий через те, що

відторгнутий
18. Мені важко знаходити друзів
19. Я відчуваю себе виключеним та

ізольованим  від інших
20. Люди навколо мене, але не зі

мною

Обробка результатів. Підраховується кількість “+” за кожної категорії.
Сума відповідей у категорії “часто” множиться на три, у категорії
“іноді”— на два, у категорії “рідко” — на один, в категорії “ніколи” — на
нуль. Одержані результати додаються. Максимально можливий показник
усвідомлення самотності — 60 балів.

Оцінювання результатів. Про високий ступінь самотності свідчать бали
від 40 до 60, від 20 до 39 — середній рівень, від 0 до 19 — низький рівень
самотності.

Інтерпретуючи результати слід розрізняти: а) самотність як стан
вимушеної ізоляції  б) прагнення до самотності, потреба в ній [52].

ВИВЧЕННЯ САМООЦІНКИ ШКОЛЯРА

Тест “Мішень”

Учням роздаються малюнки із зображенням мішені, в якій кожне коло
позначає активність учня.

Перше коло (внутрішнє) — учень завжди активний, від нього йде
ініціатива.

Друге коло — учень активно реагує на пропозиції, приходить на
допомогу, хоча сам ініціативи не проявляє.

Третє коло — активність і пасивність урівноважені, учня важко
“залучити до справи”,  але він виконує доручення, якщо це необхідно.
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Четверте коло — учень рідко бере участь у класних заходах, найчастіше
буває спостерігачем.

П'яте коло — підліток уникає колективних справ, категорично
відмовляється від участі в них.

В отриманій мішені кожний учень позначає знаком “+” свою позицію в
колективі, знаком “ – “ — позицію, яку хотів би займати. Аркуші тесту
мають бути підписані.

Обробка результатів.
Результати класний керівник переносить на дві мішені: перша

відображає існуючий статус, друга — бажаний. У кола вписуються номери
учнів за списком у журналі. Таким чином з'являєтеся картина самооцінки
учнів. У класі, який живе активним життям, більшість позначок першої
мішені розташовані в першому-третьому колах. Друга мішень демонструє
ступінь задоволення учнів своїм статусом у класі. Класний керівник має
звернути особливу увагу на підлітків, які прагнуть посісти більш гідне
місце в колективі. Наведена вище діагностика проводиться на початку,
всередині та наприкінці навчального року [63, с. 196].

Методика “Вивчення загальної самооцінки
за допомогою процедури тестування”

(Казанцева Г.К)

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.
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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.

Тест “Вивчення самооцінки”

Мета тесту — визначити самокритичність учнів, характер самооцінки,
її стійкість.

Робота виконується послідовно у два етапи. Поки не закінчиться перший
етап, учні не повинні знати, що вони виконуватимуть у наступному.

1-й етап . Класний керівник пропонує дітям розглянути список із
тридцяти рис, які характеризують ідеал або антиідеал: охайність,
безтурботність, вдумливість, чуйність, заздрісність, сором'язливість,
злопам'ятність, щирість, поміркованість, примхливість, легковірність,
повільність, мрійливість, мстивість, наполегливість, ніжність,
невимушеність, нервовість, нерішучість, розкутість, рухливість,
розсудливість, рішучість, стриманість, співчуття, терплячість, боягузтво,
завзятість, поступливість, ентузіазм. Далі складається інструкція: із
тридцяти якостей обери ті, які, на твою думку, повинна мати ідеальна
людина, і запиши їх у стовпчик “Ідеал”. Таких якостей буде від 10 до 20. У
правий стовпчик “Антиідеал” випиши зі списку 10—20 якостей, які ти
вважаєш негативними. Підведи риску під обома стовпчиками. Після того
як учні виконають перший етап роботи, вони отримують інструкцію щодо
виконання другого етапу.

2-й етап. Обери з лівої колонки “Ідеал” і запиши під рискою ті якості, які
притаманні тобі. Тепер зроби те саме з правою колонкою: обери та запиши
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під рискою ті якості, які проявляються у тебе. Пронумеруй отримані
списки до риски і після.

Зразок бланка з відповідями.
Ідеал Антиідеал
1. Охайність          6. Невимушеність
2. Вдумливість     7. Поміркованість
3. Рухливість        8. Розсудливість
4. Щирість            9. Наполегливість
5. Терплячість 10. Поступливість

1. Безтурботність        6. Повільність
2. Заздрісність            7. Мстивість
3. Сором'язливість    8. Розкутість
4. Злопам'ятність        9. Боягузтво
5. Примхливість        10. Нерішучість

У мене У мене
1. Охайність
2. Терплячість
3. Поміркованість
4. Наполегливість
5. Поступливість
6. Розсудливість

1. Заздрісність
2. Сором'язливість
3. Примхливість
4. Нерішучість

Обробка результатів.
У лівому стовпчику до риски ми одержали 10 пунктів, під рискою — 6.
Нижній коефіцієнт ділимо на верхній: 6:10 = 0,6
У правому стовпчику відповідно:  4:10 = 0,4.
Якщо отримане число у стовпчику “Ідеал” — від 0,7 до 1, то самооцінка

учня завищена;
від 0,5 до 0,7 — нормальна; від 0 до 0,5 — занижена.
Якщо в правому стовпчику “Антиідеал” отримали число від 0 до 0,3, це

означає, що у підлітка занижена самокритичність, завищена самооцінка;
від 0,3 до 0,5 — нормальна самокритичність і самооцінка;
від 0,5 до 1 — завищена самокритичність, занижена самооцінка.
Примітка. Під час обробки результатів може виявитися, що за лівою

колонкою у того самого учня самооцінка завищена, а за правою —
занижена. Такий результат свідчить про внутрішній конфлікт особистості
або несерйозне ставлення до виконання тесту [63, с. 198-65].

Методика “Шкала”

Класний керівник складає шкалу, крайніми точками якої є найвищий і
найнижчий ступені виявлення тієї чи іншої риси, наприклад: найсильніший
— найслабший, найдобріший — найжорстокіший тощо.

Учневі пропонується позначити крапкою на цій шкалі ступінь
вираження у собі названих якостей. Шкала допомагає педагогу корегувати
педагогічну оцінку вихованця. Обробка результату тесту полягає в тому,
що підраховується кількість учнів, які поставили крапку ближче до тієї чи
іншої крайньої точки. Далі підсумовується відсоток співвідношення
самооцінок щодо різних якостей [63, с. 56].
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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 чи бар 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
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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].

Тест на самовизначення

Інструкція.
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?
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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.

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.
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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 ба-
жанню, 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 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
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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].

ВИВЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Методика визначення інтенсивності пізнавальної потреби
школяра методом спостереження

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 тощо):

а) часто (5 балів);
б) іноді (3 бали);
в) дуже рідко (1 бал).
2. Чому віддає перевагу учень, коли поставлено запитання на ви-

нахідливість:
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. ].

Методика “Вивчення пізнавальної активності учнів у школі”
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Пізнавальна, розумова активність є основою будь-якої навчальної
діяльності школяра на всіх вікових етапах його розвитку. Без досить
високого рівня цієї активності неможлива ефективна організація
освітнього процесу.

Пізнавальна активність — це міра розумового зусилля, спрямована на
задоволення пізнавального інтересу, що відображає таку складову
мотиваційної сфери особистості школяра, як спрямованість. Рівень
пізнавальної активності характеризує потребнісно-мотиваційну сторону
життєдіяльності індивіда, спрямовану на конструювання й активне
використання когнітивної моделі реальності. Чим вищий рівень
пізнавальної активності суб'єкта, тим більше в його когнітивних моделях
(репрезентаціях) відтворюються об'єктивні аспекти реальності і
формується адекватний образ навколишнього світу.

Пізнавальна активність містить у собі: пізнавальний інтерес, “загальну”
психічну активність і вольове зусилля.

Пізнавальний інтерес свідчить про емоційну перевагу пізнавальної
діяльності перед іншими видами діяльності.

Психічна активність забезпечує на нейрофізіологічному рівні
енергетичний, швидкісний, варіаційний супровід розумової діяльності, а
вольове зусилля — це свідомий, довільний аспект мобілізації можливостей
особистості.

Інтерес (зокрема й пізнавальний) можна визначити як емоційно-
пізнавальне ставлення (що виникає з емоційного переживання) до
предмета або до безпосередньо мотивованої діяльності, ставлення, що за
сприятливих умов перетворюється на емоційно-пізнавальну спрямованість
особистості.

Ознаки пізнавального інтересу в учнів:
• активне залучення до навчальної діяльності;
• сприйняття пізнавального матеріалу, зосередженість на ньому;
• переважання мимовільної уваги; виникнення запитань у процесі

навчальної діяльності;
• бажання самостійно виконувати завдання;
• пошук додаткової інформації з теми;
• збереження інтересу у вільний від занять час.
Завдяки активності природно детерміновані властивості нервової

системи знаходять своє вираження на психологічному рівні, зокрема в
темпераменті й загальній обдарованості.

Психічна активність має дві тісно пов'язані сторони — змістову й
динамічну. Змістова сторона визначається комплексом мотивів,
установок, інтересів і спонукань, що обумовлюють виконання певних дій.
Динамічна сторона характеризується такими формальними параметрами,
як темп, напруженість і розподіл дій у часі.
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Психічна активність як риса загальних здібностей виражається в
легкості інтелектуального спонукання, у потребі розумових зусиль,
схильності до інтелектуального напруження.

Дослідники виявили самостійні аспекти розумової активності:
• швидкісний;
• той, що визначає індивідуальний темп розумових дій;
• ергічний (з грецької “ергон” — робота), що характеризує схильність до

напруженої розумової діяльності;
• варіаційний, що свідчить про прагнення індивіда розмаїтості й

новизни.
Протилежністю розумової активності є інтелектуальна пасивність.

Показники інтелектуальної пасивності:
— відсутність ініціативи в інтелектуальній діяльності (від відкритого

протесту до покірності);
— припинення розумової роботи за відсутності стимулу;
— уникання інтелектуального напруження (розумові лінощі);
— відсутність «розумового подиву», допитливості;
— низька інтелектуальна працездатність.
Замість терміну пізнавальна активність іноді використовують термін

інтелектуальна активність, розуміючи суто особистісну властивість, що
виявляється в єдності пізнавальних і мотиваційних факторів.
Інтелектуальна активність — це міра інтелектуальної ініціативи, що
розуміється як продовження розумової діяльності за межами ситуативної
заданості.

Види інтелектуальної активності:
• пошукова активність, що виявляється на ранніх етапах розвитку

індивіда у формі реагування на нові ситуації;
• дослідницька активність, що передує ефективності засвоєння нового

навчального матеріалу, розвитку розумових здібностей;
• творча активність, що є основою та передумовою особистісного

зростання підлітка і юнака, відкриття ним самого себе.
Під інтелектуальною, розумовою активністю, пізнавальною потребою як

єдиним терміном автори розуміють загальне прагнення розумової
діяльності.

Г. Айзенк у своїх роботах вживає термін сила (міць) інтелекту, що
складається з наполегливості у виконанні завдань і схильності до пе-
ревірки помилок.

Такій людині притаманне вольове зусилля як кількість психічної енергії,
витрачена індивідом на виконання цілеспрямованої дії за умови
виникнення перешкод під час її реалізації. Перешкоди, відбиваючись у
свідомості, породжують стан напруженості, звільнитися від якого можна
лише, відмовившись від подолання труднощів, а отже, і від досягнення
мети, або подолавши їх, використовуючи для цього вольове зусилля.
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Спеціальні дослідження показали, що школярі з низьким рівнем
розвитку волі виявляють досить стійку пізнавальну активність у вивченні
навчальних предметів тільки за наявності відповідного інтересу до цих
предметів, а під час вивчення предметів, які вони не полюбляють, висока і
стійка пізнавальна активність до них виявлялася тільки в школярів з
високим рівнем розвитку волі. Результати дослідження показують, що для
виявлення пізнавальної активності не достатньо наявності пізнавального
інтересу, істотну роль при цьому відіграє також вольова регуляція.

Процес навчання — це діяльність учнів з особистої самозміни шляхом
присвоєння собі елементів соціального досвіду й конструювання у своїй
свідомості когнітивної моделі реальності. Однак таке активне конст-
руювання потребує від учнів великого розумового напруження, що у
багатьох випадках може досягти тільки шляхом свідомих, вольових зусиль.

Пізнавальна активність — це стан готовності, бажання самостійної
діяльності, спрямованої на засвоєння індивідом суспільного досвіду,
набутих людством знань і способів діяльності.

Критерії сформованості пізнавальної активності особистості:
• ініціативність;
• енергійність;
• інтенсивність;
• сумлінність;
• інтерес;
• самостійність;
• усвідомленість дій;
• воля;
• наполегливість у досягненні мети;
• цілеспрямованість, творчість.
Показники пізнавальної активності учнів у навчальній діяльності:
• запитання учнів до вчителя;
• критичність;
• схильність до аналізу помилок, допущених у процесі виконання

навчального завдання;
• прагнення усвідомити причину досліджуваного явища;
• вибір складних завдань;
• самоконтроль;
• самоаналіз і самооцінка власних пізнавальних і практичних дій;
• участь у колективній роботі класу (доповнення, виправлення

відповідей однокласників, прагнення висловити свою точку зору);
• активний відпочинок.
Для ефективної організації навчально-виховного процесу в школі має

велике значення визначення рівня пізнавальної активності учнів. З цією
метою співробітники лабораторії психологічного забезпечення освіти
НМПЦ розробили спеціальний опитувальник пізнавальної активності й
провели його стандартизацію.
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Запитання для опитувальника добирали так, щоб вони відображали три
вище зазначених аспекти пізнавальної активності: пізнавальний інтерес,
психічну активність і вольове зусилля.

Опитувальник вивчення пізнавальної активності учнів спрямований на
виявлення пізнавальної активності учнів віком від 9 до 17 років.

За допомогою опитувальника можна виявити три рівні пізнавальної
активності:

• високий, що відповідає межам нормативного діапазону, вищого за
вікову норму;

• низький, що відповідає межам нормативного діапазону нижчого за
вікову норму;

• середній, що відповідає межам нормативного діапазону вікової норми.

Інструкція до проведення методики
Прочитайте наведені нижче запитання. На аркуші для відповідей

запишіть номер запитання і літеру варіанта відповіді, що вам найбільше
підходить. Будьте уважні, не пропустіть жодного запитання.

1. Тобі подобається виконувати:
а) легкі навчальні завдання;
б) складні навчальні завдання.
2. Ти заперечуєш, коли хтось підказує тобі спосіб виконання складного

завдання?
а) так;
б) ні.
3. Чи повинні зміни у школі бути тривалими?
а) так;
б) ні.
4. Ти колись спізнювався на заняття?
а) так;
б) ні.
5. Тобі хотілося б, щоб після пояснення нового матеріалу учитель одразу

викликав тебе до дошки для виконання вправи?
а) так;
б) ні.
6. Як тобі більше подобається виконувати навчальне завдання?
а) одним способом;
б) шукати різні способи розв'язання.
7. Чи хочеться тобі зазвичай після хвороби навчатися?
а) так;
б) ні.
8. Тобі подобаються складні контрольні роботи?
а) так;
б) ні.
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9. Ти завжди поводишся так, що вчителі не мають причин зробити тобі
зауваження?

а) так;
б) ні.
10. Що тобі більше подобається робити на уроці?
а) самостійно виконувати завдання;
б) слухати пояснення вчителя.
11. Чого б ти більше хотів?
а) виконувати кілька невеликих завдань;
б) зробити одне велике і складне завдання на весь урок?
12. Чи виникають у тебе запитання до вчителя підчас його пояснення

навчального матеріалу?
а) так;
б) ні.
13. Якби взагалі не ставили оцінок, як ти вважаєш, чи діти у вашому

класі вчилися б гірше, ніж тепер?
а) так;
б) ні.
14. Чи було так, що ти прийшов до школи, не вивчивши всіх уроків?
а) так;
б) ні.
15. Чи хотів би ти, щоб у школі було менше уроків з основних

предметів?
а) так;
б) ні.

16. Я к тобі подобається виконувати складне завдання?
а) разом з усім класом;
б) самостійно.
17. Чи згадуєш ти вдома під час заняття іншою справою про те нове, що

дізнався на уроках?
а) так;
б) ні.
18. Ти вважаєш, що підручники занадто товсті і їх краще зробити

тоншими?
а) так;
б) ні.
19. Ти завжди виконуєш те, про що тебе просить учитель?
а) так;
б) ні.
20. Чи зазираєш ти іноді в тлумачні словники (фразеологічний, ети-

мологічний або словник іншомовних слів), щоб з'ясувати щось для себе?
а) так;
б) ні.
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21. Ти часто розповідаєш батькам або знайомим про те нове, цікаве, що
дізнаєшся на уроках?

а) так;
б) ні.
22. Деякі учні вважають, що потрібно ставити тільки найкращі оцінки, а

інших оцінок не слід ставити. Ти теж так вважаєш?
а) так;
б) ні.
23. Ти часто доповнюєш відповіді інших учнів на уроці?
а) так;
б) ні.
24. Якщо ти почав читати якусь книжку, то обов'язково дочитаєш її до

кінця?
а) так;
б) ні.
25. Чи хотів би ти, щоб не задавали домашніх завдань?
а) так;
б) ні.
26. Чи тобі іноді здається, що набридає дізнаватися все нове і нове на

уроках?
а) так;
б) ні.
27. Тобі нелегко було б висидіти кілька уроків поспіль з одного

основного предмета (наприклад, з мови, математики)?
а) так;
б) ні.
28. У які ігри ти хотів би грати?
а) у нескладні, розважальні;
б) у складні, де потрібно багато думати.
29. Ти колись користувався підказкою?
а) так;
б) ні.
30. Якщо ти одразу не розв'язуєш задачі, то:
а) постійно думаєш про неї в пошуках відповіді;
б) не витрачаєш багато зусиль на її розв'язання і починаєш займатися

чимось іншим.
31. Як ти вважаєш, які домашні завдання потрібно задавати?
а) прості;
б) складні.
32. Тобі набридло б виконувати одне велике складне завдання два уроки

поспіль?
а) так;
б) ні.
33. Чи хотів би ти ходити на якийсь навчальний гурток?
а) так;
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б) ні.
34. Ти заздриш іноді тим, хто вчиться краще за тебе?
а) так;
б) ні.
35. Чи здається тобі, що вчителі іноді помиляються, пояснюючи

навчальний матеріал на уроці?
а) так;
б) ні.
36. Чи хотів би ти замість навчання займатися спортом або іграми?
а) так;
б) ні.
37. Чи здається тобі іноді, що ти міг би щось винайти?
а) так;
б) ні.
38. Чи ти переглядаєш у шкільних підручниках матеріал, який у школі

ще не проходили?
а) так;
б) ні.
39. Чи тішишся ти своїми успіхами у школі?
а) так;
б) ні.
40. Чи шукаєш ти відповіді на запитання, що виникають на уроках, не

тільки в підручниках, айв інших книжках (наприклад, науково-
популярних)?

а) так;
б) ні.
41. Чи подобається тобі під час літніх канікул читати або переглядати

підручники наступного класу?
а) так;
б) ні.
42. Якби ти сам ставив оцінки за свої відповіді, які б у тебе були оцінки?
а) кращими;
б) гіршими.
43. Що тобі більше подобається:
а) коли ти отримуєш правильну відповідь після розв'язання задачі;
б) сам процес розв'язання задачі.
44. Ти завжди уважно слухаєш усі пояснення вчителя на уроці?
а) так;
б) ні.
45. Як ти вважаєш, чи потрібно сперечатися з учителем, якщо ти маєш

свою думку з приводу певної проблеми?
а) так;
б) ні.
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46. Чи хотів би ти іноді, щоб незакінчений матеріал з мови або
математики вчитель продовжувала пояснювати на наступному уроці
замість фізкультури або якоїсь розваги?

а) так;
б) ні.
47. Чого б ти хотів більше?
а) краще виконати легку контрольну роботу й отримати хорошу оцінку;
б) почути пояснення нового матеріалу.
48. Тобі подобається, якщо тебе рідко викликають відповідати на

уроках?
а) так;
б) ні.
49. Ти завжди готовий до початку занять?
а) так;
б) ні.
50. Чи хотів би ти, щоб подовжилися канікули?
а) так;
б) ні.
51. Коли ти на уроці виконуєш цікаве навчальне завдання, чи складно

відвернути твою увагу якоюсь іншою цікавою, але сторонньою справою?
а)так;
б) ні.
52. Чи міркуєш ти іноді на перерві про те нове, що дізнався на уроці?
а) так;
б) ні.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ
Опитувальник складається з двох груп запитань:
• 42 запитання, що спрямовані на вивчення пізнавальної активності;
• 10 запитань, за допомогою яких досліджують показник нещирості або

соціальної бажаності відповіді.
Варіанти індивідуальних відповідей порівнюють з ключем. За кожен збіг

відповіді з ключем нараховують 1 бал. Загальну суму отриманих балів
порівнюють з наявними нормами для відповідних вікових груп.

Якщо результати індивідуального тестування вийшли за межі нор-
мативного діапазону, показники рівня пізнавальної активності вважаються
вираженими. Віковий діапазон опитувальника починається з 9 років.

КЛЮЧ
Пізнавальна активність: 16, 2а, 36, 5а, 66,7а, 8а, 10а, 116,126, 136, 156,

166,17а, 186, 20а, 21а, 226, 23а, 256, 266, 276, 286, 30а, 316, 326, 33а, 35а,
366, 37а, 38а, 40а, 41а, 426, 436, 45а, 46а, 476, 486, 506, 51а, 52а.

Шкала нещирості: 46, 9а, 146, 19а, 24а, 296, 346, 396, 44а, 49а.
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За умови збігу 7 і більше відповідей з ключем «шкали нещирості»
результати дослідження вважають недійсними для вікового діапазону
учнів 13—17 років.

За умови збігу 8 і більше відповідей з ключем «шкали нещирості»
результати дослідження вважаються недійсними для вікового діапазону
учнів 11—12 років.

За умови збігу 9 і більше відповідей з ключем “шкали нещирості”
результати дослідження вважаються недійсними для вікового діапазону
учнів 9—10 років [42, с. 70-81].

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?
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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?
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?
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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?
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?
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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].

Методика “Рівень домагань”

Інструкція для учнів. Перед вами лежать картки, на звороті яких
написані завдання. Номери на картках означають ступінь складності
завдання. Завдання розташовуються за зростаючою складністю. На
розв'язання кожної задачі відведений певний час, який вам невідомий.
Учитель стежить за ним за допомогою секундоміра. Якщо ви не укладетеся
у визначений час,  вважається, що завдання не виконане, і ставиться мінус.
Якщо укладетеся в наданий час — ставиться плюс. Завдання ви повинні
вибирати самі.

Інструкція для педагога. Педагог на свій розсуд може збільшувати або
зменшувати відведений на виконання завдання час і, таким чином,
довільно оцінювати виконання як правильне або неправильне. Тільки після
оцінки вчителя учень може вибрати інше завдання. Число виборі доцільно
обмежити до 5.
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Орієнтовний зміст карток (може змінюватися в залежності від віку
учнів).

Картка 1. I ступінь труднощів. Написати три слова на літеру «Н».
Картка 2. II ступінь труднощів. Написати назви чотирьох фруктів на

літеру «А».
Картка 3. III ступінь труднощів. Написати шість імен на літеру «П».
Картка 4. IV ступінь труднощів. Написати назви шести держав на

літеру «І».
Картка 5. V ступінь труднощів. Написати п'ять назв міст України на

літеру «Д».
Картка 6. VI ступінь труднощів. Написати двадцять слів на літеру «З».
Картка 7. VII ступінь труднощів. Написати, які материки починаються з

літери «А».
Картка 8. VIII ступінь труднощів. Написати назви п'яти держав на

літеру «М».
Картка 9. IX ступінь труднощів. Написати назви п'яти фільмів на літеру

«М».
Картка 10. X ступінь труднощів. Написати прізвища п'яти відомих

кіноакторів на літеру «Л».
Картка 11. XI ступінь труднощів. Написати прізвища п'яти відомих

російських художників, композиторів, письменників на літеру «Р».
Картка 12. XII ступінь труднощів. Написати прізвища п'яти відомих

художників-на літеру «К».

Обробка отриманих результатів.
Питання кожного рівня труднощів оцінюються відповідною кількістю

балів. Питання І ступеня оцінюються 1 очком, II — двома і т. д.
Як оцінка рівня домагань використовується сумарна кількість обраних

очок (14). Наприклад, якщо в тесті досліджуваному надавалося 5 виборів і
він перший раз вибрав 4-у, другий — 5-у, третій — 4-у, в четвертий — 7-у
й п'ятий — 6-у картку, то рівень домагань дорівнюватиме

 4 + 5 + 4 + 7 + 6 = 24 очкам.
Після успіху або невдачі (які можуть бути довільно створені вчителем)

відбувається зрушення або убік підвищення рівня домагань, або убік його
зменшення. Після успіху, як правило, відбувається зрушення в
позитивному напрямку, тобто підвищення домагань.
    Середня величина одиничних зрушень після успіху, показаних у всіх
тестах, береться за міру зрушення після успіху. Після невдачі школярі
можуть, як знижувати рівень домагань, тобто вибирати більш легке
завдання (позитивний напрямок), так і підвищувати домагання (негативне
зрушення) [42, с. 36].

Методика  “Діагностика домінуючої перцептивної модальності”
 (С. Єфремцева)
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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 рухові 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.
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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.
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,
21,23 ,27,31,32
,39, 40, 42,45

2 ,6 ,  7, 13 ,15 ,
17, 20, 24, 26, 33,
34, 36, 43, 46,48

3 ,4 ,9 , 11,  16,
18, 22,  25 ,28 ,
29, 30,35 ,  38,
41,44 ,47

Рівні перцептивної модальності:
13 і більше - високий
8-12 – середній
7 і менше – низький

Методика “Педагогічна діагностика особливостей пізнавальної
діяльності учнів у навчальному процесі”

У запропонованій нижче таблиці представлені   різні типи поведінки
школярів на уроці.  Наводиться їх коротка психологічна інтерпретація
(М.Р. Бітянова).   Дана таблиця  надасть відповідь на питання, у чому
причини тих чи інших форм неефективної поведінки дитини в навчальних
ситуаціях.

  Найбільш  часто зустрічаються такі поведінкові прояви, 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 дитина не

може їх застосувати самостійно,   без підказки дорослого;
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- 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.
  В таблиці різні неефективні форми поведінки на уроці співвіднесені з

можливими порушеннями конкретних пізнавальних процесів:

 Поведінкові прояви, 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
Дзеркальне написання літер, цифр, нездатність
розпізнати їх у переверненому вигляді Складності
при перекладі друкованої графеми в письмову
Додавання неіснуючих елементів

Слабка
концентрація уваги
Низький рівень
розвитку зорового
аналізу інформації
(оптична дизграфія)

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 Слабкий розвиток
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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

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

Методика “Що вас цікавить?”
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(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 това-
ришами; б)сам процес навчання; в)самостійна робота; г) інше (вкажіть)?

2. Який навчальний предмет вам видається найважчим? (Назвіть його і
якщо можна поясніть 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].

Методика “Дослідження переважаючого типу запам'ятовування”

Мета дослідження: виявлення переважаючого обсягу пам'яті за
допомогою різних типів пред'явлення словесного матеріалу.

Матеріали та обладнання: чотири набори слів, які виражають конкретні
поняття, один з наборів виконаний на окремих картках, чотири невеликих
аркуші паперу для записів, ручка, секундомір.

Процедура :
Переважаючий тип пам'яті встановлюють шляхом пред'явлення слів

кількома способами. Дослідження складається з чотирьох серій. У першій
серії зачитують слова для запам'ятовування (слухове сприймання). У
другій показують слова для зорового сприймання, причому кожне слово
має бути чітко написане на окремій картці. У третій серії використовують
моторно-слухову форму подання слів і в четвертій — комбіновану, яка
поєднує в собі слухове, зорове та моторне сприймання матеріалу.

Щоб не було перенавантаження під час визначення типу пам'яті, для
кожної серії досить підготувати ряд із 10 слів.

Серія №1
Експериментатор виразно з інтервалом у 3 секунди читає слова для

запам'ятовування. Перед зачитуванням слів дається інструкція.
Інструкція досліджуваному: “Я буду читати Вам слова. Слухайте їх

уважно і запам'ятовуйте. Після паузи, коли я скажу: “Пишіть!”, на аркуші
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паперу запишете ті слова, які ви запам'ятали. Якщо все зрозуміло,
приготуйтеся слухати і запам'ятовувати.”

Слова для запам'ятовування в першій серії:
машина, яблуко, олівець, весна, лампа, ліс, дощ, квітка, каструля,

горобець.
Після паузи на десять секунд подається команда: “Пишіть!”

Серія №2
Другу серію можна проводити через 5 хвилин після закінчення першої.
У цій серії експериментатор послідовно показує слова, написані на

окремих картках.    Показування  кожного слова  має  відповідати
тривалості
читання слова в першій серії, інтервал між словами такий самий, тобто 3
секунди.

Інструкція досліджуваному: “Я буду показувати Вам картки з
написаними на них словами. Уважно читайте і запам'ятовуйте їх. За
сигналом “Пишіть!” на аркуші паперу запишете те, що запам'ятали. Якщо
все зрозуміло, приготуйтеся читати і запам'ятовувати".

Слова для запам'ятовування в другій серії:
літак, груша, ручка, зима, свічка, поле, горіх, сковорідка, качка,

блискавка.
Після прочитування слів і паузи на десять секунд подається команда:

“Пишіть!”

Серія №3
Третя серія, аналогічно другій, проводиться після 5-хвилинної перерви.
Експериментатор пропонує слухати слова і “записувати” їх ручкою в

повітрі, щоб забезпечити моторну форму сприймання матеріалу. Інтервал
між зачитуванням слів З секунди, а швидкість читання така сама, як і в
першій серії.

Інструкція досліджуваному: “Я буду читати Вам слова. Слухайте їх
уважно і “записуйте” в повітрі ручкою. За сигналом “Пишіть!” на аркуші
паперу запишіть те, що запам'ятали. Якщо все зрозуміло, приготуйтеся
слухати, “писати” слова і запам'ятовувати.”

Слова для запам'ятовування в третій серії:
корабель, слива, лінійка, літо, ліхтар, річка, грім, ягода, тарілка, гусак.
Пауза перед сигналом “Пишіть!” у третій серії триває 10 секунд.

Серія №4
Після 10-хвилинної перерви, коли закінчено третю серію, проводять

четверту серію. Темп читання експериментатором слів та паузи між
словами залишаються такими самими, як і в попередніх серіях. Щоб



223

забезпечити комбінований тип сприймання матеріалу, досліджуваному не
тільки зачитують слова, а й пропонують відразу записувати їх на окремому
аркуші, а після записування останнього, десятого, слова аркуші
перевертають, і за командою "Пишіть!" піддослідний на звороті відтворює
запам'ятоване.

Інструкція досліджуваному: “Я буду читати Вам слова, а Ви їх
записуйте й запам'ятовуйте. Після того, як я прочитаю останнє слово,
аркуші переверніть і за сигналом “Пишіть!” запишіть на зворотній стороні
те, що запам'ятали. Приготуйтеся слухати, записувати та запам'ятовувати”.

Слова для запам'ятовування в четвертій серії:
поїзд, вишня, зошит, осінь, абажур, галявина, злива, гриб, чашка, курка.
Сигнал “Пишіть!” подається, як і в усіх попередніх серіях, через 10

секунд.

Обробка результатів
Показником обсягу пам'яті в цих серіях є кількість правильно

відтворених слів. Результати заносяться в таблицю.

ТИП ПАМ'ЯТІ
Слуховий Зоровий Моторно-слуховий Комбінований

Кількість
правильно
відтворених
слів

Аналіз результатів
Переважаючий тип пам'яті при різних типах подання словесного

матеріалу визначають шляхом порівняння кількості правильно відтворених
слів у кожній з чотирьох серій.

Нормальним обсягом безпосередньої пам'яті слід вважати
запам'ятовування 5-9 слів. Якщо в якій-небудь серії той, кого
досліджували, запам'ятав 10 слів, він використав якусь систему засобів,
про яку бажано дізнатися із самозвіту та зі спостережень.

Провідний тип пам'яті пов'язаний із відповідною репрезентативною
системою уявлень особистості, її виявлення допоможе зробити
багатопланові рекомендації досліджуваному, особливо в плані
запам'ятовування ним найбільш цінної інформації [43, с. 34-37].

Методика “Діагностика смислової  пам'яті”

10 пар слів студент повільно зачитує, між словами існує смисловий
зв'язок. Потім через невеликий інтервал часу читає лише перше слово із
кожної пари, інші студенти групи повинні в цей час пригадати друге слово
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із кожної пари. Потім просимо студентів записати всі слова парами на
аркуші паперу.

Оцінка результатів: підраховується число правильно відтворених пар.
Якщо правильно відтворено 6 пар із 10, то можна рахувати, що смислова
пам'ять розвинута досить добре [43, с. 89].

Рекомендований набір пар слів:
ШУМ –  ВОДА
СТІЛ – ОБІД
МІСТ –  РІКА
РУБЕЛЬ –  КОПІЙКА
ЛІС – ВЕДМІДЬ

ДУБ – ЖОЛУДЬ
ДИЧИНА –  ПОСТРІЛ
РІЙ –  БДЖОЛА
ГОДИНА –  ЧАС
ЦВЯХ – ДОШКА

Методика “Дослідження  оперативної пам’яті”

Ціль: Вивчення оперативної пам'яті.
Інструкція: “Зараз я назву вам п'ять чисел. Ваше завдання спробувати

запам'ятати їх, потім в умі скласти перше і друге числа, а отриману суму
записати, скласти друге і третє число, суму записати; скласти четверте з
п'ятим, знову записати суму. Таким чином, ви отримаєте чотири суми. Час
для обчислень — 15 секунд. Після чого я зачитую наступний ряд чисел. Чи
є питання? Будьте уважні, числа зачитуються тільки один раз” [42 , с.90].

Обробка даних
Підраховується число правильно знайдених сум. Максимальне їх число

— 40.
Норма для дорослої людини — від 30 й вище
Числові ряди
а) 5, 2, 7, 1, 4               е)   4, 2, 3,1, 5
6) 3, 5, 4, 2, 5              ж)  3, 1, 5, 2, 6
в) 7, 1, 4, 3, 2               з)   2, 3, 6,1, 4
г)  2, 6, 2, 5, 3               і)   5, 2, 6, 3, 2
д) 4, 4, 6, 1, 7               к)  3, 1, 5, 2, 7

Ключ
а)  7 9 8 5               е)   6 5 4 6
б)  8 9 6 7               ж)  4 6 7 8
в)  8 5 7 5               з) 5 9 7 5
г)  8 8 7 8               і)   7 8 9 5
д) 7 9 7 8                к)  4 6 7 9

Методика “Пам'ять на числа”

Методика призначена для оцінки короткочасної зорової пам'яті, її об'єму
і точності. Завдання полягає в тому, що досліджуваним демонструється на
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протязі 20 секунд таблиця з 12 двозначними числами, які треба запам'ятати
і після того, як таблицю прибирають, записати на бланку.

Інструкція: “Вам буде представлена таблиця з числами. Ваша задача
полягає в тому, щоб за 20 секунд запам'ятати якомога більше чисел. Через
20 секунд таблицю приберуть, і ви повинні будете записати всі ті числа, які
ви запам'ятали.
 Таблиця
13 91 47 39

65 83 19 51

23 94 71 87

     Оцінка короткочасної зорової пам'яті здійснюється по кількості
правильно відтворених чисел. Норма дорослої людини - 7 і вище. Мето-
дика зручна для групового тестування, так як процедура не займає багато
часу.

Тест  “Запам'ятовування 10 слів”
(С. Л. Рубінштейн)

Застосовується для оцінювання короткочасної слухової пам'яті дитини.
Інструкція: ”Зараз я читатиму тобі слова. Постарайся запам'ятати їх. А

тепер повтори, будь ласка, ті слова, що ти запам'ятав, у будь - якому
порядку”

Прочитайте дитині наступні 10 слів: СТІЛ, ЗОШИТ, ГОДИННИК, КІНЬ,
БРАТ, ЯБЛУКО, СОБАКА, ЛАМПА, ВОГОНЬ.

Зафіксуйте перший результат. Продиктуйте дитині ті слова, які вона не
назвала, і так повторюйте 5 разів, фіксуючи кожен результат.

Інтерпретація результату:
Слабкий рівень: перший раз – запам'ятала 2 слова, після 5-го повторення

запам'ятала до 5-ти слів.
Середній рівень: перший раз – запам'ятала 5-6 слів, наприкінці – до 8

слів.
Високий рівень: перший раз – 7-10 слів, до п'ятого повторення дитина

називає 9-10 слів [23 , с.194].

Методика “Визначення рівня опосередкованого запам'ятовування”
(Л.С. Виготський)

Мета роботи: визначення рівня опосередкованого запам'ятовування.
Матеріал: набір з 30 карток із зображенням предметів та набір з 15 слів.
Методика проведення:
Перед підлітком на столі кладуть усі картки, щоб їх було добре видно.

Психолог називає слова, а підліток до кожного слова шукає таку ж
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картинку, яка допоможе йому пригадати ці слова. Коли підліток виконає
завдання, психолог попереджує його, що перевірка запам'ятовування
відбудеться через годину. Перевірка відбувається таким чином: психолог
демонструє будь-яку картку та пропонує дитині пригадати слово.

Слова для запам'ятовування:
світло, обід, ліс, навчання, одяг, поле, гра, птах, кінь, шлях, ніч, миша,
молоко, стілець, молоток.

Обробка результатів:
Інтерпретація результатів носить якісний характер. Якщо підліток

правильно підбирає картки до простих, конкретних слів (наприклад, “ліс”,
“одяг”), а до більш складних, абстрактних (наприклад, “ніч”, “гра”) нічого
підібрати не може, це означає, що процес встановлення складних
опосередкованих зв'язків утруднений.

Нормою вважається, якщо підліток 15 років може відтворити 100
відсотків матеріалу, який пред'являвся.

Якщо дитина нічого не може пригадати, а лише називає малюнки на
картках, це свідчить про порушення цілеспрямованості мислення. Така
дитина на момент утворення зв'язку ніби втрачає основну мету роботи, яка
полягає в тому, щоб поєднати вибір картки з наступним відтворенням
слова, слова.

Якщо підліток підбирає на відтворення слова, це може свідчити про
порушення цілеспрямованості відбору, нестійкості способу роботи.
Незвичайні, над оригінальні зв'язки цілеспрямованого відбору можуть вка-
зувати на певні порушення мислення [23 , с.196].

Методика “Виявлення співвідношення образного
 і моторного типів пам'яті”

Вчитель читає рядок із 10 слів (інтервал між словами — чотири-п'ять
секунд): дирижабль, лампа, яблуко, олівець, гроза, качка, обруч, млин, па-
пуга, листок. Після 10-секундної перерви учні записують слова, які
запам'ятали, і відпочивають протягом 10 хвилин. Потім учитель дає кож-
ному учню картку зі словами, які він повинен прочитати і записати по па-
м'яті: літак, чайник, метелик, ніж, поліно, свічка, тачка, журнал, малина,
стовп. Після 10-секундної перерви учні записують слова, що запам'ятали.

Знову відпочинок протягом 10 хвилин, і учитель читає вголос іще один
рядок слів, а учні подумки повторюють кожне слово, після чого записують
ті, що запам'ятали: пароплав, собака, парта, чоботи, сковорода, калач, чай,
гриб, жарт, сіно.

Через 10 хвилин учитель роздає учням картки зі словами і читає їх уго-
лос, учні повторюють кожне слово пошепки.

потім записують їх на листку: вовк, діжка, ковзани, самовар, пилка,
весло, загадка, прогулянка, книга, трактор.
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Після цього вчитель читає всі чотири рядки слів, а учні підраховують
кількість утриманих у пам'яті з кожного рядка. Перший ряд слів було
розраховано на образну пам'ять, а саме на слуховий її тип, другий — на
зоровий тип образної пам'яті, третій — на моторну пам'ять, четвертий —
на комбінацію образної і моторної пам'яті. Таким чином, ви визначаєте,
який тип пам'яті у вас найрозвиненіший. При запам'ятовуванні спирайтеся
саме на нього [10 , с.4].

Методика “Дослідження механічної і логічної пам'яті
методом запам'ятовування двох рядків слів”

Учитель читає 10 пар слів з інтервалом 4—5 секунд. Після 10-секундної
перерви вчитель читає лише слова з лівого рядка, а школярі в цей час за-
писують слова правої половини рядка:

баян — грати
лампа — світло
олівець — папір
літак — крило
соловейко — співати
газета — новини
музика — настрій
земля — врожай
школа — знання

Після цього проводиться перевірка: вчитель знову читає пари слів, а учні
позначають знаком “+” правильно записані слова і знаком “—“ не правиль-
но записані, або взагалі пропущені, підраховують суму з кількості слів, які
запам'яталися. Чим ближче вона до 10, тим більший об'єм смислової
пам'яті.

Аналогічну роботу проводять і з іншими парами слів:
стілець — склянка
скрипка—вогнище
цвях — відро
дах— чайник
вогонь — ґанок
лінійка —туфлі
сокира —килим
поїзд —лава
книжка — м'яч
графин — годинник

Таким чином учні можуть визначити об'єм своєї механічної пам'яті і
зробити висновок про те, який вид пам'яті у них переважає [10 , с.5].
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Тест “Виділення суттєвих ознак поняття” (мислення)

Застосовується для виявлення здатності дитини до відокремлення
суттєвих ознак поняття.

Вік обстежуваних: 5-10 років.
Кількість завдань: 12.
Час виконання: без обмежень.
Обладнання: картки зі словами.
Дитині даються картки із словами. В кожному завданні пропонується

підібрати два слова, що позначають суттєві ознаки виділеного поняття.
1.     Сад (рослини, садівник, собака, паркан, земля).
2.     Річка (берег, риба, рибалка, водорості, вода).
3.     Місто (автомобіль, будинок, велосипед, натовп, вулиця).
4.     Сарай (сіновал, кінь, дах, худоба, ставні).
5.     Книга (малюнок, війна, папір, любов, текст).
6.     Гра (карти, гравці, штрафи, покарання, правила).
7.     Спів (дзвін,   мистецтво,   голос,   аплодисменти, мелодія).
8.     Читання (очі, друк, книга, картинка, слово).
9.     Кубик (кути, креслення, сторона, камінь, дерева).
10.   Лікарня (приміщення, сад, лікар, радіо, хворі).
11.   Ділення (клас, ділиме, олівець, дільник, папір).
12.   Медаль (оркестр, змагання, перемога, стадіон).

Особливості проведення тестування.
Інструкцію дають на прикладі першого рядочка слів. Якщо дитина не

вміє читати, слова їй зачитує психолог, якщо уміє, то дитині дасться
картонка із рядами слів. Дитині кажуть: «подивись уважно на перший
рядок слів. Головне серед цих слів сад. Серед інших слів є два, без яких сад
існувати не може. Подумай і підбери ці слова, поясни свій вибір». Якщо
дитина не справляється із завданням, то їй дається пояснення: «звичайно, і
садівник, і собака, і навіть паркан потрібні саду, але якщо не буде землі та
рослин, то й садівнику ні за чим буде доглядати, собаці нічого буде
охороняти, а парканові - оточувати, тому найважливіші для саду-земля і
рослини». Більше пояснень не дається, а всі «нестандартні» і неправильні
відповіді з поясненням дитиною свого вибору фіксуються окремо.

Правильні відповіді: земля – рослини, вода – берег, вулиця – будинок,
дах – стіни, папір – тест, гравці – перемога, голос – мелодія, очі – друк,
кути – сторона, лікар — хворі, ділиме – дільник, змагання – перемога.

Особливості оцінювання: зазвичай, як правильно, оцінюється стандартна
відповідь, тобто два пов'язаних слова. Однак тест дає змогу звернути увагу
на дітей з особливими проявами сприймання світу.

Шкала оцінювання (за Марцинківською Т.Д.)
11-12 – підвищений рівень здатності до виділення суттєвих ознак

понять.
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8-10 – звичайний рівень розвитку.
5-7 – дещо знижений рівень розвитку, потребує корекційної роботи.
0-4 – причини зниження рівня розвитку потребують додаткового

вивчення і при повторенні результатів на матеріали інших тестів -
консультування з дефектологами та лікарями.

Методика “Дослідження мислення”

Спробуйте перевірити. На думку Ю. Писаренко, щоб позбутися
стереотипів мислення та підсилити свої творчі здібності, треба
використовувати вправи, які активізують мозкові клітини, і таким чином
руйнують стереотипи: переставляти щоразу меблі в квартирі, носити
годинник то на лівій, то на правій руці, щоразу змінювати шлях, яким ви
йдете на роботу [25, с. 148].

Визначте свій тип мислення: Вам треба розв'язати чотири задачі.
Прочитайте їхні умови одну за одною. Порядок розв'язання задач виберіть
самі й запишіть. Час на розв'язання всіх задач — 4 хвилини. Не
затримуйтеся надто довго над однією задачею. Можливо, ви перебуваєте
на хибному шляху і треба перейти до іншої.

1. У книжковій шафі у звичайному порядку поряд стоять дві книги. У
першій з них 300 сторінок, у другій — 400. У шафі завівся книжковий
черв'як і прогриз книги від першої сторінки першого тому до останньої
сторінки другого тому. Скільки сторінок зіпсував книжковий черв'як?

2. Від міста А до міста В — 120 км. З міста А вийшов потяг у напрямку
міста В і їхав зі швидкістю З0 км/год. Одночасно з міста В у напрямку
міста А вилетіла ластівка зі швидкістю 60 км/год. Вона долетіла до потяга,
повернула назад і полетіла в місто. Долетівши до міста В, вона знову
повернула в напрямку потяга, знову долетіла до потяга і знову полетіла до
міста В і так далі. Так вона весь час літала назустріч потягу і назад, доки
потяг не прибув у місто В. Скільки кілометрів налітала ластівка?

3. Перед вами вісім сірників. Складіть із них фігуру з одного квадрату і
двох трикутників, як показано на рисунку. Як треба перемістити чотири
сірники, щоб отримати:

а) один квадрат і чотири трикутники;
б) два квадрати і чотири трикутники?
4. До цвяха треба підвісити маятник, що складається з мотузки і грузила.

На столі лежать цвях, мотузка і грузило (гиря, вагою 0,5 кг). Але молотка
немає. Як розв'язується задача?

Результати розв'язання задач занесіть у таблицю.
Порядок
розв'язання
задачі

Номер
задачі

Час,
витрачений на
розв'язання

Чи розв'язана
задача
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1
2
3
4

Якщо ви правильно і швидко розв'язали першу задачу, то у вас добре
розвинене образне мислення, якщо другу задачу — логічне мислення,
якщо задачі 3 і 4 — практичне мислення.

Тест “Визначення спільних рис (Вербальний тест)”

     Застосовується для визначення здатності до абстрагування, оперування
вербальними поняттями. У кожному завданні пропонується 5 слів, 4 з яких
об'єднані смисловим зв'язком, а одне зайве.
     Тест дається за Марцинківською Т. Д.
     Час виконання — 3 хвилини.

1.     Василь, Федір, Семен, Іванов, Петро.
2.     Дряхлий, маленький, старий, зношений, ветхий.
3.     Прудко, швидко, поспішно, поступово, квапливо.
4.     Лист, грунт, кора, луска, сук.
5.     Ненавидіти, зневажати, обурюватися, злитися, розуміти.
6.     Темний, світлий, голубий, яскравий, тьмяний.
7.     Гніздо, нора, курник, сторожка, барліг.
8.     Невдача, хвилювання, поразка, провал, крах.
9.     Успіх, удача, виграш, спокій, невдача.
10.   Пограбування, крадіжка, землетрус, підпал, напад.
11.   Молоко, сир, сметана, сало, ряжанка,
12.   Глибокий, низький, світлий, високий, довгий.
13.   Хата, курінь, дим, хлів, будка.
14.   Береза, сосна, дуб, ялина, бузок.
15.   Секунда, година, рік, вечір, неділя.
16. Сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний.
17. Олівець, ручка, рейсфедер, фломастер, чорнило.

Правильні відповіді: Іванов, маленький, поступово, луска, розуміти,
голубий, сторожка, хвилювання, спокій, землетрус, сало, світлий, бузок,
вечір, злий, чорнило.

Особливості оцінювання: Кожна правильна відповідь оцінюється в 1
бал. Загальна оцінка виставляється у 9-бальній шкалі за допомогою
наступних даних:

Кількість правильних
відповідей

Оцінка в балах



231

17
16
15
14
12-13
11
10
9
8

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Чим вищий бал, тим краще здатність обстежуваного до понятійного
вербального абстрагування. Результат нижчий за один бал вимагає до-
даткового вивчення і при підтвердженні - консультації у лікаря [23 , с. 238-240].

Методика “Дослідження темпу усної мовної діяльності” (мовлення)

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, на-

друкований 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 шля-
хом пониження на один рядок вниз
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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].

Методика “Карта  контролю стану мовлення”

Ця методика дає змогу оцінити індивідуальну схильність до мовної
тривожності, яка виходить за межі середніх нормативних показників. Вона
побудована на показниках самооцінки, що дає можливість контролювати і
коригувати свою власну мовну поведінку.

Опис методики:
Досліджуваним пропонується 24 речення, що описують якісь емоційні

стани досліджуваних у різних ситуаціях. Якщо досліджуваний згоден із
реченням, то біля цього речення він ставить знак ”+”. Якщо висловлене
судження його не стосується, він ставить знак “—“. Порівнюючи
індивідуальні відповіді з ключовими, підраховується кількість відповідей,
що збіглися, і їх загальна сума.

Показники понад 4-5 балів розцінюються як прогностичні, що свідчать
про підвищену чи високу мовну тривожність. Наприклад, ті, хто заїкається,
показують результат 15-16 балів. Нульові показники чи надзвичайно низькі
(1-2 бали) інтерпретуються як результати завищеної самооцінки. Слід
зазначити, що мовна тривожність досить добре співвідноситься з
ситуаційною, а іноді навіть і з загальною тривожністю, тому контроль і
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корекцію її слід проводити за допомогою різних видів тренінгу, зокрема й
аутотренінгу, а також ретельної підготовки і постійної практики. У деяких
випадках можна порекомендувати зміну форми діяльності, пов'язаної з
інтенсивною мовною взаємодією.

Матеріал методики:
1. Моє мовлення справляє добре враження.
2. Мені легко спілкуватися майже з усіма.
3. Мені легко дивитися на слухачів, коли я спілкуюся з ними.
4. Мені важко розмовляти з моїм начальником чи вчителем.
5. Мене лякає навіть думка про те, що потрібно говорити у

громадському місці.
6. Одні слова мені важче вимовити, ніж інші.
7. Коли я говорю, то не думаю, як це в мене виходить.
8. Я легко можу підтримати розмову.
9. Моє мовлення іноді бентежить моїх співрозмовників.
10. Не люблю знайомити людей.
11. Обговорюючи якесь питання у групі, я часто ставлю запитання.
12. Мені легко контролювати свій голос, коли я говорю.
13. Мені неважко виступати перед групою.
14. Моє мовлення не дає мені змоги робити те, що подобається.
15. Коли я говорю, мене досить легко і приємно слухати.
16. Іноді мені не подобається як я говорю.
17. Я завжди під час говоріння почуваюся цілком упевнено.
18. Я охоче розмовляю лише з деякими людьми.
19. Говорити в мене виходить краще, ніж писати.
20. Я часто хвилююся, коли говорю.
21. Мені важко розмовляти при зустрічі з новими людьми.
22. Я цілком упевнений(а) у своєму мовленні.
23. Я хотів(ла) би(б), щоб моє мовлення було таким, як у інших.
24. Я часто не можу відповісти, навіть, коли знаю правильну відповідь,

тому що боюся заговорити.

Відповіді: 1) -, 2) -, 3) -, 4) +, 5) +, 6) +, 7) -, 8) -, 9) +, 10) +, 11) - 12) -, 13)
-, 14) +, 15) -, 16) +, 17) -, 18) +, 19) -, 20) +21) +, 22) -, 23) +, 24) +.

Зробіть діагностику педагогічного мовлення шкільного вчителя за
показниками: обсяг (кількість слів) розповідей, орієнтованих на дитину і
компетентного слухача, наявність тлумачень (пояснень), незрозумілих для
дитини термінів, доступність і переконливість розповідей з урахуванням
типу слухача та його можливостей, інтерес до розповідей у слухачів,
наявність прийомів орієнтованості інформації на слухача, збереження
теми розповіді при зміні типу слухача, збереження суті розповіді при
зміні типу слухача.
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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].

Тест “Дослідження індивідуальних особливостей уяви”

Мета дослідження: визначення рівня складності уяви, ступеня
фіксованості уявлень, гнучкості або ригідності уяви, ступеня її стереотип-
ності чи оригінальності.

Матеріали та обладнання: три аркуші паперу розміром 10 х 16 см без
клітинок чи ліній (папір), олівець і секундомір. На першому аркуші
посередині зображено контур кола діаметром 2,5 см; на другому аркуші,
також посередині, зображено контур рівностороннього трикутника з
довжиною сторони 2,5 см; на третьому — контур квадрата з довжиною
сторони 2,5 см.

Процедура дослідження
Даний дослід проводять як з однією особою, так і з групою. Краще, щоб

група була невеликою, до 15 чоловік. У другому разі експериментаторові
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треба пильнувати, щоб ніхто до кінця тестування не розмовляв і не
показував своїх малюнків іншим.

Тестування проводиться за три етапи. На першому етапі досліджу-
ваному дають аркуш із зображеним на ньому контуром кола, на другому –
трикутника, і на третьому – квадрата. Кожному етапу дослідження передує
зачитування інструкції.

Інструкція досліджуваному: “Використовуючи зображений на цьому
аркуші контур геометричної фігури, зробіть малюнок. Якість малювання
значення не має. Спосіб використання контуру застосовуйте на свій
розсуд. За сигналом “Стоп!” малювання припиніть”.

Час малювання, який має дорівнювати одній хвилині на кожному етапі,
експериментатор визначає за допомогою секундоміра.

Після закінчення тестування досліджуваного просять зробити самозвіт,
для чого запитують: “Чи сподобалося Вам завдання? Які почуття виникли
у Вас під час його виконання?”

Обробка результатів
Обробка результатів і визначення рівнів розвитку уяви, ступеня

фіксованості уявлень, гнучкості чи ригідності, а також оригінальності або
стереотипності проводяться шляхом зіставлення змісту й аналізу всіх
трьох малюнків.
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Методика “Дослідження відтворюючої та творчої  уяви”
(Г.Чередник)

Проаналізуйте свою відтворюючу уяву. Для цього спробуйте подумки
розв'язати такі задачі:

1. Уявіть собі рівносторонній трикутник, кожна сторона якого дорівнює
6 м. Продовжте подумки основу трикутника ліворуч на 6 м і паралельно
йому, через вершину трикутника, проведіть ліворуч такий самий відрізок.
З'єднайте кінці паралельних ліній прямою. Яка фігура утворилась?

2. Уявіть собі, що з точки А ви пройшли на південь 10 кроків, потім
повернули на схід і також зробили 10 кроків, потім знову зробили 10
кроків на південь, а потім повернули на захід, пройшли стільки ж і,
нарешті, зробили 10 кроків на північ. Яка фігура утворилась із указаних
відрізків?

3. Уявіть собі коло. Поставте в центрі кола крапку, на рівній відстані від
неї (усередині кола) проведіть дві паралельні лінії, а потім до цих прямих
на такій самій відстані від центру проведіть дві перпендикулярні лінії. Яка
фігура утворилась у середині кола?

Перевірте правильність розв'язання кожної задачі за допомогою
креслення. Умовно розв'язання першої задачі можна оцінити 4 балами,
другої — 5 балами, третьої — 6 балами. Підрахуйте  скільки балів ви
отримали і скільки часу пішло на розв'язання задач:

Бали:
Час:
Проаналізуйте свою творчу уяву. Для цього впродовж 20 хвилин

складіть якомога більше речень, щоб у кожне з них обов'язково ввійшли
зазначені нижче три слова (у будь-якому відмінку):

а) вітер, вода, велосипед;
б) машина, сир, кіно;
в) яблуко, пожежа, гнів.

Кожне речення оцінюється у 2 бали. Для дотепних і оригінальних речень
додається по 2 бали. Якщо при складанні речення у ньому використана
лише формальна сторона предмета або явища, і воно може бути зараховане
“з натяжкою”, за нього дається 1 бал.

Підрахуйте кількість балів:
Бали:
Висновок:
Оцініть рівень розвитку своєї відтворюючої і творчої уяви:
Практичні завдання:
1. Назвіть казкових героїв, що були створені за допомогою прийому

аглютинації.
2. За аналогією, з органами чуття якої тварини, на вашу думку, було

створено локатор?
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3. Які ще прилади, відомі вам, були створені за аналогією до органів
тварин?

4. Назвіть риси, на яких було зроблено акцент у таких казкових героїв,
як Баба–Яга, Лисиця, Заєць, Карабас – Барабас, Буратіно, Мачуха.

5. Пригадайте, будь – ласка, казкові ситуації у яких був використаний
творчий прийом перебільшення (зменшення).

6. Назвіть риси  типові для покоління ваших однолітків.
7. Створіть типовий портрет і характеристику підлітка, який живе на

початку XXI століття. Дайте йому ім'я.

Методика “Дослідження творчої уяви”

Мета дослідження: оцінка особливостей творчої уяви.
Матеріли та обладнання: бланк із трьома надрукованими словами,

(наприклад: капелюх, дорога, дощ), стандартні аркуші паперу, ручка,
секундомір.

Процедура дослідження
Даний дослід можна проводити як з однією людиною, так і з групою до

11 осіб, але всім досліджуваним потрібно зручно сидіти, а умови їхньої
праці мають забезпечити  самостійність виконання завдання.

Перед початком досліду кожен учасник отримує бланк з надрукованими
на ньому трьома словами. Бланки можна роздати в конвертах або покласти
на стіл перед досліджуваними зворотнім боком, щоб до інструктажу вони
не читали надрукованих на них слів. При тестуванні групи видаються
однакові бланки кожному для можливого спрощення подальшого аналізу і
порівняння. У процесі дослідження пропонується протягом 10 хвилин
скласти з трьох слів якомога більшу кількість речень.

Інструкція досліджуваному: “Прочитайте слова, написані на бланку, і
складіть з них якомога більшу кількість речень, причому в кожне речення
мають входити всі три слова. Складені речення записуйте на аркуші
паперу. На виконання завдання Вам дається 10 хвилин. Якщо все
зрозуміло, тоді почнемо!”

У процесі дослідження експериментатор фіксує час і після закінчення 10
хв. подає команду: "Стоп! Роботу закінчити!"

Обробка та аналіз результатів
Показниками творчості в даному досліді є:
— величина балів за оригінальне та найбільш дотепне речення;
— сума балів за всі речення, придумані за 10 хвилин. Ці показники

встановлюються за допомогою шкали оцінки творчості.
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Шкала оцінки творчості
Пункт Характеристика складеного речення Оцінка речення в

балах
а У реченні використано всі три слова в

дотепній оригінальній комбінації
6 балів

б У реченні використано всі три слова без
особливої дотепності, але в оригінальній
комбінації

5 балів

в У реченні використано всі три слова у
звичайній комбінації

4 бали

г Задані три слова використано в менш
необхідній, але в логічно допустимій
комбінації

3 бали

д Правильно використано лише два слова, а 3-
тє використано з натяжкою через чисто
словесний зв'язок

2,5 бала

е Правильно використано тільки два слова, а
третє штучно введено в речення

1 бал

є Досліджуваний правильно зрозумів завдання,
але він формально поєднує всі три слова або
використовує їх із спотвореннями

0,5 бала

ж Речення являє собою беззмістовне поєднання
всіх трьох слів

0 балів

Якщо досліджуваний придумав дуже схожі одне на одне речення з
повторенням теми, то друге та всі наступні речення цього типу
оцінюються половиною початкового балу. Під час підрахунку дані зручно
заносити в таблицю результатів.

Якісна характеристика творчості, яка визначається за кількістю балів,
отриманих за дотепне та оригінальне речення, відповідає максимальній
оцінці якого-небудь із складених досліджуваним речень. Ця оцінка не
перевищує 6 і вказує на розвинуту творчість чи на оригінальність. Якщо
оцінка даного показника становить 5 або 4 бали, то прояв творчості слід
вважати середнім. Нарешті, якщо ця оцінка становить лише 2 або 1, то це
низький показник творчості або намір досліджуваного діяти аналогічно,
що поставить експериментатора перед дилемою.

Таблиця результатів
№  речення Оцінка речення в

балах

1
2
3...  і т. д.
 Сума балів
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Другий показник — це сума балів. Він дає сенс для аналізу й
інтерпретації результатів тільки тоді, коли порівнюється робота кількох
осіб, що можливо при довірливих стосунках у групі. У кого більша сума
балів, у того і більша продуктивність творчої діяльності.

Творча уява передбачає створення образу, предмета, ознаки, які не
мають аналогів. У даному разі — це створення речень без заданого зразка.
Студенти-філологи і студенти природничих факультетів відрізняються
досвідом роботи з лінгвістичним матеріалом, і це теж треба враховувати.
Окрім того, одержаний показник творчості засвідчує суб'єктивну новизну
результатів, якщо вони нові чи оригінальні для самого досліджуваного [42, с.
69-71].

Тест “Визначення рівня складності уяви”

Складність уяви констатується за найбільш складним із трьох малюнків.
Можна користуватися шкалою, яка дає можливість встановлювати п'ять
рівнів складності.

Перший рівень: контур геометричної фігури використовується як
основна деталь малюнка, сам малюнок простий, без доповнень, і є однією
фігурою.

Другий рівень: контур використано як основну деталь, але сам малюнок
має додаткові частини.

Третій рівень: контур використано як основну деталь, а малюнок має
певний сюжет, при цьому може бути введено додаткові деталі.

Четвертий рівень: контур геометричної фігури залишається і далі
основною деталлю, проте малюнок — це вже складний сюжет з допов-
ненням фігурок та деталей.

П'ятий рівень: малюнок має складний сюжет, в якому контур
геометричної фігури використано як одну з деталей.
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Методика  “Дослідження уваги підлітків та старших школярів
 методом анкетування”

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”.
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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)

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
питань

Властивості
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
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Методика “ Експериментальне вивчення уваги”

Експеримент на розподіл уваги. Треба написати числа від 1 до 20 і
одночасно голосно рахувати в зворотному порядку — від 20 до 1. Якщо
почнете одразу збиватися, то у вас слабкий розподіл уваги. (У класі це
можна зробити так: учні, які сидять за партою зліва, записують у зошиті
числа від 1 до 20 і одночасно тихо рахують в зворотному порядку, а їхні
сусіди за партою слідкують, де буде допущено помилку. Потім вони
обмінюються ролями.)

Експеримент на об'єм і розподіл уваги
Інструкція. Протягом однієї секунди вчитель демонструє малюнок, на

якому зображено декілька геометричних фігур із написаними на них
числами. Уважно подивіться на малюнок, запам'ятайте числа, складіть їх і
запишіть суму.

А тепер запишіть, на яких фігурах були написані ці числа. (Вчитель ще
раз показує малюнок.) Тепер порівняйте свої записи з малюнком. Якщо ви
запам'ятали 5 об'єктів, то у вас середній об'єм уваги. Якщо більше —
хороший, а якщо менше, то... замисліться над цим. Експерименти на
дослідження різних властивостей уваги дають її кількісну характеристику.
Для того щоб визначити її якісну характеристику, наприклад, як вона
виявляється в звичайних умовах, або, скажімо, на уроках, пропонуємо вам
скористатися самоспостереженням. У цьому допоможе анкета:

1. Чи легко тобі вдається мобілізувати свою увагу на початку уроку?
2. Чи часто ти відволікаєшся від роботи?
3. Чи можеш довго працювати не відволікаючись?
4. Які причини зменшення уваги?
5. Чи можеш ти швидко переходити до нового виду роботи?
6. Чи подобається тобі такий перехід?
7. Ти втомлюєшся від різноманітної роботи чи вона підвищує твою пра-

цездатність?
8. Коли у тебе стійкіша увага (вранці, в середині дня чи наприкінці

його)?
9. За яких обставин ти можеш краще зберігати стійку увагу? У яких умо-

вах ти звик працювати? [10, с. 9].

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:
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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);
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 на-
вчання, 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 ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ

 Методика “Дослідження емоційної спрямованості школярів”

З  метою дослідження емоційної спрямованості школярів
використовується  тест-анкета “Емоційна спрямованість”, розроблена Б.
Додоновим [54 , с.27]. Автор виділяє 10 видів емоцій.

1. Альтруїстичні емоції виникають на основі потреби в сприянні,
допомозі, заступництві іншим людям.

2. Комунікативні — на основі потреби в спілкуванні.
3. Глорістичні — зв'язані з потребою в самоствердженні, у славі.
4. Праксичні емоції — це емоції, які  викликаються  діяльністю, її

успішністю чи неуспішністю.
5. Пугнічні емоції походять від потреби в подоланні небезпеки, на

основі якої пізніше виникає інтерес до боротьби.
6. Романтичні — виникають на основі прагнення до усього

надзвичайного, незвичайного, таємничого.
7. Акізитивні емоції виникають у зв'язку з інтересом до нагромадження,
«колекціонування» речей, що виходить за межі практичного нестатку в
них.

8. Гедоністичні емоції зв'язані з задоволенням потреби в  комфорті.
9. Гностичні емоції описуються часто під рубрикою інтелектуальних

почуттів. Їх зв'язують з потребою в одержанні будь-якої нової інформації і
з потребою в “когнітивній гармонії”.

10.  Естетичні емоції — є відображенням потреби людини бути в
гармонії з навколишнім.

Інструкція. Виконайте в зазначеному порядку наступні завдання.
1. Уважно прочитайте  перелік приємних переживань і запишіть номер

того з них, що ви більше за все  любите відчувати. Якщо  ви абсолютно
впевнені в правильності своєї відповіді,  обведіть виписаний номер.

2. Інші номери розташуєте  праворуч в порядку переваги, що ви віддаєте
одній емоції перед іншою.

3. Відокремте вертикальною рискою номери тих емоцій,  яким ви
віддаєте перевагу.

Наприклад: 9, 8, 3, 5, 1, 6, 2, 4, 7, 10.
Кожне наступне твердження читайте після того, як дасте відповідь на

попередні. Пам’ятайте: немає „гарних” чи „поганих” відповідей.
Перелік переживань
1.  Почуття  незвичайного, таємного, незвіданого, що з'являється в

незнайомій обстановці, місцевості.
2.  Радісне хвилювання, нетерпіння при придбанні нових речей,

предметів колекціонування, задоволення від думки, що незабаром їх стане
ще більше.
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3. Радісне  піднесення, захопленість, коли робота йде добре, коли
бачиш, що домагаєшся успішних результатів.

4. Задоволення, гордість, підйом духу, коли можеш довести свою
цінність як особистості і переваги над суперниками, коли тобою щиро
захоплюються.

5. Веселощі, безтурботність, гарне фізичне самопочуття, насолода
смачною їжею, відпочинком, невимушеною обстановкою, безпекою і
безтурботністю життя.

6. Почуття радості і задоволення, коли вдається зробити що-небудь
гарне для дорогих тобі людей.

7. Інтерес, насолода при пізнанні нового, при знайомстві з разючими
науковими фактами. Радість і глибоке задоволення при заглибленні у суть
явищ, підтвердження здогадів і припущень.

8. Бойовий настрій, почуття ризику, азарт, гострі відчуття в хвилини
боротьби, небезпеки.

9. Радість, гарний настрій, симпатія, вдячність, коли спілкуєшся з
людьми, яких поважаєш і любиш. Коли бачиш дружбу і взаєморозуміння,
коли сам одержуєш допомогу і схвалення зі сторони інших людей.

10. Своєрідне красиве почуття, що виникає при сприйнятті природи чи
музики, віршів та  інших творів мистецтва.

Обробка та  інтерпретація результатів
В анкеті переживанню, поставленому школярем на перше місце,

ставиться оцінка в 10 балів, далі по рангу - 9, 8, 7...
Таким чином,   виявляється емоційна спрямованість  школярів.

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;
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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.

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.
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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].

Методика “Дослідження настроїв”

Мета дослідження: діагностика настрою як емоційного стану
особистості.

Матеріали та обладнання: шкала кольорового діапазону настроїв, набір
із 8 кольорів, запропонований А.М. Лутошкіним, до якого входять:
червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, фіолетовий, чорний та
білий. Цей комплект складають із кольорового паперу у формі квадратів
розміром 3 х 3 см.

Процедура дослідження
Дослід, проводять за методикою “кольоропису” як з однією особою, так

і з групою до 16-20 осіб. У разі групового інструктування кожного
учасника має бути забезпечено набором кольорів, з якого потрібно вибрати
той, що відповідає настрою.

Для визначення емоційного стану за допомогою кольору тим, хто бере
участь у дослідженні, пропонується шкала кольорового діапазону настроїв
і пояснюється принцип її використання. Шкала кольорового діапазону
настроїв:

червоний —  захоплений
оранжевий —  радісний
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жовтий — приємний
зелений —   спокійний, врівноважений
блакитний —  сумний
фіолетовий — тривожний
чорний —  вкрай незадовільний
білий —  важко сказати.

Інструкція досліджуваному: “Подивіться на шкалу кольорового діа-
пазону настроїв. Орієнтуючись на позначення кольорів цієї шкали,
виберіть із свого кольорового набору той колір, що відповідає Вашому
настрою сьогодні”.

Діагностика настроїв може бути одноразовою, і тоді досить одного дня
досліду. Але може бути поставлено завдання дослідити динаміку настроїв
за деякий відрізок часу, тоді досліди повторюються щодня, протягом
тижня, місяця або триваліше.

Завдання дослідника та його помічника — фіксувати настрій,
визначений досліджуваним у кольороматриці за допомогою кольорових
олівців чи фломастерів.

Оперативна кольороматриця настроїв учасників дослідження має такий
вигляд.

Дата дослідження (число і
місяць)

№
п/
п

П., І., по
б.
Учасника
дослідже
ння

1 2 3 4 5 6 7 8 9 і
т.п.

1 Дроб- ко
М.М.

2  Зей-лов
В.М.

3  Клоч-ко
Г.Д.

4  Ул-ний
І.Л.
І т.п.

Настрій кожного учасника фіксується в клітинці на перехресті його
номера або прізвища з днем, що відповідає даті дослідження. Окрім
фіксації в кольороматриці результатів самодіагностики настроїв учасників,
дослідникові важливо вести щоденник спостережень. У щоденнику
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записують, відповідає чи не відповідає самодіагностований настрій
реальному, а також основні події дня, які могли вплинути на настрій, якщо
вивчається їхня динаміка в групи студентів. Наприклад: майбутній
екзамен, результати контрольних робіт, святкові дні та ін.

Обробка результатів
Результати потрібно обробляти в тому разі, коли досліджується од-

ночасно група учасників або коли проводиться багаторазове
самодіагностування настроїв учасників.

Мета обробки результатів: підрахунок індивідуальних та групових
показників настроїв.

Для отримання індивідуальних показників настроїв підраховують
частоту, з якою трапляється кожний колір, представлений у шкалі ко-
льорового діапазону настроїв.

Щоб порівняти настрої всіх учасників дослідження, складають під-
сумкову кольороматрицю настроїв.

У кольороматриці літерами або за допомогою замальовки відповідної
кількості клітинок кольором, що означає настрій, фіксують кількість днів,
коли був той чи інший настрій. При цьому починають із захопленого,
потім із радісного, далі - з приємного тощо.

Аналіз результатів
Аналіз даних оперативної кольороматриці настрою можна проводити і

щоденно, і в кінці кожного тижня, а також у кінці кожного місяця.
Щоденний аналіз даних кольороматриці співвідноситься з реальними

життєвими подіями досліджуваного. Такий аналіз допомагає людині
розібратися в причинах своїх хвилювань, є гарним засобом емоційного
самоконтролю. При цьому важливо встановити ступінь адекватності
емоційного реагування індивіда залежно від подій його життя.

Загальна оцінка емоційного стану відповідає настрою, що переважає за
весь період дослідження, таким може бути тиждень, місяць і т. п. Ця оцінка
передбачає можливість відхилень від норми в переживаннях, в емоційних
станах досліджуваного. До таких відхилень належать:

•    дуже затяжний стан суму, тривоги, незадоволеності;
•    невідповідність емоційних станів життєвим ситуаціям;
•    надмірна, хронічна емоційна збудженість (у формі радісно-підне-

сеного настрою);
•    різка полярність у тональності емоційних станів;
•    тривала одноманітність емоційних станів.
У процесі аналізу важливо врахувати, що деякі хронічні захворювання

людини, наприклад, гастрит, холецистит, хвороби серця тощо, дуже
впливають на емоційний стан особистості, змінюючи життєвий тонус,
активність і характер реакцій. До факторів, які дуже впливають на настрій
людини, належить емоційно-психологічний клімат у родині, в навчальній
групі та стосунки з друзями і коханими [23, с. 334-335].
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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.
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Підсумовуючи результати тесту, нагадай собі два дуже оригінальні
правила: правило 1: ніколи не засмучуйся через дрібниці; правило 2: все -
пусте [23, с. 348].

Методика “Дослідження вольової саморегуляції”
Мета дослідження: визначення рівня розвитку вольової саморегуляції.
Матеріали та обладнання: тест-опитувальник А.В. Звєркова та Е.В.

Ейдмана [64, 180-182].

Процедура дослідження:
Дослідження вольової саморегуляції за допомогою тесту-опитувальника

може проводитися з однією особою або з цілою групою. Щоб забезпечити
самостійність відповідей досліджуваних, кожному видається тест-
опитувальник, бланк для відповідей, на якому надруковано номери
запитань і біля них графи для відповідей.

Інструкція досліджуваному: Вам пропонується тест, який включає 30
тверджень. Уважно прочитайте кожне з них та вирішіть, наскільки воно
характеризує Вас. Якщо правильно характеризує, то на аркуші для
відповідей проти номера даного твердження поставте знак (+), якщо
вважаєте, що неправильно, то знак (-).

1. Якщо в мене щось не виходить , то нерідко виникає бажання покинути
цю справу.

2. Я не відмовлюся від своїх задумів і справ, навіть якщо доводиться
вибирати між ними та приємною компанією.

3. За необхідності мені неважко стримати спалах гніву.
4. Звичайно я зберігаю спокій, чекаючи товариша, який спізнюється на

призначений час.
5. Мене важко відірвати від розпочатої роботи.
6. Мене дуже вибиває з колії фізичний біль.
7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваючи,

навіть якщо хочеться йому заперечити.
8. Я завжди "гну" свою лінію.
9. Якщо треба, я можу не спати кілька ночей і весь наступний день бути

в гарній формі.
10.  Мої плани занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами.
11.  Я не вважаю себе терплячою людиною.
12. Не так просто мені примусити себе байдуже спостерігати хвилююче

видовище.
13.  Мені рідко вдається примусити себе продовжувати роботу після

серії прикрих невдач.
14.  Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховати зневагу до

нього.
15. При потребі я можу займатися своєю справою в незручних та в

непристосованих до цього умовах.
16. Мені дуже ускладнює роботу усвідомлення того, що її необхідно

виконати в точно визначений термін.
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17.  Я вважаю себе рішучою людиною.
18.  З фізичною втомою я справляюся значно краще , ніж інші.
19.  Краще зачекати ліфт, ніж підійматися сходами.
20.  Зіпсувати мені настрій не так просто.
21. Інколи якась дрібниця заполонює мої думки, не дає спокою, і я не

можу її позбутися.
22. Мені важче зосередитися на завданні чи роботі, ніж іншим.
23.  Сперечатися зі мною важко.
24.  Я завжди прагну довести розпочату справу до кінця.
25.  Мене легко відвернути від справ .
26. Я іноді помічаю, що намагаюся домогтися свого всупереч

об'єктивним обставинам.
27.  Люди іноді заздрять моєму терпінню та допитливості.
28.  Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації.
29. Я помічаю, що під час одноманітної роботи мимоволі починаю

змінювати спосіб дії, навіть якщо це часом призводить до погіршення
результатів.

30. Мене, як правило, дратує, коли перед носом зачиняються двері
транспорту або ліфта, що від'їжджають.

Опрацювання результатів
Мета опрацювання результатів — визначення величин індексів вольової

саморегуляції за пунктами загальної шкали (В) та індексів за субшкалами
наполегливість (Н) і самовладання (С).

Кожен індекс - це сума балів, отриманих при підрахунку збігу
відповідей з ключем загальної шкали чи субшкали.

В опитувальнику 6 замаскованих тверджень. Тому загальний сумарний
бал за шкалою В має бути в межах від 0 до 24 , за субшкалою
наполегливість — від 0 до 16 та за субшкалою самовладання — від 0 до 13.

Ключ для підрахунку індексів вольової саморегуляції
Загальна
шкала

1- 2+ 3+ 4+ 5+ 6- 7+ 9+ 10- 11+
13- 14- 16- 17+ 18+ 20- 22-  24+
25- 27+ 28- 29-  30-

Наполегливі
сть

1- 2+ 5+ 8  9+ 10- 11+ 1З- 16- 17+
18-  20- 22- 24+ 25- 27+

Самовладан
ня

3+ 4+ 5+ 7+ 13-  14- 16-  21- 24+
27+  28- 29- 30-
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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 внут-

рішній 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 ко-

ли 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 супро-

тивника.

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.
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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].

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
підход
ить
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
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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
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;
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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.

Методика “Дослідження імпульсивності”

Мета дослідження: виявлення рівня імпульсивності.
Матеріали та обладнання: тест-опитувальник В.А. Лосенкова

(складається з 20 запитань, до кожного з яких додано чотирибальну шкалу
відповідей), ручка.

Процедура дослідження
Дослідження може проводитися з одним досліджуваним чи з невеликою

групою. Досліджуваному пропонують текст опитувальника з
чотирибальною шкалою відповідей на кожне запитання. Якщо працює
група, дослідникові треба пильнувати за дотриманням строго індивіду-
ального виконання тесту.

Інструкція досліджуваному: “Запропонований Вам тест-опитувальник
містить 20 запитань. До кожного із запитань додано шкалу відповідей.
Уважно прочитайте кожне запитання і обведіть колом номер вибраної
Вами відповіді. У тесті немає “поганих” і “гарних” відповідей.
Намагайтеся почуватися вільно і відповідати щиро. Перевагу надавайте тій
відповіді, яка перша спадає Вам на думку”.
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Опитувальник
І. Якщо Ви беретеся за яку-небудь справу, то чи завжди доводите її до

кінця?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Ні, не завжди.
II. Ви завжди спокійно реагуєте на різкі чи невдалі зауваження на свою

адресу?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Звичайно, ні.
III. Ви завжди виконуєте свої обіцянки?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Звичайно, ні.
IV. Ви часто говорите і дієте під впливом хвилинного настрою?
1. Дуже часто.
2. Досить часто.
3. Досить рідко.
4. Майже ніколи.
V. Чи Ви добре володієте собою в критичних, напружених ситуаціях?
1. Так, завжди володію.
2. Мабуть, завжди.
3. Мабуть, ні.
4. Ні, не володію.
VI. Чи часто у Вас без видимих або достатньо вагомих на те причин

змінюється настрій?
1. Таке зустрічається дуже часто.
2. Буває час від часу.
3. Таке трапляється рідко.
4. Такого взагалі не буває.
VII. Чи часто Вам доводиться робити щось наспіх, коли час

обмежений?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Звичайно, ні.
VIII. Чи могли б Ви назвати себе цілеспрямованою людиною?
1. Так, звичайно.
2. Мабуть, так.
3. Швидше всього, ні.
4. Ні.



258

IX. Чи дотримуєтеся Ви у словах і вчинках прислів'я “Сім разів відміряй,
один раз відріж”?

1. Так, завжди.
2. Часто.

3. Рідко.
4. Ні, майже ніколи.
X. Ви нарочито байдужі до тих, хто несправедливо бубнить і зачіпає

Вас, наприклад, в автобусі чи трамваї?
1. Так, я реагую майже завжди.
2. Так, я реагую досить часто.
3. Я рідко так реагую.
4. Я ніколи так не реагую.
XI. Ви сумніваєтесь у своїх силах і здібностях?
1. Так, часто.
2. Інколи.
3. Рідко.
4. Майже ніколи.
XII. Чи легко Ви захоплюєтеся новою справою, до якої потім можете

швидко охолонути?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Звичайно, ні.
XIII. Ви вмієте стримувати себе, коли хтось із начальства

незаслужено Вам дорікає?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Звичайно, ні.
XIV. Вам здається, що Ви ще не знайшли себе?
1. Згоден, саме так воно і є.
2. Швидше всього, це так.
3. З цим я навряд чи погоджуюся.
4. Я з цим, звичайно, не згоден.
XV. Чи може під впливом яких-небудь нових обставин Ваша думка про

самого себе не раз змінюватися?
1. Саме так.
2. Досить ймовірно.
3. Малоймовірно.
4. Майже неможливо.
XVI. Звичайно Вас важко вивести із себе?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Звичайно, ні.
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XVII. Чи виникають у Вас бажання, які з багатьох причин нездійсненні?
1. Такі бажання виникають у мене часто.
2. Такі бажання виникають час від часу.
3. У мене рідко виникають такі бажання.
4. Заздалегідь нездійсненних бажань у мене не виникає.
XVIII. Чи помічаєте Ви, обговорюючи з кимось важливі життєві

проблеми, що Ваші погляди ще не визначилися?
1. Так, часто помічаю.
2. Іноді помічаю.
3. Помічаю, досить рідко.
4. Ні, ніколи не помічаю.
XIX. Чи трапляється таке, що якась справа Вам так набридає, що, не

закінчивши її, Ви беретеся за нову?
1. Так, часто трапляється.
2. Іноді так буває.
3. Так буває досить рідко.
4. Таке майже ніколи не трапляється.
XX. Ви досить неврівноважена людина?
1. Звичайно, так.
2. Мабуть, так.
3. Мабуть, ні.
4. Звичайно, ні.

Обробка результатів
У процесі обробки результатів підраховують величину показника

імпульсивності Пі. Він є сумою балів, набраною за всіма шкалами тесту-
опитувальника. У даному тесті-опитувальнику чотирибальна шкала
відповідей.

Для запитань 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер пікали відповідає кількості
балів, тобто 1, 2, 3 або 4.

Для запитань 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 бали рахуються за
шкалою у зворотному порядку, тобто шкалі 1 відповідає 4 бали, шкалі 2 —
3 бали, шкалі 3 — 2 бали, а шкалі 4 — 1 бал.

Аналіз результатів
Імпульсивність — це риса, протилежна вольовим якостям

цілеспрямованості і наполегливості. Чим більша величина показника
імпульсивності Пі, тим більше імпульсивності.

Рівень імпульсивності може бути охарактеризовано як високий, середній
і низький.

Якщо величина Пі лежить у межах 66-80, то імпульсивність високого
рівня, тобто виражена сильно; якщо величина Пі від 35 до 65, то рівень
імпульсивності середній, тобто вона помірна, а якщо 34 і менше —
імпульсивність низького рівня. Імпульсивні люди часто мають невизначені
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життєві плани; в них немає інтересів і вони захоплюються то одним, то
іншим.

Люди з низьким рівнем імпульсивності, навпаки, цілеспрямовані, мають
чіткі ціннісні орієнтації, проявляють наполегливість у досягненні
поставленої мети, намагаються довести розпочате до кінця. Якщо
імпульсивність висока, то треба скласти програму самовиховання,
спрямовану на зниження її і на збільшення цілеспрямованості. При цьому
потрібно враховувати особливості локусу суб'єктивного контролю [42, 103-107].

Методика “Вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаної
зі школою у дітей  середнього шкільного віку”

З метою вивчення рівня і характеру шкільної тривожності можна
використати 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. Намагайтеся бути об’єктивними.

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 при відповіді 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 таке, 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 робиться вибір, тому що тебе,

як правило, не обирають?
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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,  що все зробив
правильно?

22. Коли ти працюєш у класі, чи упевнений , що все добре запам'ятаєш?
23. Чи сниться тобі іноді, що ти 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 сильно калататися, 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 таке, що деякі  діти в класі говорять щось, що тебе зачіпає?
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?
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42. Чи зляться деякі з твоїх однокласників, коли тобі вдається бути
кращим за них?

43. Чи задоволений ти тим, як до тебе  відносяться однокласники?
44. Чи добре ти себе почуваєш,  коли залишаєшся один на один з

учителем?
45. Чи висміюють часом твої однокласники твою зовнішність,

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 речі, які 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, передбачаючи, що вчитель

може дати класу перевірочну роботу?
57. Коли ти виконуєш 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 та  інтерпретація результатів
При обробці результатів виділяють запитання, відповіді на котрі не

збігаються з ключем тесту.   Наприклад, на 58-е запитання дитина
відповіла “Так”, у той час як у ключі цьому запитанню 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
загального числа запитань тесту — про високу тривожність.
Фактор Розподіл питань по факторах

Номери запитань

1. 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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2. Переживання
соціального
стресу

5 10 15 20 24 30 33 36 39 42 44
∑ =11

3. Фрустрація
потреби в
досягненні успіху

1 3 6 11 17 19 25 29 32 35 38 41 43
∑=13

4. Страх
самовираження

2  7 31 34 37 40 45
∑=6

5. Страх ситуації
перевірки знань

2 7 12 16 21 26
∑=6

6. Страх не
відповідати
очікуванням
навколишніх

3  8 13 17 22
∑=5

7. Низька
фізіологічна
опірність стресу

9  34 18 23 28
∑=5

8. Проблеми і страхи
у відносинах з
вчителями

2  6 11 32 35 41 44 47
∑=8

Примітка “+” — Так, “-“ —  Ні

2. Підраховується число збігів по кожному з 8 факторів тривожності,
виділених у тексті. Рівень тривожності визначається так само, як у
першому випадку. Аналізується загальний внутрішній емоційний стан
школяра, який визначається наявністю тих чи інших тривожних синдромів
(факторів) і їхньою кількістю.

Ключ до запитань тесту рухливості
1 -
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11 +
12-
13-

18-
19-
20 +
21 –
22 +
23-
24 +
25 +
26-
27-
28-
29-
30 +

35 +
36 +
37-
38 +
39 +
40-
41 +
42-
43 +
44 +
45-
46-
47-

52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
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14-
15-
16-
17-

31 –
32-
33-
34-

48-
49-
50-
51 -

Змістовна характеристика кожного синдрому (фактора)
1. Загальна тривожність у школі — загальний емоційний стан дитини,

пов'язаний з різними формами її 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.

4. Страх самовираження — негативні емоційні переживання ситуацій,
пов’язаних з необхідністю саморозкриття,   демонстрацією 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,   очікування негативних оцінок.

7. Низька фізіологічна опірність стресу — особливості
психофізіологічної організації, що знижують  адаптацію дитини до
ситуацій  тривожного характеру,  які підвищують імовірність
неадекватного, деструктивного реагування на  ці фактори середовища.

8. Проблеми і страхи у відносинах з вчителями — загальний негативний
емоційний клімат стосунків  з дорослими в школі, який знижує успішність
навчання дитини.

Зведена відомість за результатами обстеження групи (класу)
 Клас _____________________________ Дата проведення обстеження

_________________
Індивідуальні результати  _____________
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(Примітка в стовпці 1 фіксується число розбіжностей по кожному фактору,
у стовпці 2 — рівень тривожності менше 50 % (А) , більше 50 %, але
менше 70 % (Б), більше 70 % (В) по кожному з факторів і тесту в цілому)

Зведені показники
Кількість
учнів

Відсотковий
показник

рівень рівень

Показники
тривожності

А Б В А Б В
У цілому по тесту
Загальна
тривожність
Переживання
соціального
стресу
Фрустрація
потреби в
досягненні успіху
Страх
самовираження
Страх ситуації
перевірки знань
Страх не
відповідати
очікуванням
навколишніх
Низька
фізіологічна
опірність стресу
Проблеми і страхи
у відносинах із
учителями
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ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ
СТОСУНКІВ ШКОЛЯРА

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.
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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;
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:
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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.

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
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Тип сприйняття індивідом групи
індивідуаліс
тичний

колективістич
ний

прагматич
ний

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

Методика “Дослідження міжособистісних стосунків”

Обладнання: бланк-опитувальник “Q-сортування”  В.Стефансона,
ручка.

Методика проведення. Педагог пропонує піддослідному набір твер-
джень, які потрібно оцінити: “так”, “ні”, у крайніх випадках “маю сумнів”
щодо наявності характеристики у себе. Відповіді слід зафіксувати на
бланку для відповідей.

1. Критичний до товаришів.
2. Виникає тривога, коли у групі назріває конфлікт.
3. Схильний діяти, зважаючи на поради лідера.
4. Не схильний створювати надто близькі стосунки з товаришами.
5. Подобається дружність у групі.
6. Схильний протистояти лідеру.
7. Відчуває симпатії до одного-двох членів групи.
8. Уникає, зустрічей і зборів у групі.
9. Подобається схвалення лідера.
10. Незалежний у судженнях і манері поведінки.
11. Готовий пристати на будь-чий бік у дискусії.
12. Схильний керувати товаришами.
13. Радий спілкуванню з одним-двома друзями.
14. Зовнішньо спокійний під час вияву ворожості з боку інших членів

групи.
15. Схильний підтримувати настрої своєї групи.
16. Не надає значення особистим якостям членів групи.
17. Схильний відволікати групу від її мети.
18. Відчуває задоволення, протиставляючи себе лідеру.
19. Бажав би зблизитися з деякими членами групи.
20. Віддає перевагу нейтральності в суперечці.
21. Подобається, коли лідер активний і добре керує.
22. Віддає перевагу байдужому обговоренню суперечностей.
23. Недостатньо стриманий у вираженні почуттів.
24. Прагне згуртувати довкола себе однодумців.
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25. Незадоволений надто формальними стосунками.
26. Коли звинувачують — хвилюється і мовчить.
27. Згоден з основними напрямами діяльності групи.
28. Прив'язаний до групи більше, ніж до певних її членів.
29. Схильний затягувати та загострювати суперечку.
30. Прагне бути в центрі уваги.
31. Бажав би бути членом вузького угруповання.
32. Схильний до компромісів.
33. Відчуває внутрішнє хвилювання, коли лідер учиняє щось, що не

відповідає його сподіванням.
34. Надто чутливо ставиться до зауважень товаришів.
35. Може бути підступним і улесливим.
36. Схильний перебрати на себе керівництво у групі.
37. Щирий у групі.
38. Виникає нервове хвилювання під час групових суперечок.
39. Віддає перевагу лідерові, що бере на себе відповідальність під час

планування робіт.
40. Не схильний до виявів дружелюбності.
41. Схильний сердитися на товаришів.
42. Намагається налаштувати інших проти лідера.
43. Легко знаходить знайомства за межами групи.
44. Намагається уникати того, щоб бути втягнутим у суперечку.
45. Легко погоджується з пропозиціями інших членів групи.
46. Чинить опір створенню угруповань у колективі.
47. Виявляє іронію і сарказм, коли роздратований.
48. Виникає неприязнь до тих, хто намагається виділитися.
49. Віддає перевагу меншій, але інтимнішій групі.
50. Намагається не показувати свої істинні почуття.
51. Пристає на бік лідера у групових суперечках.
52. Ініціативний у встановленні контактів у спілкуванні.
53. Уникає критикувати товаришів.
54. Віддає перевагу можливості звертатися до лідера частіше, ніж до

інших.
55. Не подобається, коли стосунки у групі надто фамільярні.
56. Подобається створювати суперечки.
57. Прагне втримати свій високий статус у групі.
58. Схильний вступати в контакти з товаришами і руйнувати їх.
59. Схильний до сперечання, задиркуватий.
60. Схильний виражати невдоволення лідером.

Обробка результатів. Результати підраховуються за ключем:
1) залежність — відповіді 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54.
2) незалежність — 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60.
3) товариськість — 5, 7, 13, 19, 25, 31,37,43,49,52.
4) нетовариськість — 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58.
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5) прийняття “боротьби” — 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59.
6) уникнення “боротьби” — 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53.

Підраховується частота вияву кожної тенденції, причому кількість
відповідей “так” за однією тенденцією підсумовується разом із кількістю
відповідей “ні” за полярною тенденцією в парі. Наприклад, кількість
позитивних відповідей за шкалою “залежність” додається до кількості
негативних відповідей за шкалою “незалежність”. Якщо одержана сума
наближається до 20, то можна казати про перевагу тієї чи іншої стійкої
тенденції, яка належить індивіду і виявляється не тільки в певній групі, а й
за її межами. У випадку, коли кількість відповідей “так” однієї тенденції
дорівнює кількості позитивних відповідей за протилежною тенденцією
(наприклад, залежність—незалежність), то такий стан може свідчити про
наявність внутрішнього конфлікту особистості, яка перебуває під владою
однаково виражених протилежних тенденцій.

Три-чотири відповіді “маю сумнів” за окремими тенденціями
розглядаються як ознака нерішучості, ухиляння, астенічності, але також
можуть свідчити про певну вибірковість у поведінці, тактичну гнучкість,
стенічність. Краще розглядати такі характеристики в сукупності з іншими
параметрами.

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.
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6. В компанії, у спільній справі Ви завжди заводило, щось при-
думуєте, 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.

Методика незакінчених речень для діагностики
міжособистісних  стосунків

Опитувальний лист
Шановний друже! З метою покращення характеру міжособистісних

стосунків у вашій групі просимо Вас узяти участь в опитуванні.
Нагадуємо, що правильність наших висновків буде повністю залежати від
відвертості і точності Ваших відповідей.

Нижче наводиться 28 незакінчених речень. Прочитайте їх і закінчіть,
дописуючи першу будь-яку думку. Робіть це якомога швидше. Якщо не
можете закінчити будь-яке речення, обведіть його номер колом і займіться
ним пізніше. Гарантуємо нерозголошення ваших відповідей.

1.     Порівняно з більшістю інших сімей моя сім'я...
2.     Ідеалом жінки (чоловіка) для мене є ...
3.     Якщо всі проти мене, то ...
4.    Я завжди хотів (хотіла)...
5.     Думаю, що мій батько рідко ...
6.     Моя мама і я ...
7.     Думаю, що справжній товариш ...
8.     Моя сім'я поводиться зі мною, як...
9.     Вважаю що більшість дівчат (юнаків)...
10.   Думаю, що достатньо здібний (здібна), щоб ...
11.   Я міг (могла) би бути щасливим (щасливою), якби ...
12.   Я хотів (хотіла) би, щоб мій батько ...
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13.   Моя мати ...
14.   Не люблю людей, які...
15.   Більшість знайомих мені сімей ...
16.   Вважаю, що більшість жінок (чоловіків) ...
17.   Моя найбільша слабкість полягає в тому,...
18.   Моїм прихованим прагненням у житті...
19.   Я хотів (хотіла) би, щоб мій батько ...
20.   Вважаю, що більшість матерів ...
21.   Більше всього люблю людей, які...
22.   Коли я був (була) дитиною, моя сім'я ...
23.   Мені дуже не подобається, коли жінки (чоловіки)...
24.   Коли мені не щастить, я ...
25.   Більш за все я хотів (хотіла) би в житті...
26.   Думаю, що мій батько ...
27.   Я люблю свою матір, але ...
28.   Коли мене немає, мої друзі...
Дякуємо вам за активну участь в опитуванні! [49,с. 69].
Ця методика не дозволяє отримати будь-який кількісний результат. Для

кількісного аналізу, який дозволяє вчителю (або самому досліджуваному у
випадку, коли йому пропонують оцінити свій результат) проаналізувати
ступінь конфліктності в системі відносин учня (або йому самому оцінити
характер своїх стосунків з оточуючими або самим собою) потрібно
згрупувати речення у відповідності із спрямованістю ставлення (див.
таблицю):
№
п/
п

Група речень Номери речень,
які входять у
цю групу

1 Ставлення до сім'ї 1,8, 15,22
2 Ставлення до чоловіків

(жінок)
2,9, 16,23

3 Ставлення до себе 3,10,17,24
4 Життєві цілі 4,11, 18,25
5 Ставлення до батька 5, 12, 19, 26
6 Ставлення до матері 6, 13, 20, 27
7 Ставлення до друзів і

знайомих
7, 14, 21, 28

Методика “Референтометрія”

Референтна група — це ті школярі, які обумовлюють стиль класного
життя, репрезентують ті моральні норми і людські якості, які панують в
групі. У психології під референтною групою розуміють коло значущих для
особистості людей, думки яких є провідними для неї і з якими вона чи то в
безпосередньому контакті чи в уявному — співвідносить свої оцінки, дії,



274

вчинки. Визначення референтного кола важливе для прогнозу
психологічного розвитку підлітків.     Визначити референтів, які
знаходяться за межами шкільного класу можна за допомогою методики “
Референтометрія”.

Мета: виявлення основних референтних груп особистості.
Хід виконання:
Учням пропонується 10 питань-ситуацій (1– А) та список людей, які

оточують досліджуваного (1– Б).
Школярам потрібно здійснити вибір по кожному питанню-ситуації не

менше двох осіб: при цьому другою особою повинен бути той, хто є менш
значущий, ніж перша особа.

Після здійсненого школярами вибору в них забирають список І - Б і
просять по п'ятибальній шкалі (5, 4, З, 2, 1) оцінити кожну з обраних осіб.

1-А
1. З ким ви поїдете на екскурсію в інше місто?
2. З вами трапилась неприємність. Кому ви про це розповісте?
3. Ви хочете відсвяткувати свій день народження. З ким ви його

відсвяткуєте?
4. Чи є у вас людина, з якою ви намагаєтеся проводити більше часу?
5. Хто може вказати вам на ваші недоліки, кого ви більше послухаєте?
6. Ви зустріли людину, що вам подобається. Хто може вам допомогти

вірно оцінити її?
7. Ви хочете змінити своє життя. З ким ви порадитеся про це?
8. Хто може бути для вас прикладом у житті?
9. Кому ви хотіли б найбільш сподобатися ?
10. З ким ви найбільш відверті?

1-Б
1. Батьки (батько, мати).
2. Родичі (дідусь, бабуся, дядько, тітка).
3. Брат, сестра.
4. Дорослий знайомий.
5. Знайомий батьків.
6. Друзі.
7. Кращий друг (подруга).
8. Компанія, приятелі.
9. Знайома дівчина, знайомий юнак.
10. Товариші по навчанню, роботі.
11. Товариші по гуртку, секції, студії і т.п.
12. Історична особистість.
13. Відома усім людина.
14. Людина, про яку ви знаєте від інших.
15. Літературний пеонаж.
16. Герой кінофільму, телесеріалу.
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Обробка результатів. Всі особи, згадані даним школярем, записуються
в окремий список без повторень, потім “оцінки” особи заносяться в список
і додаються для кожного з них. Після порівняння дві - три особи, що мають
найбільшу кількість балів, виносяться на окремий листок у порядку
зменшення кількості балів. Ці люди і складають референтну групу даного
школяра [24, с. 26-29].

Тест “Заради кого?”

  Учням пропонується пригадати три свої недавні вчинки, коли доводилося
поступатися власними інтересами заради іншої людини, і поставити в
таблиці відповідні позначки.
Зразок таблиці.
Ті, заради кого
поступився бажанням

Мотивація вчинку

за особистою
ініціативою

за проханням за вимогою

Рідні +
Друзі, товариші,
однокласники

+

Молодші за віком діти +
Люди похилого віку +

Обробка результатів.
Якщо вчинки розходяться в мотивації, як показано в таблиці, можна

говорити про нестійкість моральних настанов учня.
Відмова від власних бажань заради інших людей, зумовлена у всіх

чотирьох випадках особистою ініціативою, свідчить про гуманістичну
налаштованість особистості.

Якщо школяр відмовляється в чомусь поступатися іншим, можна
говорити про егоїстичну налаштованість особистості [63, с.15 ].

Методика “Референтометрія” — 2

Мета: виявлення референтної групи школяра в класі.
Хід виконання
Учитель повинний скласти план індивідуальної бесіди зі школярем,

основний зміст якої полягає в наступному. Учитель вказує школяреві, що
він може познайомитися з деякими оцінками, що йому дали однокласники.
Учитель запитує, з чиєю би оцінкою (єдиною) піддослідний хотів
познайомитися. Після того як учень назвав одного з однокласників,
учитель пропонує йому зробити ще один вибір однокласника. І нарешті,
уже зовсім остаточний, третій вибір. Ці три однокласники і складають ядро
референтної групи для даного школяра.
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Виявлення за допомогою зазначених методів референтної групи дає
вчителю можливість визначити не тільки відношення кожного учня до
своїх однолітків, але і його ціннісні орієнтації: встановити ті якості його
особистості, в оцінці яких він має потребу в більшій мірі. Нарешті,
референтометрія дозволяє до деякої міри прогнозувати поведінку учня у
визначених ситуаціях. Припустимо, наприклад, що референтну групу для
дитини складають учні з його ж класу. Отже, у колективі існує група
хлопців, думка яких дуже багато значить для цього школяра. Спираючись
на їхню підтримку, учитель зможе впливати на його поведінку, що
особливо важливо в підлітковому віці, коли думка однолітків має для
підлітка велику цінність.
Отже, описана вище система соціометричних і референтометричних
методів є досить надійним засобом вивчення міжособистісних відносин у
колективі. За допомогою цих методів можна визначити положення
кожного учня в класі, ступінь його задоволеності своїм положенням і
відношенням однолітків [27, с. 15].

Тест  “ Чи товариська ви людина?”

В тесті на кожне запитання дається чотири відповіді. Ваше завдання —
вибрати із запропонованих відповідей лише одну.

1. Знаходячись у купе поїзда або в салоні літака, ви, як правило:
а) мовчите, не вступаєте в контакт з сусідами;
б) контактуєте в разі необхідності, але без бажання;
в) вступаєте в контакти без будь-яких труднощів;
г) ділитеся з незнайомими своїми заповітними думками.
2. Ваші стосунки з друзями, родичами підтримуються:
а) рідкими візитами (3 —4 рази на рік);
б) частішими візитами (5 —10 разів на рік);
в) регулярними спілкуванням і відвідуваннями (частіше одного разу на

місяць);
г) щотижневими і більш частими побаченнями.
3. Скільки вітальних листівок ви отримуєте протягом року?
а) 1 - 5; б) 6 - 10; в) 11-15; г) 16 - 20.
4. Читаючи (або прочитавши) нову книгу, ви ,звичайно:
а) самі обдумуєте прочитане;
б) відповідаєте на запитання про прочитане, але неохоче;
в) охоче відповідаєте на запитання про прочитане;
г) ініціативно ділитеся враженнями.
5. Під час кіносеансу, спектаклю, концерту ви звичайно:
а) не любите, щоб у вашій присутності хтось висловлював свої

враження;
б) терпляче ставитесь до цього, вам це буває цікаво;
в) іноді перекидаєтеся репліками зі знайомими;
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г) не можете постійно сидіти мовчки, намагаєтесь часто висловлювати
свою думку.

6. Зустрічаючи на вулиці знайомих, ви:
а) якщо немає справи до них, киваєте головою й проходите повз;
б) відповідаєте на привітання і обмінюєтеся короткими репліками;
в) не помічаєте, хто привітався перший, охоче дізнаєтеся про новини;
г) перший зупиняєтесь, вітаєтесь, розпитуєте, розповідаєте про себе.
7. Повертаючись додому після школи, ви надаєте перевагу тому, щоб:
а) мовчати;
б) коротко відповідати на запитання;
в) розпитувати своїх домашніх про новини, але без бажання, формально;
г) зацікавлено розпитувати і розповідати про себе. Ображаєтесь, якщо

вас не питають або відповідають вам уривками, односкладно.
8. Знаходячись у незнайомому місті або на незнайомій вулиці,

розшукуючи якийсь будинок, ви, як правило:
а) самостійно розшукуєте потрібне вам;
б) визначаєте серед перехожих (”на око”) місцевого жителя, питаєте

його, а в разі незадовільної відповіді продовжуєте самостійний пошук;
в) зупиняєте перехожих з проханням про допомогу, проте відчуваєте при

цьому почуття ніяковості, незручності;
г) те ж саме, але не відчуваєте збентеження, ніяковості.
9. Під час прогулянки ви віддаєте перевагу:
а) самотності;
б) товариству однієї людини;
в) товариству кількох друзів і рідних;
г) товариству багатьох людей (колективні вилазки, культпоходи).
10. Потрапивши випадково в незнайому компанію, ви:
а) почуваєте себе надзвичайно ніяково, хочете піти;
б) внутрішньо згодні залишитися, контактуєте, але без особливого ба-

жання;
в) раді новим знайомствам, ініціативно контактуєте;
г) надзвичайно раді новим людям, намагаєтеся дізнатися про них дета-

льно і виявити себе з кращого боку.
11. Якщо ви пишете вірші, оповідання, ведете щоденник, то ви звичайно:
а) не ділитеся написаним ні з ким;
б) іноді ділитеся частиною написаного з тим, кому особливо довіряєте;
в) охоче читаєте написане, якщо вас про це попросять;
г) ініціативно читаєте написане, оскільки вам цікаво знати думку інших.

Негативна точка зору або стримана похвала вас засмучують.
12. Якщо вас у гостях частують якоюсь новою стравою, яка вам сподоба-

лась, ви звичайно:
а) їсте з задоволенням, але не висловлюєте своєї точки зору;
б) можете ініціативно схвалити, а у більшості випадків чекаєте, поки вас

запитають про це;
в) не чекаючи запитання, самі хвалите страву;
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г) не лише хвалите, а й розпитуєте про рецепт, говорите, що попросите
маму чи бабусю приготувати.

13. Якщо ви помічаєте, що хтось з ваших добрих знайомих занадто
балакучий, ви:

а) можете натякнути йому на це, оскільки цей недолік вас серйозно дра-
тує;

б) не особливо реагуєте на балакучість інших;
в) любите послухати, аби було цікаво;
г) самі балакучі і ця ж риса у співрозмовника дає вам змогу проявити

себе.
14. На запитання: “Котра година?” в ситуації, коли у вас немає при собі

годинника, ви відповісте:
а) “Не знаю”;
б) “Не знаю, у мене немає годинника, вибачте”;
в) “Із задоволенням би відповів, але у мене, на жаль, немає при собі

годинника”;
г) “Я з превеликим задоволенням відповів би на ваше запитання, та мій

годинник зараз у ремонті, я сам відчуваю великі незручності, та що ж
робити”.

15. Підкресліть бажану для вас якість, у наших співрозмовниках:
а) надзвичайна стриманість;
б) контактність, товариськість, спрямована виключно на вас;
в) помітна товариськість;
г) необмежена контактність.
16. Оцініть самі себе, вибравши властивий вам рівень товариськості:
а) низький;
б) близький до середнього;
в) досить високий;
г) високий, що наближається до найвищого.

Ключ до завдання
Подивіться на ваші відповіді з 1-го по 16-те запитання і запишіть поряд з

відповіддю кількість набраних балів з розрахунку, що а) 2 бали; б) 4 бали;
в) 6 балів; г) 8 балів. Тепер знайдіть їх суму. Якщо сума балів складає:

менше 40 балів: треба вчитися спілкуватися активно, інакше ваша
нетовариськість заважатиме (і вже заважає) вам і вашому оточенню при
контактуванні. Примушуйте себе вступати у спілкування поступово, не
реагуйте болісно на невдачі й пам'ятайте, що вони помітніші для вас
більше, ніж для інших. Наслідуйте, але не механічно, бездумно тих, хто, на
вашу думку, активніший у спілкуванні;

від 40 до 65 балів: слід також свідомо підвищувати активність у спілку-
ванні, але не занадто переборюючи себе;

від 65 до 80 балів: у вас нормальний звичайний рівень товариськості,
однак не залишайте роботу над собою;

від 80 до 120 балів: у вас висока активність у спілкуванні;
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близько 128 балів: у вас найвища, навіть надмірна активність у спілку-
ванні. Вам треба більше слідкувати за собою, стримувати себе, уважно
вивчати реакцію оточуючих і коректувати свою манеру спілкування у бік
пониження її активності.

Питання 16 має допомогти вам правильно оцінити різницю між вашою
суб'єктивною думкою щодо своєї товариськості і висновками за тестом [10,с.
20-21].

Тест “Особливості вашої товариськості”
Інструкція.
Щоб визначити коефіцієнт товариськості, треба відповісти на 16 запи-

тань. Відповісти слід (одночасно): “так”, “ні”, “інколи”. Починаємо.

1. Ти хвилюєшся, якщо на тебе чекає будь-яка звичайна зустріч (з
друзями, родичами)?

2. Чи відкладаєш візити до лікаря на останній момент?
3. Викликає в тебе незадоволення, роздратування доручення виступити з

доповіддю чи з повідомленням на уроці, на класній годині або зборах?
4. Тебе просять піти з дорученням в іншу, зовсім незнайому школу.

Намагатимешся не йти туди?
5. Чи любиш ти ділитися своїми переживаннями з рідними, друзями,

знайомими?
6. Чи дратує тебе, якщо незнайома людина на вулиці звертається з

проханням (вказати дорогу, повідомити час, відповісти на якесь
запитання)?

7. Чи вважаєш ти, що існує проблема “батьків і дітей” і що людям різних
поколінь важко зрозуміти одне одного?

8. Посоромишся нагадати товаришу (подрузі) проте, що він(вона) забу-
вала повернути три карбованці, які давно позичив(ла) у тебе?

9. У буфеті чи в їдальні тобі подали недоброякісну страву. Промовчиш і
сердито відсунеш тарілку?

10. Чи неприємно тобі, якщо, наприклад, у гостях незнайома людина
чіпляється до тебе з розмовами?

11. Ти не любиш будь-яких черг (у магазині, бібліотеці, касі кінотеатру).
Відмовишся у зв'язку з цим від наміру подивитися новий фільм?

12. Чи боїшся ти брати участь у будь-якому розборі конфліктних си-
туацій в класі?

13. Ти не приймаєш ніяких оцінок популярної музики, фільмів, книг, які
не співпадають з твоєю точкою зору?

14. Ти не будеш втручатися у спір, з'ясування якихось питань, навіть
якщо знаєш правильне розв'язання?

15. Тобі легше висловити свою думку, свою точку зору в письмовій
формі?

16. Чи викликає в тебе прикрість чиєсь прохання допомогти розібратися
в навчальному матеріалі?
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Ключ до тесту.
Тепер самі оцініть свої відповіді: за кожне “так” — 2 бали, “інколи” — 1

бал, “ні” — 0 балів. Знайдіть суму всіх балів і за класифікатором визначте,
до якої категорії людей ви належите.

30—32 бали. Ви явно нетовариська людина (некомунікабельна) і це
ваша біда, оскільки від цього найбільше страждаєте самі. Але і близьким
людям з вами нелегко. На вас важко покладатися у справах, які потрібно
зробити усім разом, групою. Вам слід намагатися бути відвертішим, не
боятися спілкуватись з ровесниками, викликати у людей довіру.

25—29 балів. Ви замкнені, любите бути на самоті, і тому у вас, мабуть,
мало друзів. Зміна школи, перехід до іншого класу і необхідність
спілкування з новими людьми засмучують вас, псують настрій. Ви знаєте
за собою цю особливість і буваєте невдоволені собою. Але у вашій волі
змінити ці особливості свого характеру. Варто тільки захотіти. Згадайте,
хіба у вас не буває, що, захоплені якоюсь цікавою справою, ви почуваєте
себе вільно і невимушено, не відчуваєте ніякого страху мати той вигляд,
який хочеться?

19—24 бали. Ви досить комунікабельні, і в незвичних обставинах
почуваєте себе досить впевнено. Нові проблеми не лякають вас. І все-таки
з новими людьми знайомитесь неохоче, не любите брати участь у диспутах
і суперечках. Але все це не є недоліками. В житті ви можете стати дуже
приємною для оточуючих людиною.

14—18 балів. У вас нормальна комунікабельність. Ви допитливі, охоче
слухаєте цікавого співбесідника, терплячі у спілкуванні з іншими, вмієте
відстоювати свою точку зору без запальності. Без неприємних відчуттів
ідете на знайомство з однолітками, але не любите галасливих компаній,
балакучість викликає у вас роздратування.

8—13 балів. Ви дуже товариські (інколи, може, навіть надміру). Ви до-
питливі, балакучі, любите висловлюватися з різних питань, що, буває, вик-
ликає роздратування оточуючих. Охоче знайомитеся з новими людьми.
Любите бути в центрі уваги, нікому не відмовляєте у проханнях, хоч не
завжди можете їх виконати. Буває, що ви можете зірватися, але швидко
відходите. Чого вам не вистачає, так це терпіння у вирішенні серйозних
проблем. За наявності бажання, однак, ви можете  змусити себе не
відступати.

4—7 балів. Ви, мабуть, людина “своя в дошку”. Комунікабельність б'є з
вас джерелом. Ви завжди в курсі всіх справ. Любите брати участь у всіх
суперечках, дискусіях, хоча серйозні проблеми викликають у вас інколи
нудьгу. Всюди почуваєте себе “у своїй тарілці”. Беретеся за будь-яку
справу, хоч не завжди вмієте довести її до кінця. З цієї причини ваші друзі
і знайомі можуть ставитися до вас з певною недовірою. Варто над цим
замислитися і попрацювати над собою.

З бали і менше. Ваша товариськість носить болісний характер. Ви
балакучі, багатослівні, втручаєтеся в справи, до яких не маєте ніякого
відношення. Беретеся судити про все на світі. Свідомо чи мимоволі часто
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буваєте причиною конфліктів у своєму оточенні. Ви запальні, вразливі,
нерідко буваєте необ'єктивними. У школі і вдома близьким важко з вами.
Увага: вам потрібно подумати і попрацювати над собою і своїм
характером. Виховуйте у собі терпимість і стриманість, з повагою ставтеся
до людей [10, с. 23-25].

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.
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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, ЗО, 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.

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.
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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;

б) так, але якщо я навіть і висловлю свої претензії, навряд чи це щось
змінить;
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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.

ПитанняВід
пові
дь 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 ].

Методика “Ви і ваша школа”
Інструкція
Закінчіть кожну з 11 фраз. Підрахуйте бали.
1. Після літнього ремонту школа стає обшарпаною...
а) до нового року ( 2  бали);
б) вже через місяць-другий ( 3  бали);
в) до кінця навчального року ( 3  бали).
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2. Шкільний двір...
а) прибирається лише там, де необхідно, а на задвірках — смітники

відходів, скла ( 2  бали);
б) завалений сміттям, по доріжках не пройти не проїхати ( 3  бали);
в) завжди доглянутий, вичищений, затишний ( 0  балів).
3. Спортзал оснащений...
а) убого, є несправний інвентар, мало матів ( 2  бали);
б) дуже погано: потрібних снарядів немає, приміщення давно не ре-

монтувалося ( 3  бали);
в) всім необхідним, снаряди справні ( 0  балів).
4. Учитель фізкультури...
а) не встигає на заняттях стежити за всіма, тому призначає когось із

учнів підстрахувати однокласників на снарядах ( 2  бали);
б) може дати складну вправу й піти у своїх справах, залишивши дітей

без догляду ( 3  бали);
в) енергійний, під час уроку не зводить очей з учнів ( 0  балів).
5. За порядком на перерві стежать...
а) тільки чергові ( 2  бали);
б) не стежить ніхто ( З  бали);
в) і чергові, і вчителі ( 0  балів).
6. Шкільний туалет ти...
а) відвідуєш без особливого задоволення, тому що частенько там буває

напалено (2 бали);
б) уникаєш його: там брудно, розбиті кахлі, старшокласники можуть

нізащо відлупцювати ( 3  бали);
в) не ігноруєш, тут завжди прибрано, є дзеркало ( 0  балів).
7. До лабораторних робіт з хімії й фізики...
а) удома не готуєшся, але виконуєш у класі під наглядом учителя (2

бали);
б) удома не готуєшся, та й у класі робиш абияк, однаково вчитель не

дивиться ( 3  бали);
в) ретельно готуєшся вдома, і на уроці вони проходять під контролем

дорослих ( 0  балів).
8. У школі існує традиція вирішувати спірні питання серед учнів...
а) у чесному кулачному бою: клас на клас, «стінка на стінку» (2 бали);
б) застосовуючи тверду розправу, коли багато дітей накидаються на

одного ( 3  бали);
в) за допомогою бойкоту або мирних переговорів ( 0  балів).
9. Однокласника, що біжить по шкільному коридорі, його друзі швидше

за все зупинять...
а) диким криком індіанців або грубим окриком (2 бали);
б) точною, віртуозно підставленою підніжкою ( 3  бали);
в) делікатним жестом, неголосним словом ( 0  балів).
10. Якщо всім класом домовилися допекти вчителя до живого, і так

трапилося, що заводило в цій справі ти...
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а) учителі, як правило, знаходять слова, щоб боляче ранити твоє
самолюбство ( 2  бали);

б) серед учителів багато таких, хто здатний у серцях вдарити, запустити
яким-небудь предметом ( 3  бали);

в) всі вчителі в школі вміють тримати себе в руках і обходитися без
образ і рукоприкладства ( 0  балів).

11. Шкільний вечір не в радість, якщо...
а) ти не накурився «до чортиків» або не випив кружку пива (2 бали);

    б) ти не підбадьорив себе наркотиком або горілкою для хоробрості ( З
бали);

в) у тебе немає супермодної обнови ( 0  балів).

Підбиття підсумків
Знайдіть загальну суму.
Якщо ви набрали до 10 балів, то у вашій школі зроблене все для того,

щоб ви почували в ній затишно, прагнули до здорового способу життя.
Якщо ви набрали від 11 до 25 балів, то у вашій школі не занадто

стурбовані тим, щоб учні відчули необхідність у здоровому способі життя.
Якщо ви набрали від 25 до 33 балів, ми щиро сподіваємося, що такий

результат не одержить ніхто, оскільки в такій школі просто небезпечно для
здоров'я й життя просто перебувати там [61,с. 239].

Вивчення особливостей товаришування
 “Хочеш мати друга навчись другом бути”

Мета. Виховувати в учнів гуманність, справедливість і вимогливість до
людей, уміння цінувати дружбу, здатність до самооцінки й потребу
самоудосконалення.

І. На дошці або на плакаті записані прислів'я, афоризми.
Без вірного друга – велика туга.
Дружба – велике багатство.
З добрим дружись, а лихого стережись.
Друг пізнається в біді.
Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти.

Практикант. Перед вами – прислів'я, один із видів народної творчості.
Ви вже знаєте, що хоч вони коротенькі, але дуже влучні, і зміст у них
глибокий. У прислів'ях втілена народна мудрість, дотепність і досвід,
перевірений життям, а тому їх можна сприймати як істину. Прокоментуйте
подані прислів'я, розкрийте їх зміст. (Міркування учнів).

Я навіть не запитую, чи хочеться кожному з вас мати друга –
справжнього, вірного, який завжди допоможе, підтримає, з яким біда –
півбіди, а радість –  подвійна. Звичайно, хочеться! І щасливий той, хто
його має. Та чи всі мають те щастя? Буває, ніби й гарні товариші, а потім –
уже й перестали дружити, посварились або розчарувались один в одному.
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Поміркуймо сьогодні над тим, як берегти дружбу, чому не з усіма хочуть
дружити.

У свого друга ми хочемо бачити тільки позитивні риси: щоб був він для
нас і приємний, і цікавий, добрий, щирий, вірний, щедрий. Отже, щоб з
нами хотіли дружити, то й ми повинні бути такими ж.

Спробуємо перевірити себе з допомогою тестів. Тільки умова: на всі
питання відповідати щиро. Це –  тільки для себе. Своїх відповідей нікому
не показуйте. Головне, щоб кожен побачив себе, зрозумів і оцінив. На
кожне з поставлених нижче запитань вибирайте й записуйте одну
відповідь, наприклад: 1 - б; 2 - а  тощо.

ІІ. Тест.
1) Що вас найбільше приваблює в тому, кого вважаєте своїм другом?
а) врода, гарний одяг, акуратність;
б) щедрість;
в) тактовність, делікатність;
г) відвертість, правдивість.
2) Чим ви мотивуєте свій вчинок, коли даєте списувати?
а) вважаю, що це по-товариськи;
б) знаю, що це неправильно, але боюсь образити;
в) не даю, бо це –  ведмежа послуга;
г) він мені віддячить чимось іншим.
3) Якщо ви посварились з другом, як ви себе почуваєте?
а) мені прикро, самотньо;
б) я думаю над причинами сварки;
в) хай не буде такий мудрий!
г) знайду собі іншого друга.
4) Ви будете чекати, поки друг першим прийде миритись, чи вибачитесь

самі?
а) він винен, хай і вибачається;
б) очевидно, ми винні обидва, постараюсь порозумітись;
в) визнаю себе винним, аби лише помиритись;
г) побачу, як буде поводитись далі.
5) Якщо в друга з'явилась річ, якою він дорожить, а вам її дуже-дуже

хочеться, як ви вчините?
а) попрошу помінятись за щось або продати мені;
б) попрошу, щоб дав покористуватись;
в) не буду просити, щоб не ставити його в незручне становище;
г) зроблю вигляд, що мене це не цікавить.
6) Якщо друг вам у чомусь відмовив, як ви відреагуєте?
а) ображусь, але не викажу себе;
б) перестану з ним дружити;
в) спробую зрозуміти, чому він відмовив;
г) іншим разом відплачу йому тим самим.
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7) Якщо ваш друг не сподобався вашим батькам, як ви поведетесь?
а) послухаю батьків;
б) не буду запрошувати його до себе;
в) доведу батькам, що він вартий моєї дружби;
г) не послухаюсь батьків.
8) Кого ви вважаєте лідером: себе чи друга?
а) себе;
б) друга;
в) ми рівні;
г) не думав над цим.
9) Якщо вашого друга хвалять, ви не заздрите?
а) ні;
б) заздрю;
в) трохи;
г) я радію за нього і пишаюсь ним.
10) Якщо ваш товариш пропонує вам списати задачу, як ви це

сприймаєте?
а) із вдячністю, як прояв товариськості;
б) як борг, за який треба віддячити;
в) як приниження, недооцінку моїх здібностей;
г) списую, не задумуючись.
11) Якби ви з другом попались на якомусь необдуманому, поганому

вчинку, ініціатором якого був друг, як ви поведетесь?
а) скажу правду, що я не винен;
б) подивлюсь, як він себе поведе;
в) візьму на себе його вину;
г) відповідатиму разом з ним.
12) У вас дві цукерки: одна дорога і дуже смачна, а друга –  дешевша і

гірша. Яку ви даєте другові?
а) якщо немає порівну, то краще не показувати;
б) дам першу;
в) дам другу, а першу з'їм, щоб він не бачив.
г) розділю обидві на половини.
13) Чого б ви не вибачили своєму другу?
а) зверхності, зневаги;
б) скупості;
в) зради;
г) все б вибачив.

Ви вибрали й записали собі варіанти відповідей?
Тепер напроти кожної поставте бали і підсумуйте.
1) а-4; б-5; в-3; г-1;
2)а -1;б-2;в-3;г-5 ;
3)а -1;б-3;в-4;г-5 ;
4)а -5;б-3;в-1;г-4 ;
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5)а-5;б-3;в-1;г-4 ;
6)а -3;б-5;в-2;г-5 ;
7)а -5;б-4;в-1;г-3 ;
8)а -5;б-1;в-4;г-4 ;
9)а -2;б-5;в-4;  г -1 ;
10)а -2;б-4;в-3;г -4 ;
11)а -5; 6 -4; в-  1; г -3 ;
12)а -5;б-1;в-5;г -3 ;
13)а -3;б-5;в-3;г -1 ;

ІІІ. Висновки та обговорення
Додайте всі 13  цифр, визначте суму.
Найбільша кількість набраних балів (від 52  до 65) –  свідчення егоїзму.

Така людина найбільше любить себе, у дружбі шукає вигоди для себе, знає
собі ціну, не любить критики. Вона любить мати поряд слабшого, менш
яскравого, непоказного, щоб на його фоні підкреслювати свої переваги.
Врешті-решт, така людина приречена на самотність, бо, розкусивши її,
ніхто з нею не захоче дружити.

Взаємини тих, хто набрав від 39 до 51  бала, скоріше можна назвати
співдружністю, ніж дружбою: вони готові відповідати добром на добро,
але не захочуть жертвувати безкорисливо; їхнє ставлення до вас залежить
від того, як ви ставитесь до них.

Вимогливі до друзів і до себе ті, хто мають 26-38 балів. Вони здатні піти
вам назустріч, зрозуміти й допомогти, але спочатку подумають, чи варто,
чи корисно і розумно це; пожаліють слабшого, але не стануть потурати
тому, хто не старається стати сильнішим. Вони поважають вас, але
вимагають поваги й до себе.

І найщиріші, найвідданіші в дружбі ті, хто мають найменшу кількість
балів. Це люди милосердні, здатні вибачати, жертвувати власними
інтересами заради друга.

Мати такого друга –  прекрасно, але треба вміти його цінувати.
Розчаруватись у ближньому, втратити друга –  для таких людей це важкий
удар.

А тепер порівняйте своє "Я" із поданими характеристиками. Чи
подобається вам бути таким? Звичайно, жодна із цих характеристик не
стосується безпосередньо когось із  вас. Але, вибравши ті чи інші варіанти
відповідей на питання, ви цим виявили свої погляди, своє розуміння
дружби.

У житті ми не завжди аналізуємо свої вчинки, слова, не вміємо чи не
хочемо подивитись на себе збоку, запитати у себе, чого ми варті.

Якщо ви захочете мати ідеального друга, вам буде дуже важко його
знайти. Бо у кожної людини є недоліки. Але подумайте, чи їх немає у вас.
Чи маєте право вимагати ідеального, якщо самі не ідеальні? Приймай
друга таким, який він є, сприяй тому, щоб він ставав кращим, сам прагни
бути кращим. Хочеш мати друга –  вчись бути другом сам.
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ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРА

Методика “Обіжник Айзенка”

Вступні зауваження
Автор двофакторної моделі особистості Ганс Айзенк як показник

основних властивостей особистості використовував екстраверсію —
інтроверсію та невротизм. 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 самоконтроль,
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.

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 планувати
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. На одному полюсі невротизму (високі оцінки) перебувають
так звані невротики, які відрізняються нестабільністю, неврівноваженістю
нервово-психічних процесів, емоційною нестійкістю, лабільністю ве-
гетативної нервової системи. Тому вони легко збуджуються, для них
характерні зміни настрою, чутливість, а також тривожність, неспокійність,
повільність, нерішучість. Другий полюс невротизму (низькі оцінки) — це
емоційно стабільні особистості, які характеризуються спокійністю,
врівноваженістю, впевненістю та рішучістю.

Мета дослідження: визначення рівня екстраверсії, емоційної стійкості
та типу темпераменту.

Порядок роботи
Тестування провадиться індивідуально або в групі. Дослідник дає

досліджуваним роз'яснення:
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Вам буде запропоновано відповісти на низку запитань. Відповідайте
"Так" чи "Ні", ставлячи плюс у відповідній графі відразу, тому що важлива
Ваша перша реакція. Майте на увазі, що досліджуються деякі особистісні,
а не розумові здібності. Тому правильних або неправильних відповідей тут
немає.

Потім дослідник нагадує, що досліджувані мають працювати самостійно
і пропонує почати роботу.

Особистісний обіжник
1. Як часто Ви відчуваєте потяг до нових вражень для того, щоб

"стрепенутися", відчути збудження?
2. Чи часто Ви відчуваєте потребу в друзях, які Вас розуміють, можуть

підбадьорити або втішити?
3. Ви людина безпечна?
4. Чи не вважаєте Ви, що Вам дуже важко відповісти "Ні"?
5. Чи замислюєтесь Ви перед тим, як що-небудь розпочати?
6. Якщо Ви обіцяєте щось зробити, чи завжди Ви дотримуєтесь обіцянок

(незалежно від того, зручно це Вам чи ні)?
7. Чи часто у Вас бувають спади та піднесення настрою?
8. Чи дієте і говорите Ви швидко, не роздумуючи?
9. Чи часто Ви почуваєтеся нещасливою людиною без достатніх на те

причин ?
10. Зробили б Ви майже все, що завгодно, побившись об заклад ?
11. Чи виникає у Вас почуття ніяковості та сором'язливості, коли хочете

завести розмову з симпатичною  (-ним) незнайомкою (-цем)?
12. Чи втрачаєте Ви іноді витримку, лютуєте?
13. Чи часто Ви дієте під впливом миттєвого настрою?
14. Чи часто Ви непокоїтеся через те, що зробили або сказали що-небудь

таке, чого не слід було робити або говорити?
15. Ви віддаєте перевагу книжкам чи зустрічам з людьми?
16. Чи легко Вас образити?
17. Вам до вподоби часто бувати у компанії?
18. Чи бувають у Вас іноді думки, які б Ви хотіли приховати від інших?
19. Чи правильно, що Ви іноді досить повні енергії, що все "горить у

руках",  а іноді зовсім мляві?
20. Чи прагнете Ви мати якнайменше друзів, проте особливо близьких

Вам ?
21. Чи часто Ви мрієте?
22. Коли на Вас кричать, Ви відповідаєте тим самим?
23. Чи часто Вас хвилює почуття провини?
24. Чи всі Ваші звички хороші та бажані?
25. Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям і добре повеселитися в

компанії?
26. Вважаєте Ви себе людиною збудливою і чутливою?
27. Чи вважають Вас людиною жвавою та веселою?
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28. Чи часто, зробивши якусь важливу справу, Ви відчуваєте, що могли
зробити її краще?

29. Перебуваючи в колі інших людей, Ви здебільшого мовчите?
30. Чи розпускаєте Ви іноді плітки?
31. Чи буває, що Ви не можете заснути через те, що різні думки лізуть у

голову?
32. Якщо Ви хочете про щось довідатись, то дізнаєтесь про це переважно

з книжок чи спитавши когось?
33. Чи буває у Вас прискорене  серцебиття?
34. Чи до вподоби Вам робота, яка вимагає від Вас постійної уваги?
35. Чи бувають у Вас напади трясці?
36. Чи завжди Ви платили б за провіз багажу на транспорті, якби не

боялися контролю?
37. Вам приємно перебувати у товаристві, де насміхаються один з

одного?
38. Ви дражливі?
39. Чи подобається Вам робота, яка вимагає швидкості дій?
40. Чи хвилюєтесь Ви з приводу будь-яких неприємних подій, що могли

б відбутися ?
41. Ви ходите повільно і неквапливо?
42. Ви коли-небудь спізнювались на побачення або на роботу?
43. Чи часто Вам сняться кошмари?
44. Чи правда, що Ви так любите поговорити, що ніколи не пропустите

нагоди поспілкуватися з незнайомою людиною?
45. Чи турбує Вас який-небудь біль?
46. Чи відчували б Ви себе дуже нещасливою людиною, якби тривалий

час були позбавлені широкого спілкування?
47. Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?
48. Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам відверто не подобаються?
49. Чи можете Ви сказати, що Ви надто впевнена в собі людина?
50. Чи легко Ви ображаєтесь, коли люди вказують на Ваші помилки в

роботі або на Ваші особисті провини?
51. Ви вважаєте, що важко отримати справжнє задоволення від вечірки?
52. Чи турбує Вас відчуття, що Ви чимось гірші за інших?
53. Чи легко Вам внести пожвавлення в досить нудну компанію?
54. Буває, що Ви говорите про речі, на яких недостатньо розумієтесь?
55. Чи турбуєтесь Ви про своє здоров'я?
56. Чи любите Ви жартувати з інших?
57. Чи потерпаєте Ви від безсоння?

Обробка результатів
Після заповнення досліджуваними аркушів відповідей дослідник,

використовуючи ключ, підраховує бали за показниками: Е — екстраверсія,
Н — невротизм, Б — брехня (кожна відповідь, яка збігається з ключем,
оцінюється як один бал). Результати записуються в протокол.
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Аналізуючи результати тестування, слід дотримуватися таких орієнти-
рів.

Екстраверсія — інтроверсія: 12 — середнє значення; > 15 —
екстраверт; > 19 — яскравий екстраверт; < 9 — інтроверт; < 5 — яскравий
інтроверт.

Невротизм: 9-13 — середній рівень невротизму; > 15 — високий рівень
невротизму; > 19 — дуже високий рівень невротизму; < 7 — низький
рівень невротизму.

Шкала брехні
Кількість балів Зміст відповіді

До З Щира відповідь
4-5 Ситуативна

відповідь
6 і більше Нещира відповідь

Ключі
Екстраверсія — питання: 1, 3, 8, 10, 17, 13, 22, 25, 27, 39, 44,
46, 49, 53, 56 — відповіді “Так”; питання: 5, 15, 20, 29, 32,
34, 37, 41, 51 — відповіді “Ні”.
Невротизм — питання: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19,21,23,26,28, 31, 33,

35,38,40,43,45,47, 50, 52, 55, 57 — відповіді “Так”.
Брехня — питання: 6, 24, 36 — відповіді “Так”; питання: 12, 8, З0, 42,

48, 54 — відповіді “Ні”  [51].

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) нетерп-

лячі; 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;
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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, то ви — флегматик.

Штрихи до портрета сангвініка
Якщо ви: 1) веселі й життєрадісні; 2) енергійні та ділові; 3) часто не до-

водите 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 розгуб-
леність; 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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Дослідження особливостей характеру учня
за допомогою “Абетки рис характеру”

Психологи виділяють у структурі характеру дві великі групи харак-
терологічних рис. До першої належать риси, що відображають моральну
спрямованість особистості: патріотизм, принциповість, правдивість, ди-
сциплінованість тощо. Другу групу складають характерологічні особли-
вості людини, в яких виражено її емоційно-вольові та інтелектуальні риси:
мужність, сміливість, рішучість, наполегливість, розсудливість тощо.

Стисла абетка рис характеру

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 харак-
теру, 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.
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Наївність, насмішливість, наполегливість, недбалість, неуважність,
незворушність, недовірливість, незалежність, некритичність, непрак-
тичність, невибагливість, нерішучість, нетерплячість.

Образливість, об'єктивність, організованість, обережність.
Пасивність, песимістичність, підозріливість, постійність, під-

приємливість, 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].

Тест “Наскільки твердий твій характер”

Учням пропонується  відповісти на запитання жартівливого тесту.
— Чи бажаєш ти краще пізнати себе? Цей тест — своєрідна гра, тому не

слід надавати йому особливо серйозного значення, певною мірою, це жарт.
Однак завдяки цьому тесту ти зможеш отримати уявлення про риси свого
характеру, виявити негативні з метою їх усунення.

Обери один із варіантів відповіді.
1. Ти вважаєш, що тварини:
а) завжди симпатичні;
б) цікаві залежно від виду;
в) цікаві тільки як об'єкт полювання.

2. Роблячи подарунок коханій людині, про що ти думаєш?
а) Лише про те, щоб догодити;
б) про вартість подарунка;
в) про те, як можна було б уникнути купівлі подарунка.

3. Чи згадуєш ти про своє раннє дитинство?
а) Завжди;
б) іноді;
в) дуже рідко.

4. Чи зберігаєш ти дрібнички, які нагадують про якусь дорогу тобі
людину?

а) Часто;
б) іноді;
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в) ніколи.

5. Ти вважаєш квіти:
а) прекрасними дарунками природи;
б) красивими й корисними речами;

   в) чимось непотрібним.

6. Чи замислюєшся ти над своїм майбутнім?
а) Ніколи;
б) іноді;
в) постійно.

7. Потрапивши в ситуацію, яка може нашкодити комусь, ти вирішуєш:
а) зупинитися на цьому;
б) пошукати компроміс;
в) продовжувати розпочате, за будь-яких обставин.

8. Якщо ти станеш свідком зіткнення автомобілів, ти: а) кинешся на
допомогу;

в) продовжиш іти далі;
в) подумаєш про те, що водій зобов'язаний дотримуватися правил

дорожнього руху.

9. Ти вважаєш надання допомоги:
а) благородним   завданням,   яке   необхідно   виконувати добровільно;
б) справою важкою, але іноді вигідною;
в) нудною марною справою, якої потрібно по можливості уникати.

Обробка результатів.
Кожна відповідь за пунктом “а” оцінюється 20 балами, за пунктом “б”

— 10, “в” — 5. Порахуй суму всіх балів.
50 або менше балів. Ти можеш вважати себе людиною загартованою,

можливо, навіть байдужою або жорстокою. Більшість людей тобі не
симпатизують, у тебе мало друзів, проте ти вмієш досягати бажаної мети,
та чи почуваєшся ти щасливим?

60— 70 балів. Ти належиш до холодних, меркантильних людей, проте
легко досягаєш успіху в будь-яких справах. Тебе можна назвати
безсердечним, у стосунках із людьми ти не схильний до зближення.

80 балів. Усі твої дії піддаються суворому самоконтролю. Сила волі в
тебе вища за середній рівень та має тенденцію до подальшого зростання.

90—130 балів. Почуття відіграють у твоєму житті важливу роль. У своїх
діях ти не завжди керуєшся розумом, реалістичними міркуваннями [63, с. 297-
69].
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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 те-
нденцій 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.

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.
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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.
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 якос-
тями).
57.   Іноді недовірливий.
58.   Дуже поважає авторитети.
59.   Ревнивий.
60.  Любить «поплакатися».
61.  Несміливий.
62.  Образливий, педантичний.
63.  Часто нетовариський.
64.  Владний.

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.
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.
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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
тенден
цій

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

VIII 13, 21, 23, 26, 29, 42, 46, 49, 67, 70, 80, 91, 92, 98, 103, 126

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.
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Третій ступінь, якщо індекс більший за 10 балів,–  показник
дезадаптаційної тенденції характеру. Можна вважати, що чим більший ін-
декс, 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 –  безкорис-
ливість – 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 ін-
ших людей, дії, вчинки. Особливої уваги заслуговує аналіз основних тен-
денцій, якими є домінування і товариськість. Якщо переважає доміну-
вання, 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.
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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].

Методика “Дослідження схильності до ризику
як риси характеру учня”

Мета: одержання показника схильності до ризику як риси характеру.
Показник підраховується за кількістю збігів знаків відповідей зго-
ди/незгоди на твердження шкали схильності до ризику.

Матеріали та обладнання: опитувальник О. Шмельова, бланк для
відповідей, ручка.

Процедура дослідження
Дослідження можна проводити як з однією людиною, так і з групою.

Важливо забезпечити незалежність відповідей досліджуваних. Кожен
отримує текст опитувальника з інструкцією і бланком для відповідей, який
складається з номерів запитань та розміщеної поряд колонки для
відповідей.

Інструкція досліджуваному: «Перед вами перелік тверджень. Уважно
прочитайте кожне твердження і вирішіть; правильне чи неправильне воно
стосовно вас. Якщо правильне, то в бланку відповідей навпроти номера
цього твердження поставте знак плюс (+), а якщо неправильне –  мінус (–).

ОПИТУВАЛЬНИК
1.     Я часто говорю до того, як обміркую сказане.
2.     Мені подобається швидко їздити.
3.     Я часто змінюю свої інтереси та захоплення.
4.     Найкращий спосіб знайти справжніх друзів –  говорити людям те,

що про них думаєш.
5.    Здебільшого запитання на екзамені може бути сформульоване так,

що виявиться не по в'язаним з програмою, і вся підготовка стає марною.
6.    Життя без небезпек мені не здається надто нудним.
7.    Якщо бажаєш зайняти високу посаду на службі дотримуйся при-

слів'я: “Хто не поспішає, той скрізь встигає”.
8.    Азартні ігри заважають розвитку в людині почуття відповідальності

за те, щоб приймати продумані рішення.
9.    Я швидше відчуваю нудьгу від якогось заняття, ніж більшість лю-

дей, які займаються ти самим.
10.   Я краще пройду дві-три зупинки пішки коли поспішаю, ніж чекати-

му автобус, хоча, очевидно, він мене наздожене.
11.   Мені цікаво зробити так, щоб зачепити когось.
12.   Тільки несподівані обставини і небезпека дають змогу мені мобілі-

зувати свої сили.
13.   Я не отримую задоволення від почуттів ризику.
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14.   Тільки по-справжньому сміливі дії дають змогу людині стати
видатною і здобути визнання.

15.   Мені неприємні ті люди, які через власні примхи перетворюють
серйозні справи на легковажні ігри.

16.   Коли я виробляю конкретний план дій, то майже завжди впевнений
(впевнена), що мені пощастить його здійснити.

17.   Коли на небі сяє сонце, я ніколи не беру на прогулянку парасольку,
навіть якщо прогноз обіцяє дощ.

18.   Я часто намагаюся відчути збудження.
19.   Мені неприємно, коли нав'язують парі, навіть якщо я повністю впе-

внений у своїй думці.
20.   У деяких випадках я не зупинюся перед тим, щоб обманути, якщо

мені треба справити хороше враження.
21.   По-справжньому розумна людина уникає швидких рішень — вона

вміє дочекатися таких моментів, коли діяти можна напевно.
22.   Я не вважаю, що трюки, які виконують циркові акробати без

страхувального паска, виглядають більш вражаюче.
23.   Я віддаю перевагу небезпечній роботі, якщо вона несе переміни в

житті й можливість мандрувати.
24.   Я завжди сплачую перевезення багажу в транспорті, навіть якщо не

побоююся перевірки.
25.   Я вважаю, що треба вірити у свій шанс, навіть коли перевага не на

моєму боці.
26.   У творчій справі головне - це зухвалий задум, навіть якщо

внаслідок цього нас очікує невдача через безглузду випадковість.
27.   Я не пожалкую грошей, щоб у потрібний момент показати свою

заможність і мати вигляд привабливої людини.
28.   Якщо під час зустрічі мій знайомий на мене не звертає уваги, я не

буду нав'язувати йому своє спілкування і не привітаюся першим.
29.   Більшість людей не розуміє, якою мірою їхня доля залежить від ви-

падку.
30.   Якщо під час придбання автомобіля мені доведеться вибирати між

швидкістю і комфортом з одного боку, та безпекою, з іншого, я оберу
безпеку.

31.   Я почуваюся краще, коли дуже захоплений якимось задумом.
32.   Я віддаю перевагу такому одягу, про який чітко знаю, що він надій-

ний і має добрий вигляд, незалежно від моди.
33.   Коли я граю в різноманітні ігри, я намагаюся брати ініціативу на

себе, навіть коли знаю, що суперник тільки й чекає цього.
34.   Під час мандрівок я полюбляю відхилятися від відомих маршрутів.
35.   Я часто потрапляю в такі ситуації, з яких мені хочеться

якнайшвидше вибратися.
36.   Якщо я обіцяю, то практично завжди дотримуюся своїх слів,

незалежно від того, зручно це мені чи ні.
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37.   Якщо мій безпосередній керівник буде стримувати мої новаторські
ідеї, в мене вистачить сміливості довести їх до відома керівництва вищого
рангу.

38.   Азартні ігри розвивають у людини здібності приймати сміливі рі-
шення в складних життєвих ситуаціях.

39.   Коли я читаю гостросюжетну книгу, то ніколи не поспішаю
швидше дізнатися, чим усе закінчиться, із задоволенням читаю по порядку.

40.   Мені сподобалося б стрибати з парашутом.
41.   Кращий спосіб викликати щире ставлення до себе - довіряти людям.
42.   Я почуваюся краще, коли відчуваю щастя від спокою та комфорту.
43.   Мені буває набагато важче купувати одну коштовну річ, ніж багато

дешевих речей тієї ж вартості.
44.   Якщо я граю, то віддаю перевагу грі або суперечці на заклад.
45.   Люди занадто часто бездумно погіршують своє здоров'я, переоці-

нюючи його запаси.
46. Якщо мені не загрожує штраф, то я переходжу вулицю там, де мені

зручно, а не там, де потрібно.
47.   Я не ризикую купувати одяг без примірки.
48.   Тільки смілива людина здатна на справжнє шляхетне ставлення до

людей, незалежно від того, як вони реагують на неї.
49.   У команді й грі найважливіше — це взаємне страхування.

50.   У житті людям справді дуже часто доводиться грати в небезпечну
гру «пан або пропав».

Обробка результатів
Номер твердження та знак відповіді:
2+, 3+, 4+, 6-, 7- 8- 9- 11+, 12+, 13- 14+,
15- 17+, 18+, 19- 21- 22- 23+, 25+, 25+, 26+,
27+, 28- 30-, 31+, 32- 33+, 34+, 37+, 38+,
39+, 40+,41+, 42- 43- 44+, 45- 47- 48+,
49-, 50+.
Для оцінки ставлення до дослідження в опитувальнику подано тве-

рдження, згода з якими засвідчує щирість людини, а незгода — нещирість.
Шкала щирості: відповіді неправильно (—) за номерами запитань анкети

1, 5, 10, 16, 20, 24, 29, 35, 36, 46.
Показник збігів відповідей за другою шкалою, що дорівнює 8, 9 чи 10,

засвідчує недостовірність результатів дослідження. У такому разі
тестування треба повторити, звернувши увагу досліджуваного на вико-
нання вимог інструкції.

Аналіз результатів
Аналіз схильності до ризику як риси характеру має важливе значення

для психологічного прогнозування процесів прийняття рішень у
невизначеній ситуації. Під час аналізу результатів слід орієнтуватися на те,
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що показник схильності до ризику може варіювати від 0 до 40. Чим вищий
показник, тим більша схильність до ризику.

Якщо показник схильності до ризику становить понад 30 одиниць, його
рівень виявляється високим. Таку людину можна назвати ризиковою за
умови, що її відповіді були достатньо щирими. Якщо показник у межах від
11 до 29 –  схильність до ризику середня, а якщо менший за 11 –  рівень
ризику низький, така людина не любить ризикувати, і її можна назвати
обережною.

Під час інтерпретації результатів слід враховувати, що високий рівень
схильності до ризику є, з одного боку, показником рішучості, а з іншого –
може призвести до авантюризму [23, с. 581-584].

Тест “Чи гарний у вас характер?”

1. Чи вважаєте ви, що у багатьох ваших знайомих поганий характер?
2. Чи дратують вас щоденні дрібні обов'язки?
3. Чи вірите ви, що ваші друзі віддані вам?
4. Чи неприємно вам, коли незнайома людина говорить вам на «ти»?
5. Чи здатні ви вдарити собаку чи кішку?
6. Чи часто ви вживаєте ліки?
7. Чи часто ви міняєте крамницю, до якої щоденно ходите за продук-

тами?
8.     Чи продовжуєте ви наполягати на своєму, розуміючись, що поми-

лялись?
9.     Чи обтяжують вас громадські обов'язки?
10.   Чи здатні ви чекати більше ніж п'ять хвилин партнера, що запізню-

ється на побачення, не виявляючи при цьому нетерпіння?
11.   Чи часто вас приходить думка про ваше невезіння?
12.   Чи збереглась у вас фігура порівняно з минулим?
13.   Чи можете ви з посмішкою сприймати жарти друзів?
14.   Чи подобається вам сімейне життя?
15.   Чи злопам'ятні ви?
16.   Чи не здається вам, що весь час стоїть погода, нетипова для даного

сезону?
17.   Чи трапляється вам з самого ранку бути в поганому настрої?
18.   Чи дратує вас сучасний живопис?
19.   Чи набридає вам присутність у квартирі чужих дітей більш ніж го-

дину?

Поставте собі по одному очку за кожну позитивну відповідь на
запитання 3, 9, 10, 13, 14, 19.

Поставте собі по одному очку за кожну негативну відповідь на за-
питання 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17,18.
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Підрахуйте очки. Якщо ви набрали понад 15 очок, у вас покладливий
характер і ви переповнені доброзичливим ставленням до людей. Якщо в
результаті ви отримали від 8 до 15 очок, ви не позбавлені недоліків, але з
вами можна ще ладити. При результаті, що нижче за 8 очок, вашим друзям
можна поспівчувати [23 , с. 586].

Тест  “Який у вас характер?”

1.     Чи поважаєте ви дружбу?
2.     Чи приваблює вас все нове?
3.     Який одяг вам більше подобається, старий чи новий?
4.     Чи удаєте, що ви задоволені без будь-якої причини на це?
5.     Чи змінювали ви в дитинстві більш ніж три рази вибір своєї профе-

сії?
6.     Чи покидає вас відчуття впевненості в собі, коли вам треба виріши-

ти складну задачу?
7.     Чи колекціонуєте ви що-небудь?
8.     Чи часто ви змінюєте свої плани в останню хвилину?
Якщо ви відповіли “так” на питання 1, 3, 7, то поставте по одному балу,

а також поставте по одному балу, якщо відповіли “ні” на запитання 2, 4, 5,
6, 8. Підрахуйте свої бали.

Якщо ви набрали більше 6 балів. Ви врівноважена людина, дуже рідко
створюєте труднощі батькам, вчителям, друзям.

Якщо ви набрали від 3 до 6 балів. У вас перемінний настрій та характер.
Не забувайте, що тільки виявляючи постійність та наполегливість, ви

будете устигати все в житті.
Якщо ви набрали менше 3 балів. Увага! Чому ви не вірите в свої сили?

Вам треба мати довіру до своїх батьків і пошукати друзів серед своїх
однолітків [23 , с. 587].

Методика “Виявлення комунікативних
 і організаторських здібностей”

Дана методика використовується для виявлення комунікативних і
організаторських здібностей особистості (уміння чітко і швидко вста-
новлювати ділові та товариські стосунки з людьми, намагання розширю-
вати 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.
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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 си-

туації?
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 това-

ришами?
25.   Чи любите ви брати участь у колективних іграх?
26.   Чи часто ви виявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпа-

ють інтереси ваших товаришів?
27.   Чи правда те, що ви почуваєте себе невпевнено серед незнайомих

людей?
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28.   Чи правда, що ви рідко наполягаєте на доведенні своєї правоти?
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 виро-

бництві)?
31.   Чи намагаєтеся ви обмежити коло своїх товаришів?
32.   Чи правда те, що ви   намагаєтеся відстоювати свою думку чи рі-

шення, 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 спокій-

но, 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  мало-

знайомими людьми?
40.   Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні вели-

кої 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].

Методика діагностики комунікативного контролю (М. Снайдер)

Призначення. Методика призначена для вивчення рівня
комунікативного контролю. Згідно з М. Снайдером, люди з високим
комунікативним контролем постійно слідкують за собою, добре обізнані,
як поводитись, управляють своїми емоційними виявленнями. Разом з тим
вони відчувають значні труднощі в спонтанності самовираження, не
люблять непередбачуваних ситуацій. Люди з низьким комунікативним
контролем безпосередні і відкриті, але можуть сприйматися оточуючими
як занадто прямолінійні та нав'язливі.

Інструкція. Уважно прочитайте 10 висловлювань, які відображають
реакції на деякі ситуації спілкування. Кожне з них оцініть як правильне (П)
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або неправильне (Н) стосовно себе, поставивши поряд з кожним пунктом
відповідну букву.

Опитувальник
1. Мені здається важким наслідувати іншим людям.
2. Я міг би покривлятися, щоб звернути увагу оточуючих.
3. З мене міг би вийти непоганий актор.
4. Іншим людям інколи здається, що мої переживання більш глибокі,

ніж це є насправді.
5. В компанії я рідко опиняюсь в центрі уваги.
6. В різних ситуаціях у спілкуванні з іншими людьми я часто поводжусь

по-різному.
7. Я можу відстоювати тільки те, в чому щиро упевнений.
8. Щоб досягти успіхів у справах та у відносинах з людьми, я часто

буваю саме таким, яким мене хочуть бачити.
9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не терплю.
10. Я не завжди такий, яким здаюся.

Обробка та інтерпретація
По одному балу нараховується за відповідь „Н" на запитання 1, 5,7 і за

відповідь „П" на всі інші запитання. Підраховується сума балів.
0-3 – низький комунікативний контроль; висока імпульсивність у

спілкуванні, відкритість, розкутість, поведінка може мало змінюватись в
залежності від ситуації спілкування і не завжди співвідноситись з
поведінкою інших людей.

4-6 балів – середній комунікативний контроль; у спілкуванні щирий,
щиро ставиться до інших, але стриманий в емоційних виявленнях,
співвідносить свої реакції з поведінкою оточуючих людей.
     7-10 балів – високий комунікативний контроль; постійно слідкує за
собою, управляє виявленням своїх емоцій.

Тест  “Чи організовані ви?”

Інструкція. Прочитайте запитання. До кожного з них виберіть лише один
варіант відповіді, після чого запишіть на листку номер питання і букву
обраної відповіді.

1. Чи є у вас головна, основна мета в житті, досягти якої ви прагнете?
A. У мене є така мета.
Б. Чи варто мати таку мету, якщо життя так швидко змінюється?
B. У мене є головна мета, і я підпорядковую своє життя її досягненню.
Г. Мета в мене є, але моє життя, діяльність не сприяють її досягненню.
2. Чи складаєте ви план роботи, справ на тиждень, використовуючи для

цього щотижневик або свій особистий щоденник?
A. Так. Б. Ні.
B. Не можу сказати ані “так”, ані “ні”, оскільки намічаю основні справи

подумки, а план на поточний день — теж подумки або на листку паперу.
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Г. Намагався (лася) скласти план, використовуючи для цього щотижне-
вик, але потім зрозумів (ла), що це нічого не дає.

3. Чи докоряєте ви собі за невиконання наміченого на день, на тиждень?
A. Докоряю в тих випадках, коли у цьому винні мої лінощі або непово-

роткість.
Б. Докоряю, незважаючи на причини.
B. Зараз і так усі лають одне одного, навіщо ще докоряти самому собі?
Г. Дотримуюсь такого принципу: що вдалося зробити сьогодні — добре,

а що не вдалося — виконаю, можливо, іншого разу.
4. Як ви ведете свого записника з номерами телефонів знайомих, ро-

дичів, товаришів?
     А. Я — господар(ка) своєї записної книжки. Як хочу, так і веду записи.
Якщо буде потрібен чийсь номер телефону, то знайду обов'язково.
     Б. Часто міняю записні книжки із номерами телефонів, записи веду
довільно.

B. Записи веду «за настроєм». Вважаю за головне, щоб був записаний
номер, прізвище, ім'я, а на якій сторінці, охайно чи ні — це не має
особливого значення.

Г. Користуюсь загальноприйнятою системою, відповідно до алфавіту за-
писую прізвище, ім'я, номер телефону, якщо потрібно — то і додаткові
відомості.

5. Вас оточують різні речі, якими ви часто користуєтесь. Які ваші прин-
ципи щодо місця їх розташування?

A. Кожна річ лежить там, де їй заманеться (куди потрапить).
Б. Кожній речі — своє місце.
B. Періодично наводжу порядок. Потім кладу речі, куди заманеться.

Через деякий час знову наводжу порядок.
Г. Вважаю, що це питання не має ніякого відношення до самоорганізації.
6. Чи можете ви у кінці дня сказати, де, скільки і з яких причин вам до-

велося марно втратити час?
A. Можу сказати про втрачений час.
Б. Можу сказати про місце, де було марно втрачено час.
B. Якби втрачений час був чогось вартий, то рахував(ла) би його.
Г. Завжди чітко уявляю, де, скільки і чому було втрачено часу.
Д. Чітко уявляю собі, де, скільки і чому було втрачено часу, знаходжу

способи скорочення втрат у цих ситуаціях.
7. Чи намагаєтесь ви використовувати буквально кожну хвилину для ви-

конання запланованого?
А. Намагаюся, але в мене не завжди все виходить (спад сил, не той

настрій, немає бажання і т. ін.).
Б. Не прагну цього, бо вважаю, що не потрібно бути дріб'язковим щодо

часу.
В. Для чого намагатися, якщо час все одно не випередиш.
Г. Намагаюсь, не зважаючи ні на що.
8. Як ви фіксуєте доручення, завдання, прохання?
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A. Записую у тижневик, що виконати і в який термін.
Б. До тижневика записую тільки найважливіші доручення, прохання.

Дрібниці намагаюся запам'ятати.
B. Намагаюся запам'ятати доручення, завдання, прохання, оскільки це

тренує пам'ять. Проте пам'ять мене часто підводить.
Г. Нехай пам'ятає про завдання той, хто їх дає. Якщо доручення потрібне

(важливе), про нього не забудуть і нагадають мені.
9. Чи не запізнюєтесь ви на зустрічі?
A. Приходжу раніше, за 5—7 хвилин.
Б. Приходжу своєчасно.
B. Як правило, запізнююсь з різних причин.
Г. Завжди запізнююсь, хоч і намагаюся прийти своєчасно.
Д. Якби мені розповіли, як не запізнюватися, я б навчився (лась) цьому.
10. Якого значення ви надаєте своєчасності виконання завдань, до-

ручень, прохань?
A. Намагаюся виконати завдання вчасно, хоча мені це не завжди вдаєть-

ся.
Б. Завжди краще трохи зволікати з виконанням завдання.
B. Виконую завдання згідно зі встановленим терміном.
Г. Ініціатива буде покарана. Своєчасність виконання — певний шанс

одержати нове завдання.
11. Припустимо, ви пообіцяли щось, але обставини змінилися так, що

виконати обіцяне важко. Як ви будете поводити себе?
A. Повідомляю людині про зміну обставин і про неможливість виконан-

ня завдання.
Б. Скажу людині, що обставини змінились і виконати обіцянку важко,

але не треба втрачати надію.
B. Буду намагатися виконати обіцянку, але якщо не зроблю — не біда, я

ж рідко не дотримувався (лась) слова.
Ключ до тесту
Користуючись ключем, підрахуйте кількість балів за всі відповіді, які ви

обрали.
Варіанти відповідей
та їх оцінка у балах

Номер
запитання

А Б В Г Д
1. 4 0 6 2
2. 6 0 3 2
3. 4 6 0 1
4. 1 0 0 6
5. 0 6 2 0
6. 2 1 0 1 6
7. 4 0 0 6
8. 6 3 1 0
9. 6 6 0 1 0
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10. 3 0 6 0
11. 4 3 0 6

Оцінка результатів
60 — 66 балів. Ви організована людина. Єдине, що вам можна порадити,

— розвивайте й надалі самоорганізацію. Нехай не здається вам, що ви
досягли межі. Організованість дає найбільший ефект тому, хто вважає її
ресурси невичерпними.

49 — 59 балів. Ви вважаєте організованість частиною свого “я”. Це дає
вам переваги перед тими, хто розраховує на організованість у крайніх
випадках. Покращуйте самоорганізацію.

Менше 48 балів. Організованість то з'являється у вас, то зникає. Немає
чіткої системи самоорганізації. Намагайтеся проаналізувати свої дії, витра-
ти часу — і ви побачите його резерви. Використовуйте свою волю і
наполегливість, переборюйте себе.

Методика “Вивчення професійних  переваг старшокласників”

 З метою  визначення професійних орієнтацій та переваг
старшокласників можна використати діагностичну методику, розроблену
В. Барко [7, с. 59- 62].

Інструкція: “Відверто відповідайте на запитання, використовуючи
варіанти відповідей: “так” чи “ні””.

1.  Чи часто ти відчуваєш потребу в нових враженнях, бажання багато
що змінити довкола себе?

2.  Чи   часто  потрібна  тобі  підтримка  надійного   друга, який готовий
допомогти, підбадьорити чи заспокоїти?

3.  Ти вважаєш себе людиною безтурботною?
4.   Чи відчуваєш ти збентеження, коли треба відповісти “ні”?
5.   Перед тим, як щось вдіяти, чи обмірковуєш ти можливі наслідки,

кінцевий результат?
6.  Якщо ти пообіцяв щось зробити, чи завжди дотримуєш слова?
7.  Чи часто у тебе змінюється настрій?
8.   Звичайно ти дієш швидко, не замислюючись?
9.   Чи часто почуваєш себе пригніченим, розчарованим без будь-яких на

це причин?
10. Чи можеш зробити будь-що, побившись об заклад?
11. Чи відчуваєш сором'язливість та збентеження, коли намагаєшся

заговорити з незнайомою симпатичною людиною протилежної статі?
12. Чи втрачаєш часом самовладання, відчуваєш злість?
13. Чи часто здійснюєш вчинки під впливом хвилинного настрою?
14. Чи часто відчуваєш муки сумління через те, що зробив або сказав

щось таке, чого не слід було б?
15. Чи надаєш перевагу читанню книг, газет та журналів перед

зустрічами з людьми?
16. Тебе легко образити?
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17. Чи подобається тобі часто бувати у компаніях?
18. Чи спадає тобі іноді на думку щось таке, чого ти не хотів би

відкривати іншим?
19. Чи правда, що іноді все горить у тебе в руках, а часом настають

нудьга та смуток?
20. Ти хочеш мати друзів не багато, але дуже близьких та відданих тобі?
21. Ти мрійник?
22. Якщо на тебе кричать, то чи відповідаєш ти у такий же спосіб?
23. Чи часто ти відчуваєш свою провину?
24. Чи всі твої звички та захоплення тобі самому подобаються?
25. Чи попускаєш ти віжки своїм почуттям та відчуваєш бажання весело

провести час у компанії?
26. Ти людина, яка легко збуджується?
27. Люди, які тебе знають, вважають, що ти людина компанійська та

заводій?
28. Коли ти зробив щось важливе, то чи не замислювався, що міг би

зробити ще краще?
29. Ти вважаєш за краще менше говорити, коли перебуваєш у товаристві

інших людей?
30. Ти дозволяєш собі іноді побазікати?
31. Чи буває у тебе безсоння через різні думки?
32. Відповідь на питання, яке тебе цікавить, ти шукатимеш

найімовірніше у книзі?
33. Чи відчуваєш ти часом посилене серцебиття?
34. Тобі подобається робота, яка потребує підвищеної уваги?
35. Ти іноді відчуваєш  тремтіння?
36. Коли ти знаєш, що контролю (перевірки) в автобусі не буде, чи

обов'язково ти платиш за свій проїзд?
37. Ти байдуже ставишся до кепкування над тобою?
38. Ти дратівливий?
39. Чи цікаво тобі виконувати роботу, пов'язану з швидкістю трудових

операцій?
40. Чекаючи  на неприємні події, чи почуваєш ти хвилювання?
41. Ти найчастіше ходиш повільно?
42. Ти дозволяєш собі інколи кудись запізнюватись?
43. Чи часто тобі доводиться бачити "страшні" сни?
44. Ти любиш поговорити по-простому навіть з незнайомою людиною?
45. Чи страждаєш ти від якогось болю?
46. Чи пригнічують тебе неприємні почуття, коли ти тривалий час

позбавлений можливості спілкуватися з людьми?
47. Чи вважаєш ти себе людиною нервовою?
48. Чи є серед твоїх знайомих люди, які тобі дуже не подобаються?
49. Ти дуже впевнена у собі людина?
50. Тебе легко образити, якщо вказати на помилки у твоїй поведінці?
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51. Ти згодний з тим, що від вечірки дістати справжнє задоволення
важко?

52. Чи дошкуляють тобі думки, що ти чимось гірший за інших?
53. Чи здатний ти внести пожвавлення в нудну компанію?
54. Чи робиш ти спроби розпочати розмову на тему, в якій нічого не

тямиш?
55. Тебе хвилює твоє здоров'я?
56. Ти часто кепкуєш з інших?
57. Ти страждаєш від безсоння?

Аналіз результатів
1.  Якщо на запитання № 6, 24, 36 піддослідний відповів "так", а на

питання № 12, 18, З0, 42,48, 54 - "ні", то це означає, що він не бажає або ж
не вміє об'єктивно оцінювати себе. А відтак подальша робота з анкетою
втрачає будь-який сенс.

2. Підрахувати кількість позитивних та негативних відповідей
обстежуваного на питання: №1,3,8,10,13,17,22,27,29,39,44,46,49, 53, 56, а
також № 5,15,20,32, 34, 37,41, 51. Якщо "так" зустрічається понад 12 разів,
то він належить до групи І; якщо "ні" зустрічається 12 разів - то до групи
II. Якщо ж у відповідях на питання № 2,4,7,9,11, 14, 16,19,21,23, 26, 28, 31,
33, 35, 38,40, 43,45,47, 50, 52, 55, 57 понад 12 разів зустрічається "так", то
йому притаманні риси групи III.

Група І. Характеризується орієнтацією особистості на навколишній світ.
Цю групу людей відзначають товариськість, чуйність, невимушеність,
життєрадісність, впевненість у собі, прагнення до лідерства. Вони, як
правило, мають багато друзів, оптимістичну вдачу, доброзичливі, веселі,
завдяки гнучкості своєї поведінки легко знаходять контакти з різними
людьми, але іноді запальні та нестримані, імпульсивні. Такі люди звичайно
добре оволодівають професіями типу "людина - людина". Але й інші
професії від них не за сімома замками.

Група II. Характеризується фіксацією інтересів особистості на явищах
власного внутрішнього світу, який є для людей цієї групи найвищою
цінністю. Такі люди спокійні, врівноважені, розсудливі, обачливі,
контролюють свої вчинки, їх дії завжди продумані, раціональні. Вони
нетовариські, часто замкнені, але миролюбні. Коло друзів у них невелике.
Ці люди часто соціально пасивні, важко входять у колектив, надають
перевагу книжкам, схильні до самоаналізу, високо цінують етичні норми.
Таким людям легше оволодівати професіями типу "людина - техніка",
"людина - природа". Працювати з іншими людьми їм важко, це потребує
дуже багато сил.

Група Ш. Характеризується емоційно несталою сферою особистості.
Люди цієї групи вирізняються нестабільністю,  неврівноваженістю, легко
збуджуються, їм притаманні часта зміна настроїв, чутливість, схильність
до песимізму, нерішучість. Якщо обстежуваний набрав однакову кількість
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відповідей "так" і "ні", тоді йому необхідно перевірити себе ще раз, може,
все ж таки йому бракувало повної щирості.

Методика “Визначення спрямованості старшокласників
 на тип чи клас професій”

Для того, щоб довідатися про професійні схильності школярів, а також
про те, які  уявлення вони мають про свої професійні здібності, можна
скористатися анкетою “Орієнтація”. Ця анкета дозволить  швидко
визначити   спрямованість на той чи інший тип або клас професій.   Анкета
“Орієнтація” розроблена М.Бендюковим, І.Соломіним [9]. спеціально для
тих випадків, коли людина   має труднощі у виборі професії. Анкета
складається з двох частин: “Я хочу” і “Я можу”.

У першій частині (“Я хочу”)  школяр може оцінити по 4-бальній шкалі
силу свого бажання займатися кожним з 35 наведених у переліку видів
діяльності. Ця частина анкети призначена для визначення сфери
професійних схильностей, інтересів, переваг, прагнень і найбільш
привабливих видів професійної діяльності. В другій частині ("Я можу")
школяр може оцінити за допомогою такої ж шкали ступінь своїх
здібностей до кожного з 35 заданих видів діяльності. Ця частина
призначена для визначення   уявлень старшокласників про свої професійні
здібності ( як вони їх оцінюють, що вони думають про рівень своїх
здібностей).

Анкета "ОРІЄНТАЦІЯ"
ІНСТРУКЦІЯ: Напроти кожного висловлювання закресліть цифру, що

відповідає ступені вашого бажання займатися цим видом діяльності  (0 -
зовсім ні, 1 - мабуть, так, 2 - вірно, 3 - цілком правильно)

Я ХОЧУ
(мені подобається, мене  приваблює, я надаю перевагу ):

1 Обслуговувати людей 0 1 2 3
Займатися лікуванням 0 1 2 3
Навчати, виховувати 0 1 2 3
Захищати права і безпеку 0 1 2 3
Керувати людьми 0 1 2 3

2 Керувати машинами 0 1 2 3
Ремонтувати устаткування 0 1 2 3
Збирати і налагоджувати техніку 0 1 2 3
Обробляти матеріали, виготовляти
різні предмети і речі 0 1 2 3
Займатися будівництвом 0 1 2 3

3 Обробляти тексти і таблиці 0 1 2 3
Робити розрахунки й обчислення 0 1 2 3
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Переробляти інформацію 0 1 2 3
Працювати з кресленнями, картами і
схемами

0 1 2 3

Приймати і передавати сигнали і
повідомлення

0 1 2 3

4 Займатися художнім оформленням 0 1 2 3
Малювати, фотографувати 0 1 2 3
Створювати твори мистецтва 0 1 2 3
Виступати на сцені 0 1 2 3
Шити, вишивати, в'язати 0 1 2 3

5 Доглядати за тваринами 0 1 2 3
Заготовлювати продукти 0 1 2 3
Працювати на відкритому повітрі 0 1 2 3
Вирощувати овочі і фрукти 0 1 2 3
Мати справу з природою 0 1 2 3

А Працювати руками 0 1 2 3
Виконувати рішення 0 1 2 3
Відтворювати наявні зразки,
розмножувати, копіювати 0 1 2 3
Одержувати конкретний практичний
результат

0 1 2 3

Втілювати ідеї в життя 0 1 2 3
Б Працювати головою 0 1 2 3

Приймати рішення 0 1 2 3
Створювати нові зразки 0 1 2 3
Аналізувати, вивчати, досліджувати,
спостерігати, вимірювати,
випробувати, контролювати

0 1 2 3

Планувати, конструювати,
проектувати, розробляти,
моделювати

0 1 2 3

ІНСТРУКЦІЯ: Напроти кожного висловлювання закресліть цифру, що
відповідає ступені вашої здатності до цього виду діяльності (0 - зовсім ні, 1
- мабуть, так, 2 - вірно, 3 - цілком правильно)

Я МОЖУ
(здатний, умію, маю навички):

1 Знайомитися з новими людьми 0 1 2 3
Бути чуйним і доброзичливим 0 1 2 3
Вислуховувати людей 0 1 2 3
Розбиратися в людях 0 1 2 3
Добре говорити і виступати 0 1 2 3
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привселюдно
2 Шукати та усувати несправності 0 1 2 3

Використовувати прилади, машини,
механізми

0 1 2 3

Розбиратися в технічних пристроях 0 1 2 3
Спритно  діяти з інструментами 0 1 2 3
Добре орієнтуватися в просторі 0 1 2 3

3 Бути зосередженим 0 1 2 3
Добре   рахувати в  умі 0 1 2 3
Кодувати інформацію 0 1 2 3
Оперувати знаками і символами 0 1 2 3
Шукати і виправляти помилки 0 1 2 3

4 Створювати красиві зі смаком
зроблені речі

0 1 2 3

Розбиратися в літературі і мистецтві 0 1 2 3
 Співати, грати на музичних
інструментах

0 1 2 3

Складати вірші, писати  оповідання 0 1 2 3
Малювати 0 1 2 3

5 Розбиратися в тваринах  чи рослинах 0 1 2 3
Розводити рослини або тварин 0 1 2 3
Боротися із хворобами, шкідниками 0 1 2 3
Орієнтуватися в природних явищах 0 1 2 3
Працювати на землі 0 1 2 3

А Швидко виконувати вказівки 0 1 2 3
Точно слідувати інструкціям 0 1 2 3
Працювати по заданому алгоритму 0 1 2 3
Виконувати одноманітну роботу 0 1 2 3
Дотримуватися правил і норматив 0 1 2 3

Б Створювати нові інструкції і давати
вказівки

0 1 2 3

Приймати нестандартні рішення 0 1 2 3
Легко придумувати нові способи
діяльності

0 1 2 3

Брати на себе відповідальність 0 1 2 3
Самостійно організовувати свою
роботу

0 1 2 3

Обробка результатів.   Судження, що характеризують різні види
професійної діяльності, об'єднані в сім груп по п'ять суджень у кожній. У
кожній групі з п'яти суджень необхідно підрахувати сумарну кількість
балів, набраних школярем, і записати цю суму в рамці праворуч від
відповідної групи суджень. Сумарна оцінка по кожній групі може складати
від 0 до 15 балів. У залежності від того, у якій групі  учень набрав
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максимальний сумарний бал, визначається найбільша   схильність або
здатність до відповідного  типу чи класу професій.

Перші п'ять груп суджень, позначені цифрами від 1 до 5,
характеризують п'ять типів професій,  які класифікуються за ознакою
“предмет праці”: 1)  людина-людина, 2) людина-техніка, 3) людина-
знакова система, 4) людина-художній образ, 5) людина-природа.  Останні
дві групи суджень, позначені буквами А и Б, відповідають двом класам
професій, які класифікуються за ознакою  “характер праці”: А)
виконавські, Б) творчі. Знаючи координати  професійних переваг учня
можна визначити найбільш придатну для нього професійну групу.

Спочатку визначається, до якого з п'яти типів професій (1, 2, 3, 4 чи 5)
найбільшою мірою схильні і здатні школярі. Потім визначається
переважаюча схильність і здатність до одного з двох класів професій (А чи
Б). Школярам не завжди подобаються ті професії, до яких у них виявилась
найбільша здатність. Тому вони мають обрати, чи орієнтуватися на  своє
“Хочу” чи на  своє “Можу”. Якщо немає чітко виражених схильностей та
інтересів, варто звернути  увагу на оцінку старшокласниками своїх
здібностей.   Якщо оцінки  професійних схильностей по анкеті
“Орієнтація” не дуже сильно відрізняються  один від одного, якщо різниця
між  обраними  типами і класами професій не більше 2-3 балів, то при
виборі професії краще орієнтуватися на найбільш виражені   здібності
особистості. Враховувати рівень  розвитку здібностей  вкрай важливо у
випадку, якщо оцінка найбільш  привабливого типу або класу професій не
перевищує 4-5 балів. Це може  спостерігатися в тому разі, якщо людина
взагалі не схильна займатися  будь-яким загальноприйнятим видом
професійної діяльності.  До анкети “Орієнтація” не включені такі види
діяльності, як навчання, сім’я, дозвілля, домашнє господарство.  Інтереси
старшокласників цілком можуть бути пов'язані не з професією, а саме з
ними.
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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.
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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.

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
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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 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.
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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 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
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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.

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.
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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 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
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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
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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.

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.
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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 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 свідчить про хазяйновитість.
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Дванадцятий квадрат. Розташовані на малюнку точки зазвичай
пробуджують у людей фантазію. Якщо точки залишилися нез'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].

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].
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