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ПЕРЕДМOВА 

 

Взаємoвіднoсини шкoли та сім’ї мають дoвгoтривалу істoрію. Як будь-

яка дoрoга пoчинається з перших крoків, а будівля – з фундаменту, так і 

станoвлення людськoї oсoбистoсті бере пoчатoк у сім’ї.  

Значення батьків у рoзвитку oсoбистoсті дитини важко переoцінити, 

адже батьки складають перше oтoчення дитини, де вoна здoбуває важливий 

життєвий дoсвід, знання прo себе і пізнає навкoлишній світ. У сім’ї 

прoхoдить її грoмадянське станoвленя, фoрмується світoгляд. Саме в рoдині 

під впливoм батьків фoрмується oснoва структури oсoбистoсті – система 

уявлень і ставлень дo особистисного «Я», людей, дo світу, що багатo в чoму 

визначає характер і пoведінку людини. 

Прo специфіку психoлoгo-педагoгічнoї і сoціальнo-педагoгічнoї рoбoти 

навчальнoгo закладу з батьками, прoблемах і труднoщах на цьoму шляху 

написанo чималo. Oднак, педагoги, психoлoги й сoціальні працівники ще й 

дoсі шукають найбільш ефективні шляхи, форми і метoди взаємoдії з 

батьками, приділяя особливу увагу на сoціальнo-екoнoмічні, сoціальнo-

культурні та мoральнo-етичні зміни, щo відбулися в нашій країні за oстанні 

рoки. 

В умoвах, кoли більшість сімей стурбoвані рішенням прoблем 

екoнoмічнoгo, а часoм і фізичнoгo виживання, коли пoсилилася тенденція 

самoусунення багатьoх батьків від вирішення питань вихoвання і 

oсoбистіснoгo рoзвитку дитини, сформувалася проблема взаємостосунків в 

родинах і потребує втручанння щодо її вирішення. Сучасні батьки не 

вoлoдіють в дoстатній мірі знаннями про вікoві та індивідуальні oсoбливoсті 

рoзвитку дитини, здійснюють вихoвання наoсліп, інтуїтивнo. Все це, як 

правилo, не принoсить пoзитивних результатів і призводить до накопичення 

ще більших проблем. 

І якщo шкoла не приділятиме належнoї уваги вдoскoналенню навчальнo-

вихoвнoгo прoцесу, що спрямoваний на взаємoдію батьків і педагoгів, 

станеться відчуження сім’ї від oсвітньoгo закладу, педагoгів – від сім’ї, 

рoдини – від інтересів твoрчoгo та вільнoгo рoзвитку oсoбистoсті дитини. У 

пoсібнику прoпoнуються шляхи вдoскoналення питань взаємoдії сім’ї і 

шкoли, вирішення проблем та подолання труднощів у спілкуванні, уникнення 

конфліктної поведінки та покращення умов для розвитку обдарованої 

дитини. 

Автoрами зрoблено спрoбу знайти відпoвіді на найбільш гoстрі та 

актуальні питання з проблем:  

- Як саме має прoхoдити взаємoдія сім’ї та шкoли? 

- Як забезпечити сприятливе середoвище у рoдині? 

- Як ствoрити сприятливе психoлoгo-педагoгічне середoвище для 

рoзвитку обдарованості? 

- Яким чинoм має підтримуватися oбдарoваність?  

- Яким має бути результат співпраці навчальнoгo закладу та сім’ї. 
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Батьки і педагоги знайдуть у даному пoсібнику практичні пoради, 

розробки тренінгoвих вправ, батьківських збoрів тощо. 

Запрoпoнoвані шляхи та форми роботи можуть бути корисними для всіх, 

хтo має віднoшення дo вихoвання та розвитку oбдарoваності у дітей. 
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Розділ 1. Педагогічне проектування у взаємодії освіти та родини 

 

1.1. Історичний аспект проектування особистісного розвитку учнів у 

системі родини та освіти 

Необхідно відзначити, що до теперішнього часу накопичений значний 

досвід у вирішенні поставленого завдання. Удосконалюють і модернізують 

програми спеціалізованих освітніх установ для обдарованих дітей, 

виникають нові інституціональні форми, в рамках діяльності яких 

задовольняються освітні потреби обдарованих дітей. Однією з нових таких 

форм є центри по роботі з обдарованими дітьми, специфіка становлення і 

розвитку яких визначається, насамперед, регіональними особливостями. 

Необхідно відзначити, що даний час характеризується переходом від 

кількісного накопичення досвіду роботи з обдарованими школярами в даних 

центрах до його якісному осмислення, опису і класифікації. У зв'язку з цим 

безперечний інтерес викликають дослідження, в яких представлені підходи 

до класифікації моделей роботи з обдарованими дітьми (Т. П. Афанасьєва, 

Н. В. Немова), методи навчання обдарованих дітей (В. С.  Юркевич, 

В. С. Ротенберг, О. І. Савенков та ін.); навчання обдарованих дітей за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (М. Коул, С. Пейперт, 

А. В. Беляєва, С. Л. Новосьолова, Ш.Текл та ін.). 

Дослідження проблеми дитячої обдарованості у вітчизняній літературі 

мають давню історію. В працях дослідників розглядалися наступніі 

психологічні аспекти проблем обдарованості: 

 мислення і загального інтелектуального розвитку 

(Д. Б. Богоявленська, В. П. Зінченко, З. І. Калмикова, А. М. Матюшкін, 

М. А. Холодна та інші);  

 психофізіологічних основ індивідуальних відмінностей 

(В. Д. Небиліцин, Т. А. Ратанова, Н. І. Чупрікова і багато інших);  

 загальних і спеціальних здібностей (Б. Г. Ананьєв, В. П. Дружинін, 

О. М. Дьяченко, В. А. Крутецький, В. А. Петровський, В. Д. Шадріков). 

Цілісно і всебічно проблема дитячої обдарованості досліджувалась у 

радянський період відомим вітчизняним психологом Н. С. Лейтесом. 

Для більш глибокого розуміння підходів до виявлення та навчання 

обдарованих дітей особливе значення мали дослідження А. І. Савенкова, 

присвячені розвитку продуктивного мислення обдарованих дітей. Важливу 

роль у формуванні сучасних педагогічних підходів до вирішення завдань 

виховання і навчання обдарованих дітей зіграли дослідження в області 

дидактики школи (А. Е. Дмітрієв, Л. В. Занков, В. В. Краєвський, 

І. Я. Лернер, М. Н. Скаткін та багатьох інших); педагогічної психології 

(Л. А. Венгер, В. В. Давидов, А. В. Запорожец, Д. Б. Ельконін); дослідження 

проблем розвитку творчих якостей вчителя (С. І. Архангельскій, 

Т. І. Воронова, В. А. Кан-Калик, А. В. Мудрик, Н. Д. Никандров, 

В. А. Сластенін). Вони показали конкретні можливості розвитку розумових 

здібностей учнів на основі модернізації змісту освіти та застосування нових, 

більш ефективних методів навчання. 
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Велику допомогу в теоретичному осмисленні проблеми зробило 

вивчення праць вітчизняних дослідників школи та педагогіки розвинених 

західних країн - Б. Л. Вульфсона, А.Н. Джуринського, В.П.Лапчинської, 3. А. 

Малькової, В. Я. Пилипівського і інших. 

Завдання розвитку здібностей можна розглядати поза проблем, які 

знайшли своє відображення в роботах М. А. Мельникова, І. Унт, які 

теоретично обгрунтували необхідність застосування різноманітних методів 

диференційованого навчання для підвищення ефективності роботи школи з 

усіма категоріями учнів. 

У нашій країні проводиться певна робота в плані розвитку здібностей 

обдарованих і талановитих дітей. Здійснюється диференціація навчання 

школярів, діють факультативи та гуртки, влаштовуються конкурси та 

олімпіади. 

Слід, разом з тим, визнати, що протягом багатьох років наша школа 

орієнтувалася в основному на середнього учня, і ці тенденції певною мірою 

продовжують діяти і сьогодні. У той час як деякі діти насилу засвоюють 

матеріал, інші школярі, особливо обдаровані діти, недовантажені. У 

результаті суспільство втрачає потрібні йому таланти, так як за відсутності 

адекватної за обсягом та змістом роботи обдаровані діти не отримують 

належного розвитку. 

Увага до видатних здібностей жодною мірою не протистоїть ні турботі 

про всіх дітей, ні принципам соціальної справедливості. Навпаки, така увага 

є однією із сторін гуманістичної освіти. Але в наступні періоди розвитку 

школи запанували зрівняльні тенденції. Широке поширення одержали 

невірні уявлення про те, що обдаровані діти не потребують допомоги 

дорослих, що «талант сам проб'є собі дорогу». 

Проте дослідження і практика показують, що багато обдарованих дітей 

без відповідної їх їм здібностям освіти, без стимулювання їх розвитку не 

можуть досягти того високого рівня, на який вони потенційно здатні. 

Необхідні спеціальна допомога і підтримка педагогів, психологів у розвитку 

обдарованої особистості. 

Саме життя постійно вимагає сьогодні підвищення престижу освіти, 

розвитку здібностей і талантів. У різноманітті талантів бачиться одна з 

основних умов підйому творчої активності людей, їх ініціативи, змагання 

умів і талантів, без чого немислимо руху вперед, неможливий вихід з 

кризового стану в економіці, політиці, соціальній сфері. 

Останнім часом стали створюватися спецшколи і спецкласи для 

обдарованих учнів, завданням яких є пошук, діагностика і розвиток 

здібностей дітей. Набирає сили організація центрів по дослідженню природи 

обдарованості. Розробляється програма, що має на меті активне залучення 

вчителів, викладачів вузів і наукових співробітників в цю роботу. 

Важливою умовою подальшого успішного вирішення цих завдань є 

об'єктивний аналіз зарубіжного досвіду. 

У цей час у багатьох країнах світу діють спеціальні організації, що 

займаються дослідженням цієї проблеми. Для координації їх зусиль створені 
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Всесвітній і Загальноєвропейський центри щодо обдарованих і талановитих 

дітей. 

Навчальні заклади та наукові центри активно беруть участь у наукових 

дослідженнях, у розробці та організації програм з навчання обдарованих 

дітей, а великі програмні компанії займаються їх фінансовим забезпеченням.  

Психолого-педагогічні проблеми дитячої обдарованості в даний час 

досліджуються багатьма вченими в світі (С.Кляйн, Р.Пажес, Х. Пасів, 

А.Робінсон, Д.Сіск, Б.Шор та інші). 

При спільності основних завдань у навчанні обдарованих дітей в 

розвинених країнах виявляються значні національні особливості як в теорії, 

так і в конкретній організації навчання. У цьому сенсі безсумнівний інтерес 

представляє організація навчання обдарованих дітей в Англії і США. 

Наукова розробка даної проблеми на Заході вперше почалася на початку 

XX століття в Англії. Згодом центр теоретичних і практичних досліджень в 

області відбору та навчання обдарованих дітей перемістився в США, де 

навчання обдарованих дітей є значним аспектом діяльності школи. 

Педагогами Англії та Сполучених Штатів Америки накопичений багатий 

практичний досвід, досягнуті певні позитивні результати в галузі 

діагностичного тестування, розробки методики навчання обдарованих дітей, 

створення відповідних навчальних програм, спеціальної підготовки 

вчительських кадрів. У цій діяльності беруть участь Міністерство освіти і 

науки Англії, багато університети і коледжів, місцеві органи освіти, 

громадські організації. У цій же країні функціонує Національна Асоціація 

сприяння обдарованим дітям, з 1982 року випускається спеціальний журнал 

'«Навчання обдарованих у світі» (Gifted Educational International), 

публікуються численні монографії та статті.  

У перебігу багатьох десятиліть в англійській педагогіці триває 

протиборство різних, часом протилежних думок, оцінок, концепцій 

обдарованості, які впливають на освітню політику в країні. Ще більш 

значний вплив на вибір форм, методів і засобів навчання дітей надавали і 

продовжують робити потреби економіки, що розвивається і соціально - 

культурної сфери. Результатом цього складного і суперечливого процесу є 

сучасна система навчання дітей. 

Нашими педагогами впродовж багатьох років ведеться вивчення англо-

американської педагогіки. Значний інтерес представляють монографічні 

роботи В. П. Лапчинської, І. Б. Марцинковського, Т.В.Цирліної та ін., 

присвячені аналізу діяльності різних ланок англійської та американської 

систем освіти. 

Теоретико - методологічні основи педагогіки і практики навчання, 

історія американської школи висвітлені в працях Л. Н. Гончарова, 

З.А.Малькової, В. Я. Пилипівського та ін. Аналіз концепцій змісту 

початкової і неповної середньої освіти, форм і методів шкільного навчання в 

США представлено в роботах Г. Д. Дмитрієва, М. В. Кларіна. 

Дана проблема розглядається, таким чином, на багатьох рівнях, для 

кожного з яких характерні свої підходи, акценти і пріоритети. 
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Характерна особливість проблематики полягає в тому, що з багатьох 

питань виявлення та навчання обдарованих дітей існують великі розбіжності. 

Це пояснюється в першу чергу їх надмірною складністю, суперечливістю і 

широким різноманіття, а також недостатньою теоретичною розробленістю у 

світовій науці. 

У країнах СНД з 60-х років існують спеціалізовані класи і школи, куди 

відбираються діти на основі їх схильностей і більш високого рівня 

здібностей. Навчання певних предметів ведеться за спеціально розробленими 

програмами. Показники за цими класами показують, що в цілому успіхи цих 

дітей набагато вищі, ніж їхніх однолітків, які навчаються у звичайних 

школах. 

За кордоном існують і інші форми організації. Одна з них - виділення 

всередині одного класу груп з різними рівнями розумової обдарованості.  

Обдаровані отримують можливість вчитися у своєму класі, але в групі 

однолітків, близьких їм за рівнем здібностей. У тому випадку, коли такі учні 

займаються за спеціально розробленою програмою, ефект дуже високий.  

Якщо ці діти навчаються в групі за тією ж програмою, що й інший клас, 

ефект виділення в групу дуже невеликий. 

Позитивний, але не настільки помітний ефект дає ще одна форма 

організації - створення груп з високим рівнем інтелекту на основі декількох 

класів. 

Отже, вплив навчання в однорідних групах на академічні успіхи 

обдарованих дітей позитивно, але тільки у випадку спеціально розроблених 

програм. 

Разом з тим, серед педагогів на Заході багато критично ставляться до 

спеціалізованих шкіл для обдарованих. Це пов'язано, як з турботою про інші 

категорії учнів, так і з думкою, що краще інші можливості навчання дітей з 

високим розумовим потенціалом. 

Найчастіше висловлюється побоювання, що навчання серед собі 

подібних створює у дітей з високим розумовим потенціалом почуття 

приналежності до еліти, формує завищену самооцінку. Однак дані 

досліджень переконують у протилежному. Навчання разом з іншими дітьми, 

що мають високий розумовий рівень, сприятливо впливає на самооцінку - 

адже в такій ситуації необхідно вчитися з повною віддачею сил, відчуваючи 

постійний вплив з боку однокласників. Що ж стосується дуже здібних дітей, 

які навчаються у звичайних класах, то вони часто зверхньо ставляться до 

однолітків, які, на їхню думку, насилу засвоюють «азбучні» істини. 

Складність полягає в тому, що опинившись серед інших обдарованих, з 

таким же рівнем розвитку і вище, деякі з цих дітей починають страждати від 

уколів самолюбству, від заниження своєї оцінки. Не для всіх обдарованих 

дітей ситуація постійного інтелектуального змагання цілком сприятлива. 

Таким чином, давня і разом з тим актуальна проблема, чи створювати 

однорідні за розумовим рівнем класи, не має простого, однозначного 

рішення. Вона потребує подальших досліджень. Ця дискусійна проблема 

повинна вирішуватися з урахуванням конкретних соціально-психологічних 
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обставин. Обдарованість настільки індивідуальна і неповторна, що питання 

про оптимальні умови навчання кожної дитини має розглядатися окремо. 

Однак, за справедливим зауваженням А. В. Хуторського, «учитель, який 

бажає бачити і розвивати в учня унікальну особистість, поставлений перед 

складним педагогічним завданням одночасного навчання всіх по-різному». У 

зв'язку з цим виникає проблема спеціальної організації освіти обдарованих 

дітей, яка вимагає не тільки врахування всіх перерахованих вище принципів, 

але й особливої методики і технології. У сучасній дидактиці вони іменуються 

як особистісно-орієнтований підхід. 

 

1.2. Психoлoго-педагогічний супрoвід oбдарoваних учнів  

Вивчення феномену обдарованості на сучасному етапі знаходиться на 

етапі особливої уваги з боку вчених нашої країни та світу. Коли мова йде про 

обдарованих дітей, в першу чергу йдеться про тих дітей, хто якимось чином 

вже проявив свої здібності. 

Зараз діти своєю поведінкою, неординарністю, нетиповими проявами 

рис характеру намагаються звернути увагу дорослих до себе. Досить часто 

така поведінка дітей вважається батьками неприпустимою та вважається 

порушенням правил поведінки. Але, якщо придивитись пильніше,то можна 

побачити, що в основі нетипової поведінки та неординарності: є саме 

бажання заявити про себе як про дитину, яка відрізняється за стандартами та 

стереотипами. Саме на цьому етапі досить актуальним є психолого-

педагогічний супровід таких дітей. 

Психолого-педагогічний супровід передбачає саме роботу з дітьми, їх 

батьками, вчителями-предметниками, класними керівниками. 

Слід зазначити, що будь-яка психологічна робота потребує даних та 

аналізу даних. 

Для того, щоб розкрити обдарованість, необхідно усвідомлення всіма 

учасниками навчально-виховного процесу необхідність роботи як з 

кокретними учнями, так і з класним колективом загалом. 

Найбільш вагомим фактором, що впливає на розкриття та супровід 

обдарованості є саме батьки.  

Робота з батьками повинна плануватись за результатами діагностики 

дітей і батьків. Особливий акцент потрібно робити на умови, що 

створюються для розкриття дитячого творчого потенціалу, розкриття дитини 

як особистості та її обдарованості. 

Не менш важлива також робота безпосередньо з дітьми. 

Для цього необхідно планувати бесіди з дітьми в сумісних батьківських 

зборах, бесіди на тему обдарованості з батьками, тестування на 

обдарованість дітей, особливо проводити діагностику на інтелект та творчі 

здібності. 

Перед психологічною службою загальноосвітніх навчальних закладів 

стоїть завдання виявити талант, обдарованість. Своєчасна діагностика 

обдарованості допомагає вирішити завдання із створення найсприятливіших 

умов для її розвитку. 
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Необхідно перш за все діагностувати наступні параметри:  

1. фізичний розвиток: (стан, рівень, вплив), що надає медична служба;  

2. психо-соціальний розвиток: тривожність, імпульсивність, 

агресивність, схильність до нечесної поведінки, асоціальність, 

екстернальність, замкнутість, невпевненість, естетична не чутливість; 

3. соціальний розвиток (життєва активність за основними видами 

діяльності): дозвільно-ігрова, фізично-оздоровча, художньо-образотворча, 

предметно-перетворююча, навчально-пізнавальна, соціально-комунікативна, 

громадсько-корисна, національно-громадська, духовно-катарсична;  

4. соціально-комунікативний розвиток (координатно-соціограмний 

аналіз розвитку учнів в класному колективі) соціометрія (виявляються: 

лідери - конструктивні та негативні, актив класу, ізольовані, відторгнуті, зона 

ризику, група ризику, пасив, згуртування, інтеграція ); 

5. психо-соціальний розвиток (ціннісні орінтаці особистості у системі 

взаємостосунків учнів класного колективу): дозвільно-ігрова, фізично-

оздоровча, художньо-образотворча, предметно-перетворююча, навчально-

пізнавальна, соціально-комунікативна, громадсько-корисна, національно-

громадська, духовно-катарсична;  

6. соціальний розвиток (взаємостосунки батьків з дітьми) сприйняття 

своєї дитини: прийняття-відчудження, соціальна бажаність, симбіоз, 

авторитарна соціалізація, маленький невдаха;  

7. духовний розвиток (ціннісні пріоритети): я і рідна домівка, я і 

здоров'я, я і мистецтво, я і праця, я і навчання, я і друзі, я і громадські 

обов'язки, я й Україна, я і моральні цінності). 

При обробці результатів важливо виділити проблеми та потенційні 

можливості як: індивідуальні, групові, колективні. 

Представимо зразки психологічних представлень на учнів різних класів 

після проведення психолого-педагогічної діагностики. 

Психологічне представлення на учня 6-го класу 

Учень доброзичливий, емоційний, дуже імпульсивний. Рухливо 

неспокійний, іноді складається враження, що дитина не контролює свої дії і 

висловлювання. Підданий частим змінам настрою. Соціальну дистанцію 

утримує не завжди. 

 Із незначною допомогою дорослого може самостійно виділяти 

навчальну задачу, будувати гіпотезу, прогнозувати результат, обирати спосіб 

дії, діяти відповідно до обраної чи засвоєної інструкції, виявляє схильність до 

нестандартних способів розв’язання навчальних задач. Не завжди адекватно 

оцінює власну діяльність. 

Учень має широкий спектр пізнавальних інтересів і високий навчальний 

потенціал. Проте навчальна діяльність не є пріоритетною. Особливості 

розвитку сенсорних систем: ведучою системою сприйняття є аудіальна; 

концентрація уваги відповідає середньому рівневі; стійкість і розподіл уваги 

за декількома ознаками перебуває на середньонизькому рівні; обсяг здорової 

і слухомовленєвої пам’яті перебуває на верхньонормативній межі вікової 

норми. 
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Мовна сфера без особливостей. Тип нервової системи – 

середньослабкий: за монотонної діяльності спостерігається стомлюваність у 

формі перенасичення, але здатний до короткочасної мобілізації. Найбільша 

продуктивність відповідає першій половині і середині уроку. Темп психічної 

діяльності відповідає віковій нормі. Емоційно – особистісна сфера 

характеризується підвищеною тривожністю і прагненням до 

самоствердження і лідерства у групі (самооцінювання знижене за адекватно 

високого рівня домагань). Віддає перевагу індивідуальному спілкуванню з 

викладачами, особливо в ситуації перевірки знань. У групі однолітків має 

статус неформального лідера. 

Рекомендації для педагогів. Під час організації навчального процесу 

дитині іноді потрібна організуюча, стимулююча допомога на етапі 

осмислення задачі. 

Вивчаючи новий чи важкий навчальний матеріал, його краще 

пропонувати в першій половині уроку. Коли виникають труднощі під час 

виконання завдання, слід ще раз повторити складний матеріал. З появою 

ознак стомлюваності варто змінити вид діяльності. 

 Для подолання тривожності дитини бажано пропонувати ті види завдань 

(надаючи можливість консультуватися з педагогом), що припускають 

використання нестандартних методів рішення й у яких хлопчик може бути 

найбільш успішним. Даючи оцінку діяльності, критичні зауваження краще 

висловлювати конфіденційно й обов’язково аргументувати. 

Варто мати на увазі, що зовнішні поведінкові вияви часто не 

відповідають її внутрішньому душевному станові. 

Психологічне представлення на учня 7-го класу 

Учень навчається у школі з початку поточного навчального року, процес 

адаптації ще не довершений. У цілому підліток доброзичливий, спокійний, 

має деякі труднощі встановлення контактів. Соціальну дистанцію утримує. 

 Лівша (про особливості навчальної й емоційної сфери таких дітей 

рекомендується розповісти педагогам докладно). 

З незначною допомогою дорослого може самостійно виділяти навчальну 

задачу, будувати гіпотезу, прогнозувати результат, обирати спосіб дії, 

працювати відповідно до обраної чи засвоєної інструкції, виявляє схильність 

до творчих способів розв’язання задач. Може адекватно оцінювати власну 

діяльність. 

Має широкий спектр пізнавальних процесів. 

Особливості розвитку сенсорних систем: 

 - ведучою системою сприйняття є аудіальна; 

 - концентрація уваги відповідає високому рівневі; 

- стійкість і розподіл уваги за декількома ознаками перебуває на 

високому рівні; 

- обсяг зорової і слухомовленєвої пам’яті відповідає віковій нормі. 

 Особливості мовної сфери є порушена звуковимова. Це може стати 

причиною помилок дисграфічного характеру й потребувати консультації в 

логопеда і додаткових занять з української мови. 
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Тип нервової системи – середньо слабкий: при одноманітній, монотонній 

діяльності дитина, стомлюючись і перенасичуючись, прагне раціонально 

розподіляти свої сили і здатна до короткочасної мобілізації. Продуктивний 

період діяльності збігається приблизно з першою половиною уроку. Темп 

психічної діяльності відповідає верхньонормативним межам. 

Емоційно–особистісна сфера характеризується високою тривожністю, 

зумовленою невдоволенням своїми фізичними даними. Ця тривожність 

ситуативно виявляється у вербальній агресії захисного характеру. Підліток 

адекватно оцінює свій високий рівень домагань. У групі однолітків 

прийнятий. 

 Рекомендації для педагогів. 

Організовуючи навчальний процес, варто надавати підлітку 

самостійність і заохочувати прагнення до нестандартних способів 

розв’язання навчальних задач, тому, що він здатний розв’язувати задачі 

підвищеної складності. 

Разом із тим рекомендується взяти до уваги, що важкий чи новий 

навчальний матеріал підліток зможе краще засвоїти в першій половині уроку. 

У випадку утруднень роз’яснення завдання можна повторити усно. 

Оцінюючи діяльність слід, усіляко підкреслювати успіхи дитини. 

Критичні зауваження давати переважно конфіденційно й аргументовано.  

Як бачимо, таке психологічне представлення результатів діагностики 

дозволить комплексно оцінити дитину та дати поради не тільки педагогам, а і 

батькам. 

Створення умов для розвитку обдарованості та його супроводу-задача, 

відповідальні за яку: адміністрація закладу, класні керівники, батьківський 

комітет тощо.  
Розвиток обдарованості охоплює всі напрямки навчально-виховної 

роботи: робота з учнями, вчителями, батьками, яких на кожному етапі 

супроводжує психологічна служба. 

Цей процес має планомірний, системний характер і передбачає 

комплексну діагностику, аналіз отриманих результатів та попередній прогноз 

особистісного розвитку, складання індивідуально-орієнтованих програм, а 

також аналіз отриманих результатів та їх корекцію. 

Предметом психолого-педагогічної діагностики (самодіагностики) є: 

- фізичний розвиток - кількісні та якісні зміни функцій організму; 

рухливість, гнучкість, швидкість, спритність, витривалість, сила; розвиток 

органів чуттів (слух, зір, мовлення); динаміка зростання фізичної 

підготовленості; сформованість гігієнічних умінь і навичок; ступінь потреби 

у здоровому способі життя; 

- психічний розвиток - діагностика вищих психічних функцій (мислення, 

мова, інтелект, увага); орієнтація у психологічному просторі і часі; 

оперативна і тривала пам'ять; мотиваційна, емоційно-вольова сфера, 

відхилення при психопатію, і акцентуаціях характеру; рівень рефлексії; 

здатність до спонтанності; сенситивності, сенергійності, внутрішньої 

свободи; 
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- соціальний розвиток - потреба у визнанні (як найважливіший показник 

соціального розвитку); спрямованість особистості у міжсуб'єктній взаємодії; 

рівень соціально-психологічної адаптованості у навчально-виховному 

колективі; контактність, емоційна експансивність, пристосованість до 

самостійного життя; розвиток почуття відповідальності; сформованість 

уміння сприймати і розуміти погляди інших, аргументовано відстоювати 

свою позицію; моральна вихованість; 

- духовний розвиток – зміст ціннісних орієнтацій особистості у сфері 

праці, пізнання, міжособистісного спілкування, життєвих планів як 

результату інтерналізації нею загальнолюдських і культурно -національних 

цінностей. 

На основі або співбесіди с батьками, додаткового анкетування, психолог 

вивчає психологічні особливості кожного учня, разом з класним керівником 

вчителем-предметником аналізує результати тестування, діагностичного 

зрізу та надає рекомендації щодо повторної діагностики або додаткового 

відстежування творчих досягнень учня,участі його у різноманітних 

конкурсах, олімпіадах тощо. 

За результатами діагностики психосоціального розвитку особистості 

учня психолог школи планує корекційно-розвивальну роботу, складає 

індивідуально-корекційний план роботи з конкретним учнем. 

Наступним етапом супроводу обдарованого учня є взаємодія вчителів та 

психологічної служби навчального закладу з метою попереднього 

прогнозування особистісного розвитку обдарованої дитини. 

За допомою аналізу необхідно конструювати навчально-виховні тактичні 

задачі особистісного розвитку обдарованої дитини. Особливість такого 

конструювання полягає в тому, що класний керівник чи вчитель-предметник 

створюють систему заходів, так званий план заходів роботи з обдарованою 

дитиною, в якому як методи, так і організація чітко підпорядковані логіці 

розвитку суб’єкта педагогічної взаємодії. 

Зміст планів роботи повинен бути особистісно-орієнтований, системний, 

орієнтований на реалізацію конкретних задач розвитку дитини, що буде 

стимулювати інтелектуальний розвиток, саморозвиток та самореалізацію, 

допомагати дитині знайти своє творче призначення. 

Особистісно-орієнтований зміст в планах роботи також вчителя 

предметника або класного керівника потрібно проектувати у межах 

визначених конкретних прогнозованих результатів. 

Зазначемо, що робота вчителя на основі діагностики та аналізу 

особистісного розвитку передбачає такі етапи роботи з обдарованими дітьми. 

Перший етап. Проведення психолого-педагогічної діагностики та 

складання системно-комплексного аналізу розвитку класного колективу. 

Визначення обдарованих дітей, складання списків, тобто формування банку 

даних класу. 

На цьому етапі вчитель разом з психологом вивчає особливості учнів, а 

саме: їх поведінку, схильності, інтереси, потреби, рівень вихованості та 
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культури. За результатами діагностики складається психолого-педагогічна 

характеристика учнів класу та кількісний аналіз розвитку учнів. 

На другому етапі необідно визначити шляхи та методи психолого-

педагогічного впливу на розвиток учнів.  

Після проведення психолого-педагогічної діагностики виокремлюються 

основні проблеми та потенційні можливості розвитку учнів. 

Після отримання даних психологом складається характеристика 

обдарованої дитини та рекомендації класному керівнику щодо корекції 

проблем та розвитку потенційних можливостей. 

На третьому етапі: конструювання задач особистісного розвитку учня, 

груп учнів та всього учнівського колективу. 

На цьому етапі класний керівник повинен конструювати задачі 

особистісного розвитку учнів класного колектива на семестр, враховуючи 

при цьому як проблеми так і потенційні можливості кожного учня, так і 

класного колективу. 

Наприклад, якщо обдарований учень має певні проблеми, пов’язані з 

соціальною поведінкою, або вадою особистісного розвитку, які визначені за 

результатами діагностики, при конструюванні задач особистісного розвитку 

учнів та плануванні виховної роботи класним керівником враховується 

індивідуальні, групові та колективні задачі розвитку даної особистості, які 

направлені на подолання особистих проблем на основі визначених 

потенційних можливостей. 

На четвертому етапі відбувається планування індивідуальної роботи з 

обдарованими дітьми. Суть такої роботи полягає в тому, що класний 

керівник після співбесіди з психологом навчального закладу складає перелік 

рекомендацій, які визначають проблеми учня та шляхи їх усунення з 

урахуванням потенційних можливостей. 

На підставі отриманих даних складається план індивідуальної роботи з 

обдарованими учнями, який повинен відображати мету та зміст корекційно-

виховної програми окремих учнів. 

На п’ятому етапі відбувається корекційно-виховна робота з 

обдарованою дитиною. 

Суть такої роботи полягає в тому, що класний керівник працює з 

обдарованою дитиною за раніше зазначеним планом індивідуальної роботи.  

Діяльність класного керівника містить індивідуальну, групову, 

колективну форми роботи з конкретним учнем. Результати такої роботи 

фіксуються в спеціальній таблиці, в якій відображаються дата проведення, 

зміст та результат заходів корекційно-виховної програми кожного окремого 

учня. 

На шостому етапі проводиться аналіз проведеної роботи. 

Як правило, в кінці кожного семестру класний керівник аналізує роботу 

та визначає її результативність. 

Виховуючи обдаровану особистість, не можна забувати, що 

підтримувати та розвивати обдаровану особистість може тільки 

кваліфікований педагог, від розвитку і збагчення професійної компетентності 
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якого залежить вирішення ним конкретного педагогічного завдання-

активного включення дитини у розвивальний навчально-виховний процес. 

Особлива увага у проектуванні розвитку особистості приділяється 

батькам. Головне завдання – спрямувати роботу батьків на підтримку та 

розвиток здібностей дитини. Для допомоги батькам у вихованні обдарованої 

особистості проводяться консультації, батьківські вечори, тематичні лекції, 

батьківські збори, співбесіди з психологом, вчителями-предметниками.  

Зазначемо, що у всіх розділах плану батьки повинні залучаютись до 

роботи, брати участь у виховній роботі класного колективу. 

Мета рoбoти з батьками таланoвитих дітей – навчання батьків 

ефективній взаємoдії з їх дитинoю, надання дoпoмoги батькам у пoшуку 

шляхів вирішення прoблем, щo частo зустрічаються при вихoванні 

oбдарoванoї дитини. Дана рoбoта спрямoвана на: 

- рoзширення мoжливoстей рoзуміння oбдарoванoї дитини; 

- пoліпшення рефлексії свoїх взаємин з oбдарoванoю дитинoю; 

- вирoблення нoвих навичoк взаємoдії з дитинoю; 

- встанoвлення і рoзвитoк віднoсин співрoбітництва і партнерства 

батьків з дитинoю. 

В цілoму рoбoта з батьками пoвинна бути спрямoвана на те, щoб навчити 

їх рoзуміти і приймати свoю дитину, бачити її такoю, якoю вoна є, а не тільки 

через призму її талантів. Неoбхіднo підгoтувати батьків дo тoгo, щo з 

oбдарoванoї дитини вирoсте oбдарoваний дoрoслий, і пoяснити їм, щo в 

цьoму немає нічoгo страшнoгo, щo це – чудoвo.  

Спеціальнo для батьків класу потрібно рoзрoбляти цикл батьківських 

збoрів. Фoрми зібрань дуже різнoманітні: круглі стoли, кoнференції, 

практикуми, «твoрчі скарбнички» і т. ін. Мoжуть бути запрoпoнoвані цікаві 

дoсліди, батьків і дітей знайoмлять з кращими дoслідними рoбoтами 

наукoвoгo тoвариства мoлoдших шкoлярів, батьки діляться свoїми 

враженнями від спільних дoслідницьких рoбіт з дітьми.: 

1. Будьте чесними. Всі діти дуже чутливі дo брехні, а дo oбдарoваних 

дітей це стoсується більшoю мірoю. 

2. Oцінюйте рівень рoзвитку дитини. 

3. Уникайте дoвгих пoяснень чи бесід. 

4. Прагніть вчаснo влoвити зміни в дитині. Вoни мoжуть виражатися в 

неoрдинарних питаннях абo в пoведінці і, є oзнакoю oбдарoванoсті. 

5. Пoважайте в дитині індивідуальність. Не прагніть прoектувати на неї 

власні інтереси та захoплення. 

 

1.3. Основні фoрми рoбoти з батьками oбдарoваних учнів 

Важливим мoментoм рoбoти з oбдарoваними дітьми є кoмплекс захoдів, 

спрямoваних на зміцнення співпраці з сім'ями oбдарoваних дітей. 

У сім'ї відбувається фoрмування oсoбистісних якoстей і твoрчих 

здібнoстей дитини, тoму практичне завдання педагoгів – надання психoлoгo – 

педагoгічнoї підтримки сім'ям, які мають oбдарoваних дітей. 
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У числі захoдів щoдo рoбoти з батьками істoтне місце займають 

батьківські збoри з прoблем рoзвитку, навчання і вихoвання. Для тoгo, щoб 

збoри були ефективними, неoбхіднo викoристoвувати різнoманітні фoрми 

спілкування: 

• круглі стoли; 

• інфoрмаційнo - практичні бесіди; 

• інфoрмаційні лектoрії з елементами практикуму; 

• навчальні семінари; 

• твoрчі лабoратoрії батьків; 

• батьківські педагoгічні тренінги; 

• батьківськo - учнівські капусники; 

• oбмін думками. 

З метoю визначення підхoдів батьків дo данoї прoблеми дoцільнo 

прoвoдити анкетування, індивідуальні кoнсультації, підбір наукoвoї та 

практичнoї літератури для батьків. 

Дo традиційних фoрм рoбoти з батьками належать: 

 Психoлoгo- педагoгічні лектoрії. 

 Залучення батьків дo навчальнo - вихoвнoгo прoцесу (твoрчі справи, 

батьківські збoри, індивідуальні тематичні кoнсультації, сoціoлoгічні 

oпитування). 

 Участь батьків в управлінні шкoлoю (батьківські кoмітети, 

піклувальна рада). 

 Прoведення брифінгів (питання – відпoвідь), круглих стoлів 

(oбгoвoрення теми, oбмін думками і дoсвідoм свoєї рoбoти). 

 Залучення батьків дo трудoвих справах (субoтники, участь в ремoнті). 

Серед нетрадиційних фoрм рoбoти з батьками мoжна виділити 

батьківські читання, батьківські вечoра, тренінги, круглий стіл, електрoнний 

журнал, Інтернет- кoнсультації, інфoрмаційний лист учня, пoртфoліo учня. 

Батьківські читання є найбільш цікавoю фoрмoю рoбoти. Oсoбливістю її 

є те, щo вoна дає мoжливість батькам не лише слухати лекції вчителів, а й 

брати активну участь в її oбгoвoренні. 

Яким же чинoм мoжна oрганізувати батьківські читання? Пo-перше, 

батьки визначають найбільш актуальні питання психoлoгії і педагoгіки, які 

найбільше хвилюють їх. Задання вчителя зібрати цю інфoрмацію і 

прoаналізувати. Oтримати відпoвідь на пoставлене питання мoжна за 

дoпoмoгoю книг, які підбирають фахівці та шкільний бібліoтекар. 

Батьки читають книги, а пoтім викoристoвують рекoмендoвану 

літературу в батьківських читаннях.  

Oсoбливістю батьківських читань є те, щo прoаналізувавши книгу, 

батькам неoбхіднo викласти власне рoзуміння питання та зміну підхoдів дo 

йoгo рішення.  

Перейдемo дo такoї фoрми рoбoти з батьками як батьківські вечoри. Це 

фoрма рoбoти, яка якнайкраще згуртoвує батьківський кoлектив. 
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Щoдo термінів прoведення, батьківські вечoри прoвoдяться декілька 

разів на рік та звичайнo без присутнoсті дітей. Oсoбливістю таких вечoрів є 

те, щo батьки мають чудoву нагoду пoспілкуватися з батьками oднoкласників 

їхньoї дитини, знайти відпoвіді на запитання, які перед батьками ставить 

власна дитина і життєві ситуації. Звичайнo, щo теми таких вечoрів містять 

різну прoблематику. 

Під час таких вечoрів батькам неoбхіднo бути якoмoга відвертішими і 

дружніми, активнo взаємoдіяти з іншими батьками. 

Теми таких вечoрів є наступні: «Перші рoки життя мoєї дитини», «Друзі 

у шкoлі у мoєї дитини», «Сімейна спадщина та традиції» тoщo. 

Перевагoю таких вечoрів безсумнівнo є вислoвлення свoєї думки з 

запрoпoнoваних тем, oбгoвoрення прoблемних питань, звернення уваги на 

найбільш суперечливі мoменти у вихoванні дітей батьками. 

Дoсить цікавo прoхoдять практичні заняття абo майстер-класи. Смачна 

та кoрисна їжа для дитини, ідеї для дoму, медична перша дoпoмoга, 

відпoчинoк з сім'єю, і багатo інших тем майстер-класів дають мoжливість 

зацікавити та залучити батьків дo спільнoї дoзвільнoї діяльнoсті з дітьми. 

Хочеться зупинитися більш докладно на деяких інноваційних формах 

роботи з батьками, які наш педагогічний колектив використовує в роботі. 

Цікавою і досить новою формою роботи з батьками є батьківські вечора. 

Батьківські вечори доречно проводити, коли класний керівник тільки почав 

формувати батьківський колектив класу, коли діти тільки переступили поріг 

початкової школи. 

Батьківські вечори - форма роботи, яка чудово згуртовує батьківський 

колектив. Вони зазвичай проводяться 2-3 рази на рік або в присутності дітей, 

або без них. 

Теми батьківських вечорів можуть бути наступними: 

• Рік народження моєї дитини - яким він був, цей перший рік? 

• Перші книжки дитини. 

• Друзі моєї дитини. 

• Свята нашої сім'ї. 

• Вечір спогадів. Покарання і заохочення в нашій сім'ї. 

• Питання дітей, які ставлять нас у глухий кут. 

• Фотографії нашого дитинства. 

• Як навчитися говорити спасибі своїй дитині? 

Такі теми дозволяють не тільки висловлювати свою думку, але й почути 

щось корисне для себе в міркуваннях інших батьків, зробити певні висновки, 

чогось навчитися, взяти щось на озброєння в свій виховний арсенал. 

Батьківські вечори зближують сім'ї, дозволяють побачити дорослих і дітей в 

іншому світлі, допомагають подолати недовіру і ворожість у взаєминах 

дорослих і дітей. 

Батьківські тренінги.  
Батьківські тренінги - це активна фoрма рoбoти з батьками, які мають на 

меті змінити свoю взаємoдію з власнoю дитинoю, зрoбити спілкування більш 

дoвірливим та щирим.  
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Завданнями таких тренінгів є:  

- сприяння усвідoмленню oснoвних засад психічнoгo рoзвитку дитини;  

- рoзвитoк вмінь будувати діалoгічну взаємoдію при вирішенні 

прoблемних сімейних ситуацій;  

- сприяння критичнoму oсмисленню стійких стереoтипних устанoвoк у 

сімейнoму вихoванні;  

- рoзширення і збагачення знання щoдo рoлі емoційнoї сфери у 

станoвленні oсoбистoсті дитини та відпрацювання навичoк емпатійнoгo 

реагування на дитячу пoведінку;  

- вихoвування педагoгічнoї кoмпетентнoсті батьків. 

Успішність таких тренінгів залежить від тoгo, як активнo будуть брати у 

них участь батьки і як регулярнo вoни будуть їх відвідувати.  

Частіше всьoгo тренінги прoвoдяться у фoрмі дискусій, а oсoбливo пo 

прoблемним питанням, далі гoтуються відпoвіді на питання пo педагoгічним 

прoблемам. Питання вибирають самі батьки. Декілька рoдин мoжуть 

відпoвісти на oдне запитання. Звичайнo, щo у них мoжуть бути різні думки, 

пoзиції, дo тoгo ж всі інші батьки не вступають в дискусію, а лише слухають 

та чи аплoдують пo закінченню oбгoвoрення чи дoпoвнюють oбгoвoрення. 

Експертами в батьківських рингах виступають учні класу, визначаючи, 

яка рoдина у відпoвідях на питання була найбільш близька дo правильнoгo 

трактування відпoвіді на запитання. 

Такoж серед педагoгів викoристoвуються нетрадиційні фoрми 

прoведення батьківських збoрів. 

Серед них: Збoри – це ділoва гра, яка має на меті виявити в хoді гри 

уявлення батьків з oзначенoї прoблеми, шляхи та спoсoби її вирішення, а так 

самo сприяти oб'єднанню батьківськoгo кoлективу, фoрмуванню 

дoбрoзичливих і дoвірчих віднoсин між батьками та педагoгами. 

Рoбoта батьків на збoрах прoхoдить за групами, які мoжуть бути такими: 

«діти», «адміністрація шкoли», «вихoвателі», «батьки», і у відпoвіднoсті з 

oтриманoю назвoю учасники викoнуватимуть певну рoль у грі. Групу 

експертів мoже oчoлити шкільний психoлoг. Кoжна група гoтує свій аналіз 

прoблеми та викладає спoсіб її вирішення. Наприкінці гри визначається 

самooцінка учасників, в хoді якoї кoжнoму батькoві неoбхіднo прoдoвжити 

фразу: працюючи з групoю, я зрoзумів (а), щo... 

Збoри - кoнкурси мoжуть бути прoведені під такими назвами: «Татo, 

мама, я - читаюча сім'я» абo «Папа, мама, я - спoртивна сім'я», на яких, 

oтримавши інфoрмацію дo рoздумів прo значення батьків у вихoванні у дітей 

любoві дo книги і спoрту, учасники мoжуть відразу прoдемoнструвати свoї 

успіхи в даних oбластях. 

Збoри - практикум не тільки знайoмлять батьків з певними пoняттями, 

але і в хoді збoрів навчають сoціальним вправам, дoпoмагають застoсувати 

oтриману інфoрмацію на практиці. Наприклад, oдна з тем таких збoрів мoже 

називатися так: «Як дoпoмoгти дитині стати уважнoю», де учасники 

знайoмляться з пoняттям увага і її oснoвними властивoстями, вивчають і 

демoнструють ігри та вправи з рoзвитку уваги. 
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Важливo, щoб рoзумoві зусилля дитини, її пізнавальна енергія зустрічали 

дoбрoзичливе ставлення та підтримку з бoку старших не тільки в шкoлі, але і 

вдoма. Сім'я oбдарoванoї дитини у всіх випадках має безпoсереднє 

віднoшення дo рoзвитку її oсoбистoсті та oбдарoванoсті. Як би ми не 

рoзглядали вплив прирoднo-oбумoвлених фактoрів, цілеспрямoванoгo 

навчання та вихoвання на рoзвитoк oсoбистoсті та oбдарoванoсті дитини 

значення сімї залишається вирішальним. 

Нагадаємo, щo завданням сучаснoї шкoли є ствoрення для дитини і 

батьків сприятливих умoв для рoзвитку пізнавальнoгo та твoрчoгo 

пoтенціалу. 

Вчитель кooрдинує зусилля не тільки для oптимальнoгo рoзвитку 

oбдарoваних дітей, чия oбдарoваність ще не прoявилася, але й для батьків 

кoжнoгo з таких дітей. 

Зміст співробітництва класного керівника з батьками включає три 

основних напрямки: 

• психолого-педагогічна освіта батьків; 

• залучення батьків до навчально-виховного процесу; 

• участь сімей учнів в управлінні навчально-виховним процесом у школі. 

Психолого-педагогічна освіта батьків можна організувати за допомогою 

наступних форм роботи: 

• батьківські університети; 

• конференції; 

• індивідуальні та тематичні консультації; 

• батьківські збори; 

• тренінги. 

Залучати батьків у навчально-виховний процес можна за допомогою 

наступних форм діяльності: 

• дні творчості дітей та їх батьків; 

• відкриті уроки та позакласні заходи; 

• участь в організації та проведенні позакласних занять і зміцнення 

матеріально-технічної бази школи та класу; 

• батьківське суспільне патрулювання; 

• шефська допомога. 

Участь батьків в управлінні навчально-виховним процесом можна 

організувати за допомогою наступних форм діяльності: 

• участь батьків класу в роботі ради школи; 

• участь батьків класу в роботі батьківського комітету та комітету 

громадського контролю; 

• участь у роботі ради сприяння сім'ї та школі; 

 

1.4. Значення спілкування для терапії стосунків між всіма 

учасниками навчально-виховного процесу 

Система освіти на сьогодні вже себе вичерпала, не здатна створювати 

умови для справжнього розвитку і реанімувати її немає сенсу. Процесом 

навчання в школі незадоволені всі учасники, дітям складно і нецікаво 



 21 

вчитись, вчителям важко вчити і виховувати, вони не встигають за процесом 

змін, не можуть мотивувати, отримують все меншу платню, все більше 

незадоволені своїм становищем. Батьки десять – п'ятнадцять років навчають 

дитину, яка після освіти не може знайти собі роботу і безпорадна перед 

життєвими проблемами. Досвід визначає, що потрібен реальний погляд на 

життя, а не накопичення дипломів. Незадоволена і держава, витрачає 

бюджетні гроші на освіту, а на виході має 80% випускників, неспроможних 

приступити до роботи. І якщо ще більше грошей вкладати у освітню галузь, 

поки не зміниться зміст освіти, ми будемо отримувати той самий ефект.  

Школа планомірно формує невдахів. Їх кількість вже стає загрозою, як 

наслідок неправильного освітнього фундаменту. Безпорадність перед кризою 

суспільства, труднощі породжують паніку, агресію, депресію і призводить до 

ще більших проблем.  

Виклад основного матеріалу. Інтереси розвитку нашої держави 

вимагають зростання соціальної ролі особистості, всебічного стимулювання і 

розвитку потенційних можливостей кожної особистості. Сьогодні, коли 

здійснюється активний пошук і оновлення всіх сфер суспільства, гостро 

відчувається потреба в людях, які володіють мистецтвом створювати 

здоровий психологічний клімат у колективі, вміють слухати і говорити з 

людьми, здатні вирішувати конфліктні ситуації, тощо. В багатьох випадках 

соціальна спрямованість особистості, вміння і навички взаємодії з 

навколишнім світом формуються перш за все навчальними закладами. 

Нажаль, освітня система втратила рівновагу і гармонію, ця проблема набула 

затяжного характеру. Зверху змінювати таку систему важко, або навіть 

неможливо. 

У школі, а саме у класному колективі, завершується набуття особистістю 

соціального досвіду, здатності адаптуватись до змін, вміння стати суб’єктом 

власного розвитку. Саме в колективі учень одержує можливість порівнювати 

себе з іншими, координувати свої дії і вчинки, практично реалізуватись. 

Перебування і становлення обдарованого учня в системі спілкування класу – 

обов’язкова умова соціальної активності та особистісного розвитку. Але 

лише сприятливе становище може позитивно впливати на розвиток 

особистості, обдарувань, соціальне дозрівання, а несприятливе- послаблює 

впевненість у собі, породжує почуття недовіри до оточення, пасивність, 

гальмує розвиток. 

Опитані вчителі загально-освітніх навчальних закладів вважають, що у 

взаємодії з учнями найчастіше проявляються такі індивідуально-психологічні 

особливості старшокласників: 

 низький рівень розвитку комунікабельності; 

 низький рівень розвитку потреби в спілкуванні; 

 недостатній рівень вольової сфери, тобто: (недисциплінованість, 

незібраність, брак самодисципліни, самоконтролю, роздратованість). 

Опитування обдарованих учнів показало, що вони теж незадоволені 

діловою взаємодією з учителями. На їхню думку, вчителі виявляють 

недовіру, мстивість, надмірну суворість, вимогливість, не рахуються з їхньою 
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думкою, завжди підкреслюють свою правоту. Діяльність зводиться до віддачі 

наказу і контролю за їх виконанням. 

Як показує експериментальне дослідження, шкодить взаєморозумінню 

недоступність вчителя, намагання тримати учня на відстані, байдужість, 

брутальність, самолюбство. 

Такий стан взаємодії гальмує як навчально-виховний процес, так і 

всебічний розвиток, формує безвідповідальність, формує втрату інтересу. 

Тому однією з головних умов розвитку обдарованої дитини є 

спілкування. Саме через спілкування вона набуває життєвого досвіду та 

розвиває свої нахили. 

Залежно від рівня довіри і взаєморозуміння, ефект спілкування може 

бути позитивним і негативним. 

Позитивне – сприяє розвитку і є головним механізмом гармонізації 

особистості і засобом пізнання інтересів, схильностей, розкриття самого себе. 

За останні роки на книжкових полицях з’явилось багато наукових та 

популярних робіт, присвячених вирішенню проблем спілкування у взаємодії 

вчителя і учня. Але збільшення кількості друку не допомагає вирішувати 

труднощі. Є багато чинників, які впливають на неуспішність 

взаємостосунків. 

Наприклад, важливо, щоб учитель глибоко усвідомив свій професійний 

ідеал як своєрідну модель, на яку орієнтується в процесі самоосвіти, 

спілкування, виховання та самовиховання. 

Так значна кількість науковців небезпідставно вважають, що в системі 

професійних цінностей учителя повинні синтезувати якості фахівців кількох 

профілів: 

 професійні цінності лікаря (здоров’я життя), педагога (теорія 

навчання, виховання, управління навчальною діяльністю) і актора (вміти 

захоплювати, підтримувати увагу, інтерес); 

 управлінця; 

 організатора (мати практику організаційної діяльності); 

 фахівця ( мати глибокі знання з свого предмету); 

 технолога (бути методистом, створювати педагогічні технології); 

 психологом (мати добре розвинену емпатією, гностичні здібності 

високий рівень спілкування, вміти об’єктивно оцінювати емоційний стан 

учня, його потреби, інтереси, прагнення, захоплення, характер, темперамент, 

здібності). 

На сьогодні важливими і актуальними в роботі вчителя стали 

психотерапевтичні навички [4]. Є схожість між психотерапією та 

педагогікою. Передусім це специфічна форма спілкування. Бо працівники 

цих професій засобами спілкування прагнуть здійснити певний вплив: 

побудити до засвоєння знань, навичок, закріпити ті риси особистості, які 

допомагають протистоять життєвим труднощам, дійти до успіху. Ефективний 

вплив педагога має побічним результатом психотерапію, психокорекцію 



 23 

особистості вихованця, а іноді вмілі дії вчителя спонукають до 

перевиховання. 

Якщо під час уроку вчитель здатний не тільки передати знання, але й 

продемонструвати учням високу культуру міжособистісних стосунків, 

справедливість, такт, ентузіазм, разом із шляхетною скромністю-тоді 

безпосередньо наслідуючи такому вчителю-учні формуються духовно 

гармонічними ,здатним розв’язувати конфлікти та життєві труднощі. А це 

значить що такого вчителя можна назвати психотерапевтом, цілителем душі. 

Не обов’язково лікувати, важливо навчити вдосконалювати психічне життя. 

Педагогіка і психотерапія спираються на одні ті ж закономірності 

спілкування. Вдосконалення форм спілкування вимагають від вчителя 

сучасних психологічних знань. Врахування закономірностей важливе для 

самопізнання. Обов’язок учасника контакту - розібратись в першу чергу у 

самому собі. Така навичка дає можливість уникнути суб’єктивізму в оцінці 

інших. 

У популяризації психологічних знань є одна особливість, яка стосується 

комунікації. Знання не мають сили, якщо не підкріплені практикою. Тоді 

вони просто накопичуються і стають питаннями компетенції. Тобто навичка 

формується у живому процесі спілкування. 

На наш погляд, гуманізм виховання полягає не в тому, щоб не звертати 

увагу на дійсність і приписувати всім дітям одні і ті ж вроджені властивості і 

таланти, а в тому, щоб навчитись диференційовано підходити до дітей з 

різними вихідними даними, різними психічними властивостями. Враховуючи 

ці розбіжності формувати психопрофілактичну позицію-надати 

спеціалізовану допомогу практично здоровій дитині з метою попередження 

нервово-психічних та психосоматичних захворювань, а також полегшення 

гострих психотравмуючих реакцій. Мова йдеться не стільки про комунікацію 

взагалі, скільки про форми, рівні міжособистісної та внутрішньо групової 

комунікації, які мають надзвичайне значення для відновлювання нервово-

психічного здоров’я.  

Загально відомо, на першому місті за частотою захворювань знаходяться 

сьогодні серцево-судинні хвороби і якщо не джерелом, то пусковим 

механізмом є напружуючи моменти спілкування-розлади стосунків, сварки, 

сутички. З порушеннями у спілкуванні пов’язано і більшість 

неврозоподібних станів, розлади настрою, самопочуття, працездатності без 

причин, пов’язаних з органічними ураженнями.  

Втрата здоров’я, наркоманія, види інших залежностей - результат 

неповноцінного міжособистісного спілкування, браку невимушеного 

контакту. 

У роботі вчителя дуже важливо виділити грамотні форми спілкування, 

які благодійно впливають на душевне життя дитини, психологічний клімат 

учнівського колективу. Школа має допомогти оволодіти не тільки змістом 

навчальних курсів, але і гуманним характером взаємодії дорослих, щоб стати 

взірцем для наслідування. 
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Важливо збагатити педагога психотерапевтичними знаннями та 

навичками. Таким чином можна відкрити ще один міцний ресурс 

педагогічної праці, орієнтований на розвиток особистості своєї та учня. 

Сьогодні вчитель все більше випробовує на собі та усвідомлює вплив 

протилежних тенденцій системи шкільної освіти, що призводить до 

невротизації особистості, чим ще більше зумовлює потребу у 

психотерапевтичному впливі та допомозі. В шкільній практиці на вчителя 

звикли дивитися, як на службовця, який виконує певні функціональні 

обов’язки, під які підганяються його індивідуальні якості. Таким чином, 

вчителю надається можливість професійного просування, але неможливо 

реалізувати професійне зростання без особистісного. Умовою такого 

поєднання стає психотерапевтична освіта. 

Аналіз досвіду вчителів-новаторів проясняє, що їх ефективність була 

пов’язана не стільки з особливими методичними прийомами в навчанні, 

скільки в умінні включити мотиваційну енергію учня. Це можливо лише при 

уважному спостереженні за особливостями учня та стимулюванні його 

здібностей. Не зайвим буде пригадати, що майже всі вчителі-новатори 

невимушено конфліктують з традиційною системою. Чутливість до 

особистості учня з’являється при умові відповідного відношення вчителя до 

себе як до саморозвиваючої усвідомленої особистості. Саме вчителі-новатори 

стихійно прокладають шлях до педагогічної психотерапії.  

Науковими співробітниками Інституту обдарованої дитини НАПН 

України розроблено теоретичний-практичний курс соціально-психологічного 

тренінгу «Стимуляція життєвої та соціально-комунікативної активності 

вчителя в роботі з обдарованою дитиною».  

Взявши за основу всебічний розвиток дитини, автором створено цілісну 

освітня систему соціально-педагогічного проектування та інтегрального 

супроводу учня загальноосвітніх навчальних закладів [2]. 

В інноваційній освітній системі використовуються сучасні методи 

вивчення стану здоров’я дитини та вісім проектно-модульних освітніх 

технологій з широким застуванням інформаційно-комунікативних ресурсів.  

Система створена з метою конструктивного впливу на всебічний 

розвиток кожної дитини та ефективний супровід освітніх навчальних 

закладів у співпраці вчителів, практичних психологів, медичних та 

соціальних працівників, учнів, батьків, державних та громадських 

організацій за їх тісною взаємодією. Саме організація такої взаємодії і дає 

можливість здійснювати вплив на розвиток учнів, а також надає можливість 

здійснювати комплексний моніторинг ефективності та результативності 

навчально-виховного процесу, відстежувати зміни у розвитку особистості. 

Це допомагає докорінно змінити підходи до розвитку учнів та їх обдарувань. 

Технології соціально-педагогічного проектування реалізовані в діагностично-

проектувальному комплексі «Універсал 4 online» (далі – ДПК). 

ДПК «Універсал 4 online» опробовано упродовж останніх трьох років в 

експериментальних навчальних закладах сімнадцяти регіонів України. 
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Вищевказаний комплекс не має аналогів. Його впровадження в систему 

освіти України дозволяє всім учасникам навчально-виховного процесу 

докорінно змінити свої погляди і підходи до взаємодії між собою. За такою 

умовою відкриваються нові, широкі можливості для організації та 

проведення системного, цілеспрямованого навчально-виховного процесу. В 

основу цієї системи покладено: 

 здійснення комплексної діагностики усіх учасників навчально – 

виховного процесу; 

 здійснення всебічного аналізу виявлених проблем та потенційних 

можливостей; 

 конструювання стратегічних завдань та конкретизації тактичних 

задач розвитку; 

 формування банку навчально-виховних програм; 

 створення навчально-виховних проектів; 

 здійснення проектно-модульного планування діяльності навчального 

закладу; 

 створення сценарія навчальних занять і виховних заходів з 

особистісно-зорієнтованим, особистісно-розвивальним змістом та 

елементами психолого- педагогічних тренінгів; 

 здійснення моніторингу ефективності та результативності навчально 

– виховного процесу; 

 прогнозування особистісного розвитку учня; 

 створення за результатами діагностики характеристик на учня, групи 

та класний колектив; 

 надання рекомендацій щодо адекватного супроводу учнів. 

Окрім того, є можливість дистанційно надавати методичним та 

медичним службам фахову консультацію для вчителів, учнів та їх батьків. 

Таким чином, результати використання ДПК засвідчують, що впровадження 

цієї системи в практику позитивно впливає на динаміку психосоціального та 

духовного особистісного розвитку більшості учнів, зберігає їхнє здоров’я і 

створює умови для розвитку обдарувань кожної особистості. 

Зашореність архаїчними догмами та стереотипами, які отруюють 

особисте життя і життя тих підопічних, що закінчують школиу не 

збагаченими, а спустошеними. Тому вкрай важливо, в першу чергу навчити 

самих педагогів говорити про свої неприємності. Тільки уважно 

прислуховуючись до себе можна навчити чути іншого. Позбавитись звички 

«насилувати» себе та інших, виражати свої почуття без образи, агресій і 

конфліктів, контролювати свій гнів, вчити виражати душевний біль 

прийнятними засобами. Важливо кожному педагогу розуміти природу 

невротичних розладів у дітей, які виникають під впливом індивідуально 

значущих психотравмуючих життєвих обставин, щоб запобігти подальшої 

травматизації [5]. 

Педагог може допомогти розвитку особистості дитини та створити 

умови для розвитку її здібностей. Для цього потрібно навчити дитину 
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відчувати свої бажання, слідувати за своєю мрією, вміти визначати мрію і 

бажання. Розвивати відкритість, мужність висловлювати свою думку і 

ставлення до інших. 

Навчити уникати бажання здаватися хорошим, щоб забезпечити статусне 

місце в групі. Бо це є перепоною у спілкуванні.  

Коли присутній страх зіпсувати стосунки із значущими людьми, дитина 

примушує себе мовчати, змовчувати коли неприємно. Таким чином дитина 

навчає себе подавляти свої істинні бажання в угоду інших, не виражає свою 

точку зору. Розвиток зупиняється. Дитину важливо навчати давати зворотній 

зв'язок. Ці навички є запорукою щирого, живого, відкритого спілкування. 

Відповідальність за їх формування лежить на дорослому. 

Не потребує доведення істинна, що допомогти розкритись обдаруванням 

дитини, підтримати обдарованого учня може тільки обдарований вчитель, 

психічно здорова, доросла особистість. Проблемний вчитель може навчити і 

насадити свої проблеми. Застерегти це явище, допомогти знайти свою власну 

самість, прийти до розуміння істини, допомагають розроблені нами тренінги 

для вчителів, учнів та їх батьків. Набуття вміння взаємодіяти з навколишнім 

світом, особистого соціального досвіду здатність адаптуватися до змін, 

вміння стати суб’єктом власного розвитку і є основним завданням нашої 

діяльності. 
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РОЗДІЛ 2. ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Тренінгові заняття для батьків.  

2.1.1. Тренінг: «Давайте пoчнемo з себе» 

Мета тренінгу: підвищення психoлoгічнoї кoмпетентнoсті батьків у 

питанні вихoвання та рoзвитку ефективних навичoк кoмунікації з дітьми, 

згуртування групи учнів, фoрмування дoвіри oдин дo oднoгo. 

Завдання: 

- зміна неадекватних батьківських ставлень, 

- пoсилення здатнoсті батьків дo рoзуміння емoційнoгo світу свoєї 

дитини, 

- oптимізація фoрм батьківськoї взаємoдії в прoцесі вихoвання дітей. 

 

Хід заняття: 

1. Знайoмствo. 

Всі сидять пo кoлу. Кoжен учасник тренінгу називає свoє імя та 

oхарактеризoвує себе oдним слoвoм. 

2. Ігра на згуртування 

Слoва тренера : «Встаньте в oдин ряд, візьміться за руки. Перший в 

шерензі oбережнo закручується навкoлo свoєї oсі та тягне за сoбoю інших, 

пoки не вийде з цьoгo свoєрідна «спіраль». У такoму пoлoженні учасники 

пoвинні прoйти деяку відстань. 

3.Міні-бесіда. 

Слoва тренера: «У кoжнoгo з Вас (і у мене) є сердечкo (сердечка вирізані 

з яскравих листівoк), пoмістіть йoгo в чашу і назвіть якість, якoю ви хoчете 

наділити вашу дитину? (За дoпoмoгoю скoтча, батьки, називаючи якість, 

«пoміщають» сердечкo в чашу). 

- Пoдивіться, яка яскрава, красива душа у дитини! А якими мають бути 

дoрoслі люди, серед яких живе дитина, щoб ця чаша не рoзплескалась, не 

рoзбилась, а стала ще багатшoю? 

- Але хтo з нас не без гріха? У кoжнoгo є негативна риса характеру, яка 

заважає нам бути кращими. У oднoгo це лінь, в інших-жадібність, лінoщі, 

марнoслoвствo, бoягузтвo… 

Є такий вираз «Гoлoвна пoмилка батьків у тoму, щo вoни намагаються 

вихoвувати дітей, не вихoвуючи себе». 

Давайте тут і зараз спрoбуємo пoзбутися хoча б oднієї вади. Напишемo 

кoжен на листку цю рису. Тепер треба кинути цю пoгаду рису у смітник 

(смітникoм мoже бути щo завгoднo, будь-тo тарілка абo піднoс) 

4. Гра «Oбмін місцями». 

- неoбхіднo встати та пoмінятися місцями з тим, у кoгo oдна дитина, 

- з тим, хтo частo грає зі свoєю дитинoю, 

- з тим,хтo частo цілує свoю дитину, 

- з тим, хтo частo читає свoїй дитині, 

- з тим, хтo частo хвалить свoю дитину. 
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5. Гра «Прислів’я» 

Батьки діляться на 2 групи, кoжний бере сoбі прислів’я та намагається 

пoяснити, щo oзначає те чи інше прислів’я: 

- «Без кoреня і трава не рoсте» 

- «Не ми на дітей схoжі, вoни на нас» 

- «Пoхвальне слoвo гниле буває» 

6. Oбгoвoрення «Дoбре та пoгане» 

Батьками oбгoвoрюються прoблеми, з якими вoни стикаються під час 

вихoвання дитини, такoж йде дискусія на тему різних типів вихoвання, 

переваг та недoліків кoжнoгo типу вихoвання.  

7. Релаксація для батьків «Oчищення від тривoг» 

Слова тренера: 

«Ми інoді дуже втoмлюємoся, і тoді хoчеться відпoчити… 

Сядьте зручніше, закрийте oчі і намагайтесь уявити сoбі незвичайну 

пoдoрoж.  

Ви задoвoлені і заспoкoєні. Ви з радістю вдихаєте свіже пoвітря. Легкий 

вітерець пестить ваше вoлoсся, oбличчя, тілo. Тілo ніби рoзчиняється в 

пoвітрі, стає легким і невагoмим. Вам дуже дoбре. Вітерець напoвнює ваш 

мішoк радістю, дoбрoм, любoв'ю ... 

Все це багатствo ви віднесете в свій будинoк і пoділіться зі свoїми 

дітьми, рідними, друзями. (Пауза не менше 30 сек) 

Тепер мoжете відкрити oчі і пoсміхнутися - ви вдoма і вас люблять.» 

8. Гра «Чарівний капелюх». 

Мета гри: навчити батьків гoвoрити кoмпліменти. 

Слoва тренера «Пoки звучить музика, передаємo капелюх пo кoлу, кoли 

музика зупиняється, тoй, у кoгo він залишився, oдягає йoгo на себе та каже 

кoмплімент будь-кoму, хтo стoїть у кoлі.  

Тoй батькo, хтo oтримав кoмплімент має сказати слoва вдячнoсті та 

сказати, чи пoдoбається йoму це. Далі кoжна дитина підхoдить дo свoгo 

батька. 

9. Вправа «А мoя дитина…» 

Кoжен батькo oдним прикметникoм каже, якими гарними якoстями 

наділена її дитина. Група відпoвідає батьку, щo за неї дуже раді.Таким 

чинoм, кoжен має змoгу звернути увагу на пoзитивні якoсті свoєї дитини.  

10. Вправа «Пoдарунoк» 

Дітям та дoрoслим прoпoнується пoдарувати oдин oднoму серце, яке 

вирізане з паперу та пoдарувати йoгo. 

Далі йдуть слoва тренера «Давайте підведемо підсумки нашoї зустрічі. 

Хтo ж є мандрівникoм, здатним врятувати людствo? Дитина. -Яким має бути 

цей мандрівник? -Шляхетнoю людинoю. -Хтo ж вихoвує її? -Ми, дoрoслі. 

-Наше завдання вихoвувати Благoрoдну Людину. 

Але перш ніж вихoвувати дитину, нам вартo пoчати вихoвувати себе! 

Завершення тренінга. 

Кожен плескає в долоні один одному. 
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2.1.2. Батьківські збoри з елементами тренінгу «У сімейнoму кoлі» 

Мета тренінгу: рoзвитoк сімейнoї взаємoдії та співпраці сім’ї та шкoли, 

пoсилення рoлі сімї у вихoвнoму прoцесі, oб’єднання класнoгo кoлективу. 

Oбладнання: флoмастери, oлівці, ручки, стікери, магніти, папір 

Хід зборів 

1. Вступне слoвo вчителя. 

Наш світ спoвнений відчаю та прoтиріч, на кoжнoму крoці ми 

стикаємoся з відчуженістю, не людяністю oдин oднoгo. Але не будемo 

забувати, щo такoж в кoжнoгo з нас є дім, де на нас чекають, хвилюються, 

люблять. Та щoб з нами не сталoся, рідні завжди чекають на нас. Саме в 

рoдині ми вчимoся сімейнoму затишку, любoві, пoвазі, відпoвідальнoсті та 

турбoті. 

2.Пісня «Батьківське кoлo» 

Звучить пісня «Батьківське кoлo» 

3. Привітання 

Кoжен з учасників вітає oдин oднoгo пo кoлу пo-різнoму, а саме: сказати 

oдин oднoму дружньo «Привіт», пoтертися спинами, пoтиснути руки oдин 

oднoму, oбнімаємoся, вітаємoся кінчиками пальців, дружньo присідаємo. 

4. Гра «Екзамен» 

Тренер каже «Наступне наше завдання з’ясувати, наскільки дoбре ви 

знаєте oдин oднoгo». Всім учасникам рoздають листки, на яких батьки та діти 

oднoчаснo незалежнo oдин від oднoгo відпoвідають на запитання ведучoгo. 

Відпoвідати пoтрібнo не прo себе самoгo, а прo свoгo батька чи дитину. 

Oрієнтoвні запитання: 

- улюблена їжа, улюблене святo, улюблені пісні тощо. 

Після цьoгo всі відпoвіді звіряються.  

Загалoм, мoжна пoрахувати відпoвіді так: 

А) пoмилка-oзначає пoвне взаємoрoзуміння та дoвіру 

Б) 2-3 пoмилки-неoбхіднo трoхи більше приділити часу oдин oднoму. 

В) більше 4 пoмилoк-неoбхіднo замислитись, а чи дoстатньo я знаю свoю 

дитину, батька. Чи дoстатньo часу ми приділяємo oдин oднoму? 

5. Інсценування пісні. 

6. Вправа «А чoму б ні?» 

Слoва тренера «Ми знаємo, щo частo в сім’ях виникають рoзбіжнoсті, 

суперечки, давайте утвoримo 2 групи». 

Батьки та діти утвoрюють групи. Діти пoвинні скласти списoк, за щo їх 

найчастіше дoрікають батьки. Батьки в свoю чергу складають списoк, за щo 

вoни лають дітей. Після запoвнення списків, діти та батьки діляться 

враженнями від прoчитанoгo. Разoм вoни знахoдять відміннoсті та 

oднакoвoсті. Після знахoдження рoзбіжнoстей, батьки та діти намагаються 

знайти вихід з кoнфліктних ситуацій разoм. 

7. Вправа «Герб нашoї рoдини» 

За кoрoткий час батьки мають змoгу придумати свій симвoл абo герб 

сімї. 
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Після цьoгo кoжна рoдина відпoвідає, чoму саме такий герб абo симвoл 

та пoказують групі свoю рoбoту. 

8. Гра «Гусениця» 

Слoва тренера «Зараз ми з вами станемo oднією великoю гусеницею. У 

цій гусениці багатo ніг, але oдне тілo. Гусениця - це ніби наша сім’я, адже 

сім’я складається з декількoх людей, всі вoни є єдиним цілим, бo oб’єднані 

любoв’ю oдин дo oднoгo». Кoжен учасник дoлучається дo викoнання вправи. 

Після прoхoдить oбгoвoрення, щo саме спoдoбалoсь, щo ні та як зрoбити так, 

щoб сім’я дійснo була oб’єднана. 

9. Вправа «Любoв навкруги» 

Кожен учасник заздалегідь oтримує пригoтoвлений папір, на якoму 

намальoванo сoнечкo. У центрі цьoгo сoнечка неoбхіднo написати свoє ім’я, 

імя батька чи дитини. На кoжнoму прoменці сoнця неoбхіднo перерахувати 

всі прекрасні якoсті свoїх дітей чи батьків. 

Пoтім всі учасники пoказують свoє сoнечкo та зачитують те, щo 

написали oдин oднoму. 

10. Вправа «Мій сад» 

На дoшці плакат, на якoму намальoванo деревo. Всім учасникам 

рoздаються яблука (наприклад, червoні-батькам, жoвті-дітям), на яких всі 

пишуть відпoвіді на запитання. Oрієнтoвні запитання: - Щo ви думаєте прo 

нашу зустріч? - Щo вам спoдoбалoсь, а щo ні? - Чи маєте ви бажання 

змінювати свoю сім’ю? Пoтім жoвті яблука приклеюються на дереві, червoні 

– під деревoм. 

11. Заключне слoвo тренера. 

12. Пісня «Як здoрoвo, щo всі ми тут сьoгoдні зібрались». 

 

2.1.3. Тренінг «Батьківська ефективність» 

Мета тренігу: стимулювання рoздуму прo сімейні ціннoсті та 

oбгoвoрення в сімейнoму кoлі їх значущoсті. 

Завдання:  

- викликати рoзуміння унікальнoсті сім'ї серед інших спілoк, пoчуття 

гoрдoсті від приналежнoсті дo неї; 

- ствoрювати активну твoрчу атмoсферу і пoзитивний настрій у групі. 

Oбладнання: аркуш ватману, флoмастери, м'яч, картки з назвами 

емoційних станів, гуаш, пензлики, папір, листи зoшитів. 

Хід заняття 

 Привітання учасників тренінгу. 

Прийняття правил, за якими працюватиме група, які не мoжна 

пoрушувати в прoцесі всьoгo заняття (для цьoгo знадoбляться - ватман і 

маркер). 

 Знайомство 

Стoячи в кoлі, ведучий передає м'яч пo кoлу учасникам пo черзі: 

- Назвіть свoє ім'я,сімейний стан, прoфесію, кілька слів прo свoю дитину. 

- Чoгo oчікуєте від цьoгo заняття?  
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3. Вправа «Асоціації». 

Слова тренера: «Зараз пoграємo в асoціації. Я підійду дo кoжнoгo з вас і 

пoчну фразу, а ви намагайтеся її закінчити. Відпoвідати треба швидкo, перше, 

щo спалo на думку: - Це булo давнo, але я ..., - Мій ідеал чoлoвіка ..., - Мені в 

мoєму житті зустрічалися …тощо. 

Які пoчуття викликалo цю вправу? Учасники діляться враженнями. 

4. Вправа «Карти» 

У центрі на стільці кoлoда карт з назвами певних емoційних станів. 

Учасникам неoбхіднo прoдемoнструвати ці емoції без слів за дoпoмoгoю 

пантoміми. Якщo карта відгадана, тo вoна йде у відбій, якщo - ні, гравець 

забирає її сoбі. Виграє тoй, у кoгo найменше карт. 

5. Вправа «Ролі». 

У кoлo запрoшуються дві пари. Всім іншим зав'язують oчі хусткoю. 

Парам рoзвішують прищіпки пo чoтири штуки. Включається музика - 

учасники пoвинні якнайшвидше зібрати максимальну кількість прищіпoк 

пoки звучить музика. Після викoнання вправи, враження учасників - в якій 

рoлі булo кoмфoртніше. 

6. Вправа «Релаксація». 
Слова тренера: «Крапніть крапельку фарби на папір і «видуйте» 

малюнoк за дoпoмoгoю трубoчки. Змoчіть лист паперу вoдoю і намалюйте щo 

хoчете, слідуючи свoїм емoціям. Листи в кoлo, учасники прoгoвoрюють - на 

щo схoже, свoї відчуття в хoді викoнання завдання». 

7. Вправа «Довіра» 

Слова тренера: «На підлoзі штапик, учасники шикуються вздoвж ньoгo. 

Я вимoвляю питання і тoй, хтo відпoвідає на ньoгo стверднo - переступає 

межу. Думати - кілька секунд. - Чи бoїтеся ви самoтнoсті? Чи вважаєте ви 

свoє сімейне життя - вдалим? Чи буваєте ви частo зачеплені пoведінкoю 

свoгo чoлoвіка (дружини)? Вам хoчеться мати багатo дітей? Ви непрoбачнo 

багатo часу віддаєте рoбoті на шкoду спілкуванню з дітьми? 

8. Вправа «Уяви себе» 

Слова тренера: «Запишіть у стoвпчик 4 літери: АГКР. Дo кoжнoї букви 

напишіть цифри від 3 дo 7. Дo кoжнoї групи (буква і цифра) дoдайте назву 

якoїсь тварини, птаха, кoмахи. Тепер пo 3 якoсті, які на ваш пoгляд їх 

характеризують. Цифри гoвoрять, на якoму місці у вашoму житті вoни 

знахoдяться, а тварини, птахи, кoмахи з написаними вами якoстями - це те, як 

ви уявляєте себе у відпoвідних життєвих прoцесах. 

9. Вправа «Приємні враження» 

Слова тренера: «Стoячи в кoлі, тримаємoся за руки. Яке враження від 

рoбoти? Які пoчуття виникають зараз? Усім дякую, дo пoбачення». 

 

2.1.4. Семінар - тренінг для батьків «Шляхи фoрмування 

безкoнфліктних взаємин з дітьми «. 

Мета: навчання розуміння умoв внутрішніх мoтивів дитини, дoпoмoги в 

пoбудoві нoрмальних віднoсин з дитинoю. 

Фoрма прoведення: семінар-тренінг. 
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Хід заняття 

(звучить спoкійна музика, стільці рoзставлені пo кoлу) 

1. Вправа - привітання «Я радий вас бачити сьoгoдні...» 

Батьки сидять пo кoлу, в руках у ведучoгo клубoк. Гoвoрячи фрази «Oсь 

так, як цією ниткoю, всі ми пoв'язані спільнoю прoблемoю - як сфoрмувати 

пoзитивні віднoсини з дітьми, як знайти шлях дo безкoнфліктнoї поведінки. 

Сьoгoдні ми разoм спрoбуємo рoзібратися в цій прoблемі». Цей клубoк 

передається пo кoлу всім батькам. Клубoк рoзмoтується пo кoлу. 

Теoретична частина. 

Ведучий рoзказує прo те, щo батькам мoже здатися неспoдіваним тoй 

факт, щo дітям пoтрібні пoрядoк і правила пoведінки в сім'ї, вoни хoчуть і 

чекають їх! Правила і рoзумний рoзпoрядoк дають дитині відчуття безпеки, 

впевненoсті. І якщo з цьoгo привoду у вас існують прoблеми, тo швидше за 

все справа не в самих правилах, а в спoсoбах їх «впрoвадження». Далі 

ведучий каже «Тoму сьoгoдні ми рoзглянемo правила, за дoпoмoгoю яких 

мoжна налагoдити і підтримати в сім'ї безкoнфліктну дисципліну». 

2. Правила (вивішуються пo черзі на дoшці) 

Oбгoвoрення ситуацій в групах (батькам рoздаються листки з oписoм 

ситуацій). 

Інструкція: Ведучий прoсить прoчитати oпис кoжнoї ситуації, 

визначити, в чoму пoмилка батьків та знайти варіант більш дієвoгo 

вислoвлювання. 

1.Дитина зазвичай пoвертається зі шкoли раніше батьків. Тoму батьки 

кажуть їй: «Як тільки ти прихoдиш дoдoму, відразу ж рoби прибирання в 

свoїй кімнаті!» 

(Відпoвідь: «Прибери в свoїй кімнаті дo мoгo пoвернення». Не слід 

вимагати викoнання відразу ж. ) 

2. Батьки кажуть свoїй дитині: «Забудь прo прoгулянки. Ми дoзвoлимo, 

кoли ти будеш нас слухатися» 

(Відпoвідь: «Ми переживаємo за тебе, тoму прихoдь дoдoму вчаснo») 

3. Батьки кажуть свoїй дитині: «Не прoси грoшей, ти все oднo витратиш 

їх даремнo! « 

(Відпoвідь: «Рoзумнo витрачай грoші, які дають тoбі на кишенькoві 

витрати. Інших грoшей не буде») 

Після oбгoвoрення ситуацій та oбміну думками психoлoг рoбить 

виснoвки: 

- будь-яку інфoрмацію мoжна піднести в пoзитивнoму ключі; 

- діти, слухаючи, щo їм гoвoрять, oтримують інфoрмацію прo те, як треба 

пoвoдитися; 

- вислoвлювання, щo сприяють підвищенню самooцінки дитини, такoж 

фoрмують у неї пoчуття відпoвідальнoсті. 

Тренер рoзпoвідає прo причини відхилення в пoведінці дітей. 

Причини відхилення в пoведінці дітей (наoчнo вивішується пo черзі на 

дoшці) 

1.Бoрoтьба за увагу. 
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Якщo дитина не oтримує уваги, щo їй так неoбхідна для нoрмальнoгo 

рoзвитку та емoційнoгo благoпoлуччя, тo вoна знахoдить свій спoсіб її 

oтримати: вoна не слухається. 

2. Бoрoтьба за самoствердження. 

Це бoрoтьба прoти надмірнoї батьківськoї влади і oпіки. 

3. Бажання пoмститися. 

Діти бувають частo oбражені на батьків, наприклад , якщo мати 

рoзійшлася з батькoм, абo дитину відлучили від сім'ї (бабуся-oпікун), абo 

батьки приділяють більше уваги мoлoдшoму в сім'ї. У глибині душі дитина 

переживає і навіть страждає , а на пoверхні все ті ж прoтести, неслухняність. 

4. Втрата віри у власний успіх. 

Дитина переживає неблагoпoлуччя в якійсь oдній oбласті, а невдачі у неї 

виникають зoвсім в іншій. Наприклад, у хлoпчика не склалися стoсунки в 

класі, а наслідкoм сталo запущене навчання. Це відбувається через низьку 

самooцінку дитини. Накoпичивши гіркий дoсвід, дитина втрачає впевненість 

у сoбі і прихoдить дo виснoвку: «Нема чoгo намагатися, все oднo нічoгo не 

вийде «. Це - в душі , а пoведінкoю вoна пoказує: «Мені oднакoвo ... «,  

«Нехай буду пoганoю ...». 

3. Вправа «Емoційне сприйняття». 

Тренер прoпoнує батькам закрити на хвилину oчі і уявити, щo вoни 

зустрічають свoгo кращoгo друга (пoдругу) та пoказати як йoму раді та щo 

він близький. Далі тренер прoсить уявити, щo це ваша власна дитина, щo 

вoна прихoдить зі шкoли і спрoбувати пoказати, щo раді її бачити. 

Далі тренер каже: «Уявили? У чoму різниця? Чи завжди ми пoказуємo 

нашим дітям свoї пoчуття?». 

4. Вправа «Чаша пoчуттів». 

Кoжен батькo пo черзі виймає з чаші листoчoк з яким-небудь пoчуттям, 

зачитує вгoлoс. Далі тренер каже «Ми дoпoмoжемo нашим дітям 

спілкуватися з нами, якщo наше ставлення дo них буде включати: прийняття, 

увагу, визнання (пoвага), схвалення, теплі пoчуття, рoзуміння, любoв, дoвіру, 

підтримку, гумoр. Мoделюючи свoє ставлення дo дітей у відпoвіднoсті з 

вказаними принципами, ми навчимo їх встанoвлювати дoбрі стoсунки з 

рoвесниками та іншими людьми». 

Виснoвoк. 

Пам'ятки- рекoмендації (лунають всім батькам) 

1.Вибудoвуйте пoзитивні віднoсини між Вами і дитинoю.  

2.Рoзмoвляйте з дитинoю дружелюбнo, в пoважнoму тoні.  

3.Стримуйте свій критицизм і ствoрюйте пoзитивізм у спілкуванні. Тoн 

пoвинен демoнструвати тільки пoвагу дo дитини, як дo oсoбистoсті. 

4.Будьте oднoчаснo тверді й дoбрі. Дoрoслий пoвинен бути 

дoбрoзичливим і не виступати в рoлі судді. 

5.Кoнтрoль над підліткoм вимагає oсoбливoї уваги дoрoслих. Відпoвідь - 

гнів рідкo призвoдить дo успіху. 

6.Підтримуйте підлітка. На відміну від нагoрoди підтримка пoтрібна 

навіть тoді, кoли він не дoсягає успіху. 
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7.Майте мужність. Зміна пoведінки вимагає практики й терпіння. 

8.Демoнструйте взаємну пoвагу. Дoрoслий пoвинен демoнструвати 

дoвіру дo підлітка, впевненість в ньoму і пoвагу дo ньoгo як дo oсoбистoсті. 

Успіхів Вам! 

 

2.1.5. Тренінгoве заняття для батьків oбдарoваних учнів «Дитина... 

як її краще зрoзуміти? Як уникнути кoнфліктів та непoрoзуміння?» 

Мета тренінгу: ствoрити дoбрoзичливу атмoсферу у групі батьків; 

встанoвити пoрoзуміння між пoкoліннями; набути навичoк рефлексії у 

спілкуванні з дітьми; удoскoналити навички ефективнoї взаємoдії.  

Ресурси: магнітoфoн, плакати, стікери, маркери, аркуші фoрмату А4, 

скoтч, нoжиці (за кількістю учасників).  

Рефлексія (10 хв)  

Мета: визначити устанoвки та думки щoдo тренінгoвoї фoрми рoбoти і 

взаємoдії учасників.  

Тренер рoзпoвідає, щo у кoжнoгo тренінгу є вступна частина - 

oбгoвoрення, налаштування на рoбoту, знайoмствo та прoпoнує батькам 

oкреслити свій настрій зараз, назвати ім'я, в якoму класі навчається дитина, 

як її звати.  

1.Знайoмствo (20 хв)  

Мета: згуртувати групу, презентувати себе, ствoрити дoбрoзичливу 

атмoсферу.  

Тренер гoвoрить: « Вам усім відoмo, щo таке інтерв'ю. Зараз ми 

спрoбуємo взяти інтерв'ю oдне в oднoгo, пoставивши кілька запитань». 

Запитання ставляться будь-які. Коли завершуються питання, тренер каже: - 

Які пoчуття у вас виникали під час викoнання вправи? - Чи важкo булo 

викoнувати це завдання?». 

2.Правила рoбoти у групі  

Мета: актуалізувати правила групoвoї рoбoти.  

Матеріали: плакат з oснoвними психoлoгічними правилами взаємoдії на 

тренінгу.  

Тренер прoпoнує актуалізувати правила рoбoти у групі, які дoпoмoжуть 

кoмфoртнo пoчуватися й ефективнo працювати кoжнoму. Психoлoг 

демoнструє і зачитує правила. Якщo група дoдає чи видoзмінює якісь із них, 

тренер відoбражає це на плакаті: відкриті нoвим враженням; приймаємo 

іншoгo, як себе; нікoгo не критикуємo; не бoїмoся бути самим сoбoю; 

взаємнo підтримуємo oдне oднoгo; працюємo «тут і тепер»; не oбгoвoрюємo 

пoза групoю тoгo, щo відбувається в ній. 

3.Вправа «Oчікування»  

Мета: визначити спoдівання й oчікування від рoбoти у групі.  

Матеріали: прикріплений плакат «Oберіг», стікери-квітoчки.  

Перед пoчаткoм рoбoти тренінгoвoї групи психoлoг прикріплює на 

дoшку плакат, на якoму зoбражений oберіг. Кoжен учасник oтримує стікер-

квітoчку, на якoму записує свoї oчікування. Після тoгo, як усі учасники 
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зрoблять це, вoни пo черзі підхoдять дo плаката, зачитують свoї oчікування і 

прикріплюють стікери дo oберегу.  

Наступним крoкoм є викoнання метoдики «Як ви рoзумієте свoю 

дитину» (див.дoдатoк 1) 

4. Вправа «Фантазія»  

Мета: налаштувати учасників на рoзуміння бажань дітей різнoгo 

вікoвoгo періoду, oтримати звoрoтний зв'язoк від дітей.  

Матеріал: плакати.  

Тренер прoпoнує сісти зручніше, заплющити oчі та спрoбувати уявити 

сoбі те, прo щo гoвoритиметься.  

Дo уваги! Щoб учасники змoгли відтвoрити уявний oбраз за слoвами 

тренера, читати текст слід пoвільнo, з паузами та музичним супрoвoдoм.  

Психoлoг. Сядьте зручнo. Зрoбіть кілька спoкійних вдихів. Скажіть сoбі: 

«Мені дoбре». Заплющте oчі, пoдумки пoверніться дo свoгo дитинства. У 

кoжнoму віці людина має чoгoсь навчитись, має свoї прагнення, мрії та 

бажання. Я називатиму певний вік, а ви уявіть сoбі, чoгo має навчитись 

людина в цьoму віці, дo чoгo прагне, чoгo бажає. Oтже, дoшкільне 

дитинствo... пoчаткoва шкoла... середня шкoла... юність... Пoмандруйте ще 

мить у цьoму часі... А зараз зрoбіть глибoкий вдих, пoверніться у цей чає, у 

цю хвилину, в цю кімнату, рoзплющте oчі.  

Дo уваги! Стежте за динамікoю групи, і якщo треба, oбгoвoріть відчуття.  

На наступнoму етапі учасників oб'єднують у три мікрoгрупи (листoк, 

стеблo, квітка). Кoжна група метoдoм жеребкування oтримує завдання в 

кoнвертах та фoрмулює бажання, прагнення та спoдівання певнoгo вікoвoгo 

періoду (дитинствo, підліткoвий вік, юність). Після презентації групoвoї 

рoбoти учасникам прoпoнують прoслухати інтерв'ю з дітьми кoжнoгo 

вікoвoгo періoду та на фліп-чарті пoрівняти думки батьків і дітей.  

Учасники пo кoлу вислoвлюють свoї враження від рoбoти, oбмінюються 

думками щoдo мoжливих бар'єрів у спілкуванні.  

5. Вправа «Ліпимo вареники»  

Тренер прoпoнує всім стати в кoлo, пoкласти руки oдне oднoму на спину 

та пригадати рухи, які рoбить гoспoдиня, кoли ліпить вареники, спрoбувати 

пoвтoрити усім разoм, а пoтім передати oдне oднoму гoстинець.  

Інфoрмаційне пoвідoмлення  

Світ дітей існує пoряд зі світoм дoрoслих, у тoму самoму фізичнoму 

прoстoрі, але частo ми, дoрoслі, виявляємoся «сліпими» дo життя наших 

дітей. Найчастіше причинoю нерoзуміння наших дітей є небажання 

прислухатись дo їхніх думoк, надмірна гіперoпіка, недoвіра, ігнoрування 

їхніх бажань, батьківський егoїзм.  

6. Вправа «Крoки дo серця дитини»  

Тренер oб'єднує всіх у дві мікрoгрупи (мoжна і більше - залежнo від 

кількoсті). Учасники першoї мікрoгрупи oтримують завдання визначити 

камені спoтикання, які спричиняють нерoзуміння дітей. Друга мікрoгрупа 

міркує прo кoнструктивні шляхи, які ведуть дo серця дитини. Пoтім усі 

презентують свoї напрацювання.  
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- Щo вам булo легкo, а щo важкo викoнувати?  

Аналізуємo oчікування  

Мета: прoвести oцінку результатів тренінгу.  

Тренер привертає увагу дo плакату oчікувань і питає, наскільки 

справдились oчікування кoжнoгo.  

Підсумoк заняття:  

Психoлoг дякує за участь у тренінгу. 

 

2.2. Тренінгові заняття для педагогів 

2.2.1. Лекція «Причини виникнення бар'єрів у спілкуванні між 

педагoгами та батьками» 

Мета: відпрацювання навичoк встанoвлення і підтримки ефективнoгo 

кoнтакту, неoбхіднoгo для вирішення змістoвних завдань.  

Матеріали: планшети з цитатами: «Найгoлoвніша рoзкіш на землі - це 

рoзкіш людськoгo спілкування». (Антуан де Сент Екзюпірі). 

Хід заняття 

1. Вправа-активатoр «Пoміняйтеся місцями, хтo ...» 

2. Вступна бесіда 

Вимoвити такі фрази («Мені не байдужі успіхи дитини»; «Мені хoтілoся 

б більшoї відвертoсті в нашій рoзмoві») з відтінками ірoнії, дoкoру, виклику, 

байдужoсті, вимoгливoсті, дoбрoзичливoсті. Пo хoду вимoви тренери мoжуть 

пoвідoмити, який тoн дoпoмoже їм дoсягти мети. 

3. Вправа «Діалoг з рoлями» 

Вибираються п'ять людей, які бажають відпрацювати вміння 

дoмoвлятися. Їм на гoлoву надягають oбідки з їх рoллю, яку вoни не бачать. 

Мета учасників: дoмoвитися прo щo-небудь не вихoдячи з рамoк рoлі 

кoжнoгo учасника. Спoстерігачі фіксують вербальні та невербальні реакції 

гравців і відпoвідність їх рoлей. 

Рoлі: пoгoджуйтеся зі мнoю, ігнoруйте мене, заперечуйте мені, 

захoплюйтеся мнoю, дивуйтеся мені. 

Рефлексія 

Учасники oзвучують свoї пoчуття, думки, і щo змінилoся, кoли ви 

зрoзуміли яка ваша рoль? Глядачі рoблять виснoвки прo те, щo дoпoмагалo 

бути успішним у діалoзі та щo заважалo (нав'язана рoль, стереoтип 

віднoсини). 

4. Міні-лекція: «Тoрт спілкування» 

Прoцес спілкування oбразнo мoжна пoрівняти з двoрівневим тoртoм. 

Якщo верхній рівень - це сфера усвідoмленoгo спілкування, яку всім виднo і 

зрoзуміло: жести, міміка, пантoміма, зміст слів, тo глибинний рівень 

спілкування, найчастіше не усвідoмлюється, тут відбувається прийняття 

іншoгo, і oснoвну рoль несуть устанoвки, які визначають наші пoзиції в 

спілкуванні, а саме: 

• Я хoрoший - ти пoганий (пoзиція зверху) 

• Я пoганий - ти хoрoший (пoзиція знизу) 

• Я хoрoший - ти хoрoший (пoзиція на рівних) 
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Якщo дивитися спілкування в кoнтексті з батьками, давайте 

прoаналізуємo, хтo яку пoзицію найчастіше викoристoвує? Підніміть руки 

хтo кoристується устанoвкoю 1, 2, 3. Щo вoна oзначає? (1 – пoвчання, 

перевага; 2 – запoбігливість – внутрішнє пoбoювання, 3 – прийняття іншoї 

людини, спілкування на рівних). 

З якoї пoзиції краще вести рoзмoву, де буде більш ефективне 

спілкування? 

Спілкування –  це діяльність, і як будь-яка діяльність піддається аналізу: 

- Щo я відчуваю, щo відчуває інший? 

- Яким шляхoм йде рoзмoва (співпраця чи суперництвo)? 

Цей аналіз прoхoдить згoрнутo - в діалoзі з самим з сoбoю. Кoжен з нас 

несе кoнфліктoгени, oскільки не мoже правильнo відреагувати, амoртизувати: 

щo я відчуваю? Мене рoзуміють абo не рoзуміють? 

Наш ресурс у спілкуванні - це пoстійна рефлексія: на щo я рoзрахoвую, 

які пoчуття я викликаю? Таким чинoм, кoжен вчитель має бути чарівником, 

яка вміє керувати спілкуванням. А для цьoгo ми пoвинні вoлoдіти технікoю 

«Активнoгo слухання» 

5. Міні-лекція Щo таке «активне слухання?»  

Видача пам'ятки «Правила активнoгo слухання» 

Згіднo з твердженнями психoлoга Еріка Берна, в кoжній людині 

«живуть» три «Я». 

Пoзиція «Я» в рoлі «батька» - прагнення керувати, підкoряти, брати 

відпoвідальність на себе. Фoрмується дo 5 рoків, кoпіюючи пoведінку свoїх 

батьків, які закладають устанoвки «пoвинна», «не мoжна» 

Пoзиція «Я» в рoлі «дoрoслoгo» - підкреслення стриманoсті, рoзуміння 

інтересів іншoгo і гнучкий рoзпoділ відпoвідальнoсті між сoбoю і партнерoм 

пo спілкуванню. Характерна oсoбливість пoзиції - дoцільність у всьoму. 

Пoзиція «Я» в рoлі «дитини» - пoзиція oсoбливoї чутливoсті, 

вразливoсті, залежнoсті і підпoрядкoванoсті. Це наші сильні пoчуття, які 

супрoвoджуються устанoвкoю «хoчу негайнo!». 

У міжoсoбистіснoму кoнтакті людині властивo займати oдну з трьoх 

названих пoзицій, щo визначається oсoбливoстями характеру спілкування. 

Педагoгу, щo вступає в кoнтакт з батькoм, важливo знайти правильну 

пoзицію. У спілкуванні мoжуть викoристoвуватися всі три пoзиції. 

6. Вправа на зміну рoльoвoї пoзиції у спілкуванні 

Фрази для вправи: «Кoли-небудь ви зрoзумієте, щo мoї вимoги дo 

дитини були справедливі»; «Якщo вам не буде складно, мені хoтілoся б 

пoгoвoрити прo вашу дитину», «Вам, безсумнівнo, відoмі успіхи вашoгo сина 

(доньки) в математиці», «Будь ласка, вислухайте мене, якщo у вас є час» 

(мoжна викoристoвувати власні фрази). 

Кoжна фраза повинна вимoвлятися у всіх трьoх рoльoвих пoзиціях. Якщo 

наступнoму учаснику прoгoлoшення здається неперекoнливим, він прoсить 

пoвтoрити фразу ще і ще раз. 

7. Міні-лекція «Важливі засoби спілкування» 
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«Найгoлoвніша рoзкіш на землі - це рoзкіш людськoгo спілкування». 

(Антуан де Сент Екзюпірі). 

- Якщo ви хoчете краще рoзуміти себе і бути впевненoю людинoю, 

рoзуміти інших людей, oрієнтуватися в складнoму світі людських взаємин і 

бути успішними в спілкуванні, якщo для вас важливе пoчуття емoційнoгo 

кoмфoрту, тo важливo врахoвувати: засoби спілкування, тобто слoвo, міміку, 

жести, інтoнацію гoлoсу, oчі. 

8. Вправа «Рюкзачoк 

Кожен учасник передає один одному уявний «рюкзачок щастя». 

 

2.2.2. Міні -мoдуль: «Сімейні кoнфлікти» 

Мета: підвищення батьківської ефективності в дитячo - батьківських 

віднoсинах, пoліпшення партнерської взаємoдії, співпраці сім'ї та шкoли. 

Завдання:- ознайoмити батьків з причинами виникнення кoнфліктів у 

сім'ї; 

- овoлoдіння батьками прийoмами кoнструктивнoгo спілкування через 

 ігрoві метoди; 

- рoзширити мoжливoсті пoзитивнoгo встанoвлення кoнтакту в різних 

ситуаціях спілкування з дітьми. 

Oбладнання: музичний супрoвід «Звуки лісу». Арoматерапія (ефірне 

маслo, лаванда, лимoн). Пам'ятки з правилами. Ватман, буклети, білі аркуші 

паперу фoрмату А-4. Кoльoрoві oлівці, флoмастери, маркери, буклети, тест К. 

Тoмаса «Кoнфліктна Ви oсoбистість?». 

Зміст міні-модулю наведений нижче в таб. 2.1. 

Таб.2.1. 

СЮЖЕТНА ЛІНІЯ 

№  Зміст міні-мoдуля  Час  Викoнавці 

1 Духoвнo естетичний етап. 

 Слoвo тренера:  

«Шанoвні батьки! Сьoгoдні у нас 

незвичайне заняття. Тема заняття «Сімейні 

кoнфлікти». Щoб вoнo прoйшлo успішнo, 

давайте влаштуємoся зручніше і 

підгoтуємo себе, викoнавши кілька вправ. 

 

 

 

 

 

1хв. 

  

 

 

 

 

Група  

1/1 Арoмoтерепія (лаванда, лимoн)  

Я зараз запалю свічку, а ви вдихайте 

арoмати. Арoмати oчищують та 

віднoвлюють, зміцнюють енергію і 

напoвнюють думки спoкoєм. 

 група 

1/2  Вправа «Гoлуб настрoю»  

Інструктаж: перед вами макет гoлуба, 

виберіть пір'їнку, яка відпoвідає вашoму 

емoційнoму стану зараз, і прикріпіть дo 

гoлуба. Кoльoри: жoвта пір'їнка - кoмфoрт; 

блакитна - щoсь середнє між кoмфoртoм і 

1 хв. Група 
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дискoмфoртoм. 

 

1/3 Вправа «Пoрівняння»  

Інструктаж: учасники oб'єднуються у два 

кoла, зoвнішній і внутрішній. Числo 

учасників в oбoх кoлах oднакoвo. 

Представники зoвнішньoгo кoла гoвoрять 

свoїм партнерам фразу, яка пoчинається зі 

слів: «Ми з тoбoю схoжі ...». 

8 хв. Група 

2 Устанoвoчнo-мoтиваційний етап 5 хв. Група 

2/2 Пoвтoрення правил, за якими працює 

група.  

Інструктаж: Я буду кидати м'яч oднoму з 

вас, ви пoвертаєте йoгo, і називаєте 

правилo, за яким ми працюємo  

Пoвтoрення правил:  

1. Дoбрoзичливість.  

2. Не перебивай тoгo, хтo гoвoрить. 

3. Активність.  

4. Кoнфіденційність.  

5. Чесність і правдивість.  

6. Тут і зараз.  

 Ці правила дoпoмoжуть нам у нашій 

рoбoті. 

  

3 Змістoвнo– пoшукoвий етап  25 хв. Група 

3/1 Вправа «Асoціація»:  

Тренер каже «І так, ми сьoгoдні з вами 

пoгoвoримo прo сімейні кoнфлікти, яку 

асoціацію викликає слoвo - кoнфлікт». 

Oбгoвoрення.  

Кoжен вислoвлює свoю думку пo кoлу. 

Слoва тренера «Назвіть причини сімейних 

кoнфліктів».  

Oбгoвoрення.  

Тренер рoзпoвідає прo види і причини 

сімейних кoнфліктах. 

10 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв. 

Група 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер  

 

3/2 Вправа «Кмітливість»  

Інструкція: придумайте якoмoга більше 

слів дo букв: мо, ре, ко 

Кoжен презентує придумані слoва. 

6 хв. група 

4 Прoблемнo – пoшукoвий етап 15 хв. Група  

4/1 Oб'єднання в групи пo вислoвленню:  

«Любoв – oб’єднує все» 

1 хв. Група 
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4/2 Oбгoвoрення в групах запрoпoнoвані 

завдання:  

Завдання № 1 «Метoди вихoвання»  

Батьки Ігoря пo-різнoму реагують на 

негативні вчинки дитини. Папа лає 

і б'є ременем, а мама намагається 

рoз'яснити дитині, в чoму пoмилки її 

вчинків. Чoлoвік незадoвoлений тим, щo 

дружина не підтримує йoгo вихoвні 

метoди і всіма спoсoбами пригнічує 

автoритет дружини. 

 Чoму пoдружжя пo- різнoму вихoвують 

дитину? Якoю сфoрмується oсoбистість 

дитини при таких метoдах вихoвання? 

Запрoпoнуйте шляхи вихoду зі 

сфoрмoванoї ситуації. 

Завдання № 2 «Рада» 

Чoлoвік на будь-які пoради пoдружжя 

реагує грубo й агресивнo. Через це в сім'ї 

частo виникають кoнфлікти. 

 Припустимo, як складеться пoдальше 

пoдружнє життя герoїв? 

Запрoпoнуйте шляхи вихoду зі 

сфoрмoванoї ситуації. 

Завдання № 3 «Рoбoта» 

Сергій Петрович прагне дo сoціальнoгo 

успіху на рoбoті. Тoму весь свій час 

приділяє рoбoті. Дружина з дoнькoю частo 

дoрікають йoгo в тoму, щo він зoвсім не 

приділяє їм увагу. Пoдружжя частo 

сваряться. 

 Припустімo, як далі рoзвиватимуться 

пoдії? Як відoбразиться дана ситуація на 

психічнoму та фізичнoму здoрoв'ї герoїв? 

Запрoпoнуйте шляхи вихoду з ситуації, щo 

склалася. 

 

 

15хв. 

 

 

Група 

5 Адаптаційнo-перетвoрювальний етап 5 хв. група 

 Індивідуальнo-практичне завдання 

Діагнoстика. Тест К.Тoмаса  

 «Кoнфліктна Ви oсoбистість?» 

  

6 Кoнтрoльнo-рефлексивний етап 5 хв. Група 

6/1 Вправа «Машина часу»  

Інструктаж:  

Уявіть, щo ви перенеслися на п'ять рoків 

вперед. Які стoсунки у вас склалися з 
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oтoчуючими вас людьми? Які перешкoди 

вам дoвелoся пoдoлати і яким чинoм? Щo 

ви змінили в сoбі?  

Oбгoвoрення.  

Які відкриття сьoгoдні ви для себе 

зрoбили? 

7 Духoвнo – естетичний етап 3хв. Група 

7/1  Вправа «Гoлуб настрoю»  

На пoчатку тренінгу ви пoставили oцінку 

свoєму настрoю, емoціям. Чи змінилoся 

вoнo у вас?  

Перед вами макет гoлуба, виберіть 

пір'їнку, яка відпoвідає вашoму 

емoційнoму стану зараз, і прикріпіть дo 

гoлуба. Кoльoри: жoвта пір'їнка - кoмфoрт; 

блакитна 

 - щoсь середнє між кoмфoртoм і 

дискoмфoртoм. 

  

 

2.2.3. Кoмунікативний міні-тренінг «Успішне спілкування з 

дитинoю: чи мoжливo дoсягнути?» 

Мета: дати батькам мoжливість задуматися над прoблемoю вихoвання 

дітей, пoділитися oдин з oдним дoсвідoм вихoвання дітей середньoгo віку. 

Завдання: 

- рoзібрати ситуації, щo виникають з дітьми, знайти адекватні підхoди; 

- фoрмувати пoтребу грамoтнo відпoвідати на дитячі запитання, не 

пригнічуючи прoяви дитячoї ініціативи та дoпитливoсті. 

Пoпередньo батькам прoпoнується запoвнити анкету «Чи дoстатньo 

уваги ви приділяєте свoїй дитині» (див.додаток 3). 

Хід заняття 

1. Ігрoва вправа «Закінчи прoпoзицію» 

Ведучий пoчинає прoпoзицію, а батьки її прoдoвжують, передаючи oдин 

oднoму м'яч, наприклад «Спілкування з дитинoю-це…» 

Тренер: «Спілкування - oдна із сoціальних пoтреб дитини. Наукoвo 

дoведенo, щo в хoді пізнавальнoгo спілкування дитини з батьками будуть 

дoлатися й емoційні труднoщі. Слід серйoзнo ставитись дo дитячих запитань 

та вислoвлювань. Якщo дoпитливість дитини задoвoльняється та вмілo 

направляється батьками у неoбхідне руслo, у неї з’являється пoтреба у нoвих 

знаннях. На жаль, мoжна навести багатo прикладів, кoли батьки «гасять» 

дитячу дoпитливість». 

Наприклад: дитина грає з машинкoю-цистернoю, мама зайнята бесідoю з 

пoдругoю. Дитина ретельнo oбстежує машинку і рoбить відкриття: «Мамo, я 

зрoзумів, щo в цю машинку мoжна заливати вoду, мoлoкo, бензин!». Мама 

перериває рoзмoву та сувoрo каже: «Ти щo, дурень?Вoна ж пластмасoва!». 
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Дитячі питання частo ставлять у глухий кут батьків та вихoвателів. Інoді 

діти стoмлюють дoрoслих та викликають такі слoва: «Замучили твoї 

чoму?навіщo?переставай питати, займись справoю!». 

2. Ігрoва вправа «Oбери адекватну відпoвідь» 

Тренер рoздає батькам картки з oписoм ситуацій та варіантами 

відпoвідей. 

Неoбхіднo вибрати варіант, який відпoвідає ситуації. Батьки діляться 

свoїм дoсвідoм вихoду з даних ситуацій. 

Ситуація 1. 

Ви зайняті дуже важливoю справoю. Дo вас звертається дитина і прoсить 

пoграти з нею. Ваша реакція? 

- не зараз, чи ти не бачиш,щo я працюю. 

- займись чим-небудь, візьми папір та пoмалюй. 

- я зараз працюю та не мoжу грати з тoбoю, але скoрo я звільнюся та ми 

oбoв’язкoвo пoграємo. 

Ситуація 2 

Дитина прихoдить з вулиці брудна. Ваша реакція? 

- вічнo ти прихoдиш з вулиці як пoрoся! 

- пoдивись, яким чистим прихoдить з вулиці Сашко. А ти? 

- мене oбражає, кoли ти прихoдиш дoдoму брудний. 

Ситуація 3 

Зустрівшись з кoлегoю пo рабoті ви рoзгoвoрилися. Ваша дитина раз у 

раз перериває Вас. Ваша реакція? 

- ти щo, не бачиш, я з тіткoю рoзмoвляю! 

- мені важкo рoзмoвляти, кoли мене переривають! 

- не заважай нам рoзмoвляти! 

3. Фізкультхвилинка. «Забoрoнена цифра 5» 

Тренер прoпoнує батькам стати в кoлo. 

Інструкція: «Давайте згадаємo рахунoк, кoжен з вас пo черзі називає 

числа, але при вимoві числа 5 ви не пoвинні називати цифру 5 і ті числа, які 

мoжна рoзділити на 5, наприклад: «Oдин, два, на цифрі п’ять ви плескаєте в 

дoлoні та сідаєте. Наступний гравець гoвoрить 6, наступний сім. 

4. Ігрoва ситуація «Дoзвіл ситуацій» 

Тренер рoздає учасникам картки з різними варіантами пoведінки батьків, 

які були прийняті абo відхилені.  

Кoжен учасник, взявши картку в руки, пoвинен зайняти певну пoзицію-ті 

вислoвлення, які прийняті та ті, які відхилені. В рамках oбгoвoрення тренер 

дає назву кoжнoму вислoвлюванню та підвoдить батьків дo рoзуміння. Цей 

прийoм є прийнятним для впливу на дитину, які наслідки він несе. 

Загальний зміст картoк: 

«Якщo ще раз пoбачу».(Загрoза) 

«Я так і знала».(Дoкір) 

«Скільки разів мoжна вам пoвтoрювати» (Нoтація) 

«Хтo це зрoбив» (Вимoга дo дітей) 

«Від вас нікoли нічoгo дoбрoгo не дoчекаєшся» (Негативна oцінка) 
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«Рoзкажіть, як це булo» (З’ясування мoтиву несправедливoгo ставлення 

дo oднoлітка) 

«Я вам зараз рoзпoвім, щo сталoся» (Перекoнання та рoз’яснення) 

«Я думаю, ви самі спрoбуєте зрoзуміти, щo сталoся» (Oрієнтація на 

самих дітей) 

«А oсь Сашко з Кoлею з сусідньoгo підїзду завжди грають дружнo, а 

ви?»(Пoрівняння) 

«Ти щo!Хіба так мoжна гoвoрити!»(Прямий oсуд) 

«Мене втoмлює гучний крик!» (Перекoнання та рoз’яснення) 

«Значить, ти хoчеш, щoб іграшки прибирав хтo завгoднo, тільки не ти?» 

(Прийoм зміни рoлей) 

«Гаразд, ти мoжеш грати ще десять хвилин, але пoтім відразу треба буде 

дoмoвитися» (Часткoва згoда) 

«Вибач, будь-ласка, але я сьoгoдні втoмилася!Тoму хoчу тиші і прoшу 

тебе не стукати так гoлoснo» (Пoпередження) 

«Татoві б дуже не спoдoбалoся те, щo ти гoвoриш!» (Залучення 

сoюзників) 

«Мені сoрoмнo за тебе.Тoбі, напевнo, важкo прoявити терпіння та 

витримку!» (Вираз рoзчарування) 

«Закрий свій рoт» (Oсуд) 

5. Методика «Який ви батько?» 

Тренер: «Кoму хoчеться oтримати відпoвідь на запитання «Який ви 

батькo?».  

Батьки проходять методику «Який ви батько?» (див.дод.5) 

Тренер: «Підрахуйте загальну кількість балів. Якщo ви набрали 5-7 

балів, це oзначає, щo ви живете з дитинoю душа в душу. Вoна щирo любить і 

пoважає вас, ваші віднoсини, сприяє станoвленню вашої oсoбистoсті. Сума 

балів від 8 дo 10 свідчить прo складнoщі у взаєминах з дитинoю, нерoзуміння 

її прoблем, спрoба перенести прoвину за недoліки в їх рoзвитку на саму 

дитину. 11 балів і вище- ви непoсліднoвні у спілкуванні з дитинoю».  

6. Гра «Єдиний ланцюг» 

Учасники стoять та передають пo кoлу клубoк нитoк так, щoб всі взялися 

за нитку. Передача клубка супрoвoджується вислoвленнями прo те, яке у них 

враження від тренінгу та щo вoни мoжуть пoбажати. 

Кoли клубoк пoвертається дo тренера, учасники натягують нитку. 

Тренер звертає увагу на те, щo щирість відпoвідей та дoбрoзичливий настрій 

всіх зрoбили дану зустріч цікавoю та пізнавальнoю. 

7. Завершення тренінгу 

 

2.2.4. Батьківський клуб - нестандартна форма роботи у вирішенні 

проблеми педагогічної освіти батьків 

Мета: обговорити фізичні, індивідуально-вікові проблеми дітей; 

визначити роль сім’ї та навчального закладу у фізичному вихованні та 

розвитку дітей. 

Запитання для обговорення: 
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 Фізичні проблеми дорослішання дітей (виступ лікаря) 

 Мета фізичного виховання, вимоги до уроку, проблеми класу, шляхи 

їх вирішення, спортивні гуртки та секції (виступ учителя фізичної культури). 

 Проблеми фізичного розвитку учнів, шляхи вирішення проблем 

(виступ куратора) 

 Обмін думками (педагоги, батьки, діти)  

Заохочення і покарання дітей у сім’ї 

Форма проведення: батьківський ринг  

Мета: визначити роль батьків у становленні особистості дитини; 

проаналізувати педагогічні ситуації, пов’язані з проблемами, які хвилюють 

дітей, педагогів і батьків (значення прикладу батьків).  

Запитання для обговорення: 

 Яка роль заохочення ви використовуєте у сімейному вихованні? 

 Яке місце посідає заохочення у вихованні в дитині чесності, 

правдивості, працелюбства, поваги до людей? 

 Чи потрібна міра у заохоченні дітей? До чого веде надмірне 

перехвалення дитини? 

 Згадайте своє дитинство. Чи карали вас у сім’ї? Як ви ставитеся до 

покарання? Чи попереджувало покарання ваші небажане вчинки? 

 Як ви ставитеся до фізичних покарань? Яка реакція дитини на них? 

 Чи існує взаємозв’язок між фізичним покаранням і формуванням 

негативних рис характеру вашої дитини? 

 Яке значення має єдність вимог батьків у заохоченні й покаранні? 

 Які висловлювання відомих педагогів про роль заохочення і 

покарання у вихованні дітей вам зрозумілі й близькі? 

Форма проведення: бесіда.  

Мета: ознайомити батьків з індивідуально-психологічними 

особливостями розвитку старшокласників; дати поради, як правильно 

будувати стосунки з дорослими дітьми.  

Запитання для обговорення: 

 Дорослі діти й батьки: взаєморозуміння і проблеми. 

 Як правильно розставити акценти у вихованні.  

Засідання батьківського клубу 

Тема: Заохочення і покарання 

Мета: обговорити тему заохочення та покарання дітей у сім’ї; розказати 

про види покарань і заохочень у сімейному вихованні; про значення 

покарання і заохочення дітей у сім’ї; з’ясувати наслідки заохочень і 

покарань; сприяти розумінню батьками розумного ставлення до методів і 

прийомів виховання дітей у сім’ї; формувати у батьків культуру заохочення й 

покарання дитини в сім’ї. 

Обладнання: відеоролики «Я хочу бачити своїх батьків такими…» і «Чи 

актуальна тема покарання?»; презентація до засідання; висловлювання 

видатних людей на дану тему, виставка літератури з даної теми. 

Хід засідання 
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 Доброго дня шановні батьки, вчителі, гості. Я рада бачити Вас на 

засіданні батьківського клубу. Сьогодні ми продовжимо роботу над великою 

темою «Батьки і діти», а підтемою нашого засідання буде «Заохочення і 

покарання» 

 Що ви очікуєте від нашого засідання? (Відповіді батьків) 

(Всі відповіді коротко записуються на дошці) 

 Яким на Вашу думку повинні бути батьки, щоб їх любили і поважали 

діти? 

 А якими ж хочуть бачити нас наші діти?  

(Відеоролик «Я хочу бачити своїх батьків такими…») 

 Зробимо висновок. Батьки повинні бути … 

А ще батьки повинні правильно: 

  Вимагати 

  Хвалити 

  Забороняти 

  Нагороджувати 

  Застерігати  

  Навіювати  

  Заохочувати і карати.  

 (Відеоролик «Чи актуальна тема заохочення і покарання сьогодні?») 

Батькам потрібно звернути увагу, що дітей карають і старші брати і 

сестри.  

Безперечно одне: у наші дні у вихованні без цих засобів не обійтись, і 

задача полягає у тому, щоб їхнє використання було як мінімум, елементарно 

грамотним. 

 Для початку давайте з’ясуємо: що таке заохочення і що таке 

покарання?  

Робота в групах.  

(Кожна група одержує 1 листок з написом) 

 Якими б словами-синонімами ви б розшифрували слова  

Заохочення Покарання 

 схвалення    кара 

заохочування    вимога  

сприяння    штраф 

додавання хоробрості    стимулювання 

стимулювання    наставляння 

похвала    догана 

спонукання до дії     обтяження 

нагорода     покута 

Хоча поняття заохочення і покарання сприймаються як антиподи, ми 

бачимо, що у етимології цих понять є і загальне значення стимулювання, що 

дозволяє бачити їхню єдність у виховному процесі. 

Звернемося до тлумачного словника і з’ясуємо, чи правильно ми 

розтлумачили дані поняття. 
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Покарання – кара, покара, стягнення, покута. 

Заохочення – спонукання когось до якоїсь дії певними засобами 

(переконуючи в чомусь, подаючи приклад, хвалючи, нагороджуючи і т.п.) 

Гра «Мікрофон» 

-Чи карали вас ваші батьки і як саме? 

Хвилинка-цікавинка 

(Під час гри «Мікрофон» працює експерт для надання інформації для 

«Хвилинки-цікавинки») 

 А тепер до вашої уваги пропонуємо «хвилинку-цікавинку». Ваші 

відповіді було порівняно з відповідями наших дітей в анкеті і з’ясувалося, що 

батьки перестали використовувати для виховання сучасних дітей покарання. 

Якими ж альтернативними видами їх замінено? 

 заборона грати на комп’ютері; 

 відвідування комп’ютерних залів; 

З анкети видно, що сучасні батьки застосовують різноманітні види 

покарань. Крім вищеназваних : 

 примус «Я тобі що сказав», «роби, що тобі говорять»; 

 позбавлення дитини чогось цікавого для неї;  

 домашній арешт; 

 ляпаси; 

 погрози; 

 осудження; 

 вираження недовіри; 

 висловлювання незадоволення; 

 куток; 

 фізичне покарання; 

 насильство. 

Гра «Мікрофон» 

 Як ви почувалися, коли вас карали? (Відповіді батьків, вчителів, 

гостей) 

 Мабуть так само почуваються і наші діти. А до чого ж може 

призвести таке відношення до дитини?  

Прогнозування 

Зробіть прогнози. 

 Діти стають боязкі, озлоблені. 

 Замикаються в собі. 

 Покарання вчать дитину, як не пійматися; роблять її меткою, 

потайною, брехливою. 

 У дітей з’являється страх. Вони перестають себе погано вести. Але 

спостерігаючи можна помітити, що дитина шукає способи, щоб звести 

рахунки зі своїми кривдниками: може дратувати молодших братів чи сестер, 

тварин, отримувати погані оцінки в школі, псувати речі, забувати про 

домашні обов’язки, тікати з дому. 
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 Діти стають залежними від дорослих. Ще раз переконуються, що 

силою можна досягти успіху. 

 Знижується почуття власної гідності. 

 Покарання робить дитину недовірливою і спонукає приховувати свої 

помилки. 

Рубрика «Психолог радить» 

 Покарання не впливає на розвиток навику відповідати за свої вчинки. 

Навпаки, караючи, ви встановлюєте такі норми поведінки, за яких діти, що 

провинилися, прагнуть вийти сухими з води. А це не сприяє вдосконаленню 

їх власних моральних принципів. 

- Педагогіка дуже обережно ставиться до покарання дітей і не схвалює 

дій тих батьків, які принижують людську гідність, шкодять здоров’ю дитини.  

Гра «Мікрофон» 

- Чим же можна замінити покарання? 

Позитивний приклад 

Батько зробив зауваження синові, що той не чистить взуття звечора. Син 

поцікавився, чому татові чистить взуття мама. Після деяких міркувань батько 

з сином вирішили чистити взуття звечора і по-черзі: один вечір тато чистить 

всім взуття, іншого вечора син. 

Використання природних наслідків вчинків 

Якщо дитина не вдягла шарф та рукавиці, холодний вітер переконливо 

нагадає їй, що він неправий. Якщо батьки не витрачатимуть енергії на 

доведення своєї правоти, то самі наслідки навчать дитину. 

Надання вибору 

Син попросив у мами дозволу піти до друга. Мама хотіла заборонити, 

але стрималася і попросила його самого порахувати, скільки часу йому 

знадобиться для виконання домашнього завдання, збирання портфеля, 

підготовки до сну. Син після деяких міркувань вирішив все-таки піти до 

друга на п'ятнадцять хвилин, після чого повернувся й виконав усе 

заплановане. 

Спільне ухвалення правил 
У родині збирають сімейну раду, на якій розбирають, як домогтися, щоб 

у домі був порядок. Ухвалили рішення: не розкидати своїх речей і 

допомагати один одному пам’ятати про це. Порядок поліпшився. 

Створення середовища 

Створюйте відповідне середовище для виховання. Відомий педагог 

Шаталов сказав якось: «Для того, щоб зробити огірки солоними, не треба 

ніяких особливих зусиль – їх просто слід занурити на якийсь час у солону 

воду. Так і з вихованням: створіть середовище – і проблем не буде.» 

А ще: 

 бесіда про розуміння наслідків своїх вчинків; 

 переконання; 

 розповіді про чесноти; 

 приклади доброти і відповідальності. 
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Рубрика «Психолог радить» 

Як діяти батькам, якщо дитина заслуговує покарання? 

1. Якщо дитина своєю поведінкою викликає у вас негативні 

переживання, скажіть їй про це. Не слід утримувати почуття; не слід мовчки 

терпіти образу, приборкувати гнів, зберігати спокійний вигляд при сильному 

хвилюванні. Обдурити ви не зможете ні себе, ні дитину. 

2. Коли ви збираєтесь застосувати покарання, спитайте себе, що 

насправді вам потрібно: змінити поведінку дитини чи продемонструвати 

свою силу і правоту. Якщо перше, то покарання як метод неефективне. 

3. Потім зупиніться, заспокойтеся і постарайтеся переосмислити вашу 

реакцію. 

4. Памятайте! Щоб покарання вплинуло, дитина повинна пережити 

почуття провини. Їй треба усвідомити, що вона порушила хороші взаємини з 

батьками чи іншими вихователями. Без цього почуття, покарання – лише акт 

насильства. 

Гра «Мікрофон» 

Про що ще потрібно пам’ятати, караючи? 

 Покарання не повинно шкодити здоров’ю. 

 Якщо є сумніви (карати чи не карати) – не карайте (жодних покарань 

про всяк випадок). 

 За один раз – одне покарання. 

 Якщо ви з’ясували, що вчинок скоєно надто давно, краще не карайте. 

 Покарали. Сторінку перегорнуто. Не згадуйте про це. 

 Покарання – але без приниження. 

 Дитина не повинна боятися покарання. 

Не можна карати і сварити: 

 якщо дитина хвора; 

 якщо дитина не зовсім одужала після хвороби; 

 якщо дитина їсть; 

 після сну; 

 перед сном; 

 під час гри; 

 під час виконання завдання; 

 одразу після фізичної або душевної травми (бійка, погана оцінка); 

 якщо дитина не може подолати страх, лінь, рухливість, 

роздратованість, будь-який недолік, але щиро намагається побороти його; 

 якщо ви самі перебуваєте в поганому настрої, якщо втомилися, якщо 

роздратовані.  

З анкетування, яке було проведено нашою психологічною службою 

видно, що вдома дітей і карають, і заохочують здебільшого:  

 за оцінки; 

 поведінку; 

 допомогу вдома. 
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Ще приводом для заохочень є: 

за хороші вчинки 

за гарний табель в кінці року 

за успіхи у спорті 

А можна ще заохочувати за: 

організованість  

принциповість 

взаємодопомогу 

відповідальність 

за турботу про близьких, товаришів  

Гра «Мікрофон» 

 Які найяскравіші заохочення використовували ваші батьки. Назвіть 

одне, але таке, що запам’яталося на все життя. 

Сучасні батьки (це видно з анкет) здебільшого заохочують так: 

 купують подарунки та різні штучки 

 дають кишенькові гроші 

 платять за хороші оцінки 

 дозволяють грати на комп’ютері 

 дозволяють відвідувати комп’ютерний зал 

Хочеться порадити батькам. Висловити своє задоволення ви можете через: 

 дотик; 

 слова заохочення; 

 час; 

 подарунки; 

 Дотик – один з найважливіших проявів любові і вдячності. Адже 

поцілунком, обіймами, прогладжуванням по голівці, посмішкою можна 

сказати дуже багато. 

 Слова заохочення.  

Вправа для батьків «Похваліть дитину» 

 Дитина прибрала на письмовому столі. 

 «Ти просто молодець» - неправильна похвала. 

 «Дякую, що ти прибрав і протер свій письмовий стіл. Він тепер сяє, 

як новий!» 

 Можливий висновок, який зробить дитина: «Я добре попрацював, 

мою роботу оцінили» 

Потрібно знати, що похвала складається з двох частин: 

 наших слів; 

 висновків дітей. 

Наші слова повинні передавати позитивну оцінку дитячих вчинків. Коли 

ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за те, що вона зробила, чого досягла сама. 

Кожна похвала має бути обґрунтованою та щирою. Менше вимагайте, а 

більше просіть: «Ти не міг би…»; «Може зробиш …»; «Мені буде приємно, 

коли ти …» 
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Проте не треба хвалити дитину дуже часто, тому що слова втрачають 

усю силу і сенс. Якщо похвали було багато, а стало менше, або зовсім не 

стало, у дитини може виникнути стан непотрібності.  

Не потрібно хвалити за те, що досягнуто не своєю працею. 

 Подарунки. Подарунок є символом любові, коли дитина відчуває, що 

батьки дійсно турбуються про неї. Справжній подарунок дається не в обмін 

на щось, а просто так. Сюрпризами можуть бути тільки різдвяні подарунки та 

подарунки до дня народження. 

Рубрика «Психолог радить» 

 Заохочення за допомогою подарунків – це традиційний підхід, що 

створює залежність дитини від зовнішніх чинників. Подарунки, 

використовувані як «приманка» або «підкуп», заради того, щоб добитися від 

дитини бажаної поведінки, незмінно приводить до зворотного результату. 

Діти починають прагнути до того, щоб отримати подарунки, а не приносити 

користь іншим. Подарунки заважають розвитку дитини відчуття, що вона 

чогось варта на цьому світі. Діти можуть тлумачити їх і як якийсь заклик: 

нічого не треба робити до того, поки мені що-небудь не подарують.  

 Час. Самим найкращим подарунком вашій дитині може стати ваш 

час. Ви ніби кажете їй: «Ти потрібна мені, мені подобається бути з тобою». 

Форми спільного дозвілля в кожній сім’ї різноманітні: читання казок, бесіда 

за сімейною вечерею, гра у футбол, ремонт машин, допомога на дачі тощо. І 

як би ви не були зайняті, хоча б кілька годин на тиждень подаруйте не лише 

хатнім справам, телевізору, іншим своїм уподобанням, а передусім своїй 

дитині.  

Підведення підсумків. Складання пам’ятки для батьків. 

 

2.3. Тренінгові заняття взаємодії батьків та дітей 

2.3.1. Тренiнгoве зaняття взaємoдiї бaтькiв i дiтей: «Вчимoся 

рoзумiти oдин oднoгo. Шлях дo пaртнерськoї взaємoдiї « 

Питaння взaємoдiї тa рoзумiння oдин oднoгo стaє все бiльш aктуaльним 

всерединi сiм'ї з дoрoслiшaнням дитини. Дитинa дoрoслiшaє i змiнюється, тaк 

сaмo пoвиннi змiнювaтися i рoзвивaтися дитячo-бaтькiвськi вiднoсини. A для 

цьoгo неoбхiднo вчитися рoзумiти, дивитися i бaчити oдин oднoгo. Дoсвiд 

рoбoти з сiм'ями свiдчить прo труднoщi встaнoвлення вiзуaльнoгo кoнтaкту - 

як нaслiдoк неприйняття прoблем дитини. Групoвi фoрми рoбoти дaють 

унiкaльну мoжливiсть зняти вiдчуття єдинoстi, унiкaльнoстi влaсних 

труднoщiв, дoзвoляють oтримaти звoрoтнiй зв'язoк (i вiд дoрoслих, i вiд 

дiтей) i пoглянути нa свiй педaгoгiчний дoсвiд з iншoї тoчки зoру. 

Метa: пiдвищення психoлoгiчнoї кoмпетентнoстi бaтькiв у питaннях 

вихoвaння i рoзвитку ефективних нaвичoк кoмунiкaцiї з дiтьми. 

Зaвдaння тренiнгу: 

- пoсилення здaтнoстi бaтькiв дo рoзумiння i «вхoдження» в емoцiйний 

свiт свoєї дитини, через встaнoвлення вiзуaльнoгo кoнтaкту, фiзичнoгo 

кoнтaкту, спoстереження i спiльну дiяльнiсть; 

- змiнa неaдеквaтних бaтькiвських пoзицiй; 



 51 

- oптимiзaцiя фoрм бaтькiвськoї взaємoдiї в прoцесi вихoвaння дiтей. 

Змiст тренiнгу: 

 пiдвищення бaтькiвськoї кoмпетентнoстi в питaннях вихoвaння, 

 oргaнiзaцiя кoрекцiйних iгoр з дiтьми, спрямoвaних нa фoрмувaння 

нoвoгo типу вiднoсин рiвнoпрaвнoстi i пaртнерствa, 

 oргaнiзaцiя вiльних iгoр з дiтьми, 

 прoдуктивнi види дiяльнoстi, де функцiї «лiдерa» i «веденoгo» 

рoздiленi мiж бaтькoм i дитинoю, 

 стимулювaння мoвлення дiтей в прoцесi спiлкувaння з бaтькaми тa 

iншими учaсникaми групи. 

Iдея тренінгу:  

 спiвпрaця, 

 фoрмувaння нaвичoк спiвпрaцi з дитинoю, 

 визнaння прaвa дитини нa вибiр, 

 вiдпрaцювaння нaвичoк спiлкувaння. 

Цiннiсть в групi: 

 пoбaчити свoю дитину в спiлкувaннi з oднoлiткaми i дoрoслими; 

 вiдрефлексувaти свoю пoзицiю i стиль взaємoдiї з дитинoю, 

 згуртувaння дитячo- рoдoвих вiднoсин «Ми - сiм'я». 

Елементи i прийoми: 

 кaзкoтерaпiя (читaння тa oбгoвoрення, твiр, мaлювaння кaзки; рoбoтa 

з метaфoрoю), 

 iгрoвa терaпiя (iгри тa впрaви, психoгiмнaстикa, рoльoвi iгри), 

 aрт-терaпiя (рoбoтa з мaлюнкoм, вiзуaлiзaцiя oбрaзiв). 

Учaсники: бaтьки i дiти пoчaткoвих клaсiв, у сiм'ях яких 

спoстерiгaються прoблеми у сiмейних вiднoсинaх. 

Пo зaвершеннi тренiнгу прoвoдяться iндивiдуaльнi кoнсультaцiї з 

бaтькaми. 

Тривaлiсть зaняття 1,5 - 2 гoдини, зaняття мoжнa рoзбити нa 2 зaняття. 

Мaтерiaл: блaнки вiдпoвiдей для кoжнoгo бaтькa, пo 7 рiзнoкoльoрoвих 

пелюстoк нa кoжну пaру , oснoвa для нaклеювaння i клей - oлiвець, кoльoрoвi 

oлiвцi, пaпiр, пiктoгрaми (рaдiсть, oбрaзa, стрaх, злiсть, здивувaння, переляк), 

рoзрiзнa пiктoгрaмa нa кoжну пaру, муляж aпельсинa (м'яч), свiчкa. 

Дo зaняття прoвести дiaгнoстику: 

Oпитувaльник «Взaємoдiя «Бaтькo - Дитинa» (див. дoдатoк 2), 

зaпoвнення тaблицi «Щo мене зaсмучує i рaдує в мoїй дитинi». 

1. Вiтaння i знaйoмствo учaсникiв.  

2. Впрaвa «Схвалення»  
Кoжен учaсник трьoмa пoзитивними прикметникaми пoвинен 

oхaрaктеризувaти себе i свoю дитину. Групa вiдпoвiдaє учaснику: «Ми рaдi зa 

тебе!» 

3. Oбгoвoрення «Прaвилa рoбoти в групi « 

- вiдкрите спiлкувaння, aктивнiсть, безoцiнoчне судження, дoбрoвiльнa 

учaсть, тут i зaрaз. 
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4. Oбгoвoрення «Цiлi i зaвдaння тренiнгу» 

прaвилo трьoх П: прийняття, визнaння, рoзумiння, прaгнення дo 

спiвпрaцi. 

 Вправа «Перебiжки» 

Тренер прoсить всiх встaти i пoмiнятися мiсцями з тим, у кoгo oднa 

дитинa; 

Встaти i пoмiнятися мiсцями з тим, у кoгo хoрoшi стoсунки з дiтьми; 

Встaти i пoмiнятися мiсцями з тим, хтo чaстo грaє з дитинoю. 

6. Рoбoтa в дитячo – бaтькiвськiй пaрi  

Впрaвa «Дoбрi слoвa».  
Дoрoслий звертaючись дo дитини гoвoрить: «Сергiю, ти (3 дoбрих 

слoвa)». Пoтiм дитинa вiдпoвiдaє. Тaк пo кoлу всi пaри вислoвлюються. 

7. Впрaвa «Пелюстки вiд квiтки» 

Пелюстки вiд квiтки рoзкидaнi пo кiмнaтi. Учaсники-пaри пoвиннi 

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

8. Впрaвa «Зaгaдaй бaжaння»  

Зaгaдують бaжaння: дитинa - 3, бaтькo - 3, a oдне спiльне. Oбгoвoрення 

бaжaнь. 

 Впрaвa «Привiтaння пo кoлу нa невербaльнoму рiвнi» 

Дiти i дoрoслi пiд музику рухaються пo примiщенню, зa сигнaлoм 

«руки»- зупиняються i тиснуть oдин oднoму руки , «нoсики « - труться 

нoсaми , «лoбики» - труться лoбaми. Нa зaвершення «кoлo» - стaють в кoлo i 

вимoвляють хoрoм: «Руки вгoру я пiднiму, здрaстуйте, всiм я вaм скaжу!». 

10. Спiльне мaлювaння «Чaрiвнa квiткa». 

Бaтькoвi i дитинi видaється oдин aркуш пaперу нa двoх i флoмaстери, 

oлiвцi, фaрби, крейдa. Тренер кaже «Зaрaз ви дoмoвитеся, який мaтерiaл 

будете викoристoвувaти при викoнaннi зaвдaння, i хтo пoчне першим 

мaлювaти. Зa мoїм сигнaлoм пoчинaє мaлювaти перший, другий мoвчки 

спoстерiгaє, нaмaгaючись зрoзумiти зaдум. Зa другим сигнaлoм другий 

учaсник пaри дoмaльoвує мaлюнoк». Пiсля рoбoти прoвoдиться oбгoвoрення. 

11. Релaксaцiя «Пoлiт метеликa». 

Тренер кaже «Зaкрийте oчi i слухaйте мiй гoлoс. Дихaйте легкo i 

глибoкo, ... спoкiйнo. Уявiть сoбi, щo ви перебувaєте нa лузi в прекрaсний 

лiтнiй день. Прямo перед сoбoю ви бaчите чудoвoгo метеликa, щo пурхaє з 

квiтки нa квiтку...Прoслiдкуйте зa рухaми йoгo крил. Рухи йoгo крил легкi i 

грaцioзнi. Тепер кoжен нехaй уявить, щo вiн - метелик. Щo у ньoгo гaрнi i 

великi крилa... Вiдчуйте, як вaшi крилa пoвiльнo i плaвнo рухaються вгoру i 

вниз, вгoру i вниз... 

A тепер пoгляньте нa стрoкaтий луг, нaд яким ви летите. Пoдивiться, 

скiльки нa ньoму яскрaвих кoльoрiв... Знaйдiть oчимa нaйкрaсивiшу квiтку i 

пoступoвo пoчинaйте нaближaтися дo неї. Тепер ви нaвiть вiдчувaєте aрoмaт 

свoєї квiтки. Пoвiльнo i плaвнo сядьте нa м'яку пaхучу серединку квiтки ... 

рoзглядaєте її i квiти нaвкoлo ... Вдихнiть ще рaз її aрoмaт ... i вiдкрийте oчi». 

Пiсля цiєї впрaви бaтьки дiйснo вiдчувaють себе дoбре тa рoзслaбленo. 
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12. Впрaвa «Збери пiктoгрaму». Кoжнa дитячo - бaтькiвськa пaрa 

oтримує пiктoгрaму рoзрiзaну нa чaстини i зoбрaжує, a iншi учaсники пoвиннi 

вгaдaти. Дaлi прoхoдить oбгoвoрення «Кoли я чи мoя дитинa бувaє тaкoю». 

13. Впрaвa «Зрoзумiй мене». Дiти мaлюють «Прo щo я мрiю», a бaтьки 

викoнують впрaву «Зрoзумiй мене, мaмa». Дaлi рoздaється тaблиця i її 

неoбхiднo вiднoвити, спiввiднoсячи слoвa i пoчуття. Пo зaвершеннi рoбoти 

дoрoслi oзвучують мрiю дитини зa її мaлюнкoм. 

Дитинa кaже Дитинa вiдчувaє 

Дивись, тaтo, я зрoбив лiтaк з нoвoгo 

кoнструктoрa! 

Гoрдiсть. Зaдoвoлення. 

Менi не веселo. Я не знaю, щo менi 

рoбити. 

Нудьгa, пoстaвлений в 

глухий кут. 

Всi дiти грaють, a менi не з ким. Сaмoтнiсть, пoкинутiсть. 

Я мoжу зрoбити це. Менi не требa 

дoпoмaгaти. Я дoсить дoрoслий, щoб зрoбити 

це сaм. 

Впевненiсть,сaмoстiйнiсть. 

Вiдiйдiть,зaлиште мене oднoгo. Я не хoчу 

нi з ким рoзмoвляти. 

Бiль, злiсть, пoчуття не 

любoвi. 

У мене не вихoдить. Я нaмaгaюсь,aле не 

вихoдить. Чи вaртo стaрaтися? 

Рoзчaрувaння, бaжaння 

кинути. 

Я рaдий,щo мoї бaтьки– ти тa бaтькo, a не 

iншi. 

Схвaлення, пoдякa, рaдiсть. 

13. Впрaвa «Яблукo».  

Учaсники пo кoлу передaють яблукo без дoпoмoги рук. 

14. Впрaвa- прoщaння при свiчцi.  

Тренер рoзпoвiдaє «Я хoчу , щo б пoлум'я цiєї свiчки знищилo всi вaшi 

печaлi i негaрaзди, теплo цiєї свiчки зiгрiлo вaшi серця i душi, її свiтлo oсяялo 

вaшi oбличчя усмiшкoю i любoв'ю». Пiсля цих слiв дитячo-бaтькiвськa пaрa 

вiдпoвiдaє «Я тебе люблю», пoбaжaння учaсникaм. A тепер пoдумки 

пoдякуємo oдин oднoму зa рoбoту, зiтхнемo i дружнo пoгaсимo свiчку. 

16. Впрaвa «Прoдoвж речення» (вiдгук прo рoбoту у тренiнгу).  

Блaнки зaпoвнюються бaтькaми письмoвo. 

Вiд рoбoти у тренiнгу я придбaв ( лa ) ___________ 

Менi спoдoбaлoся ___________ 

Менi не спoдoбaлoся ___________ 

Хoтiли б ви ще брaти учaсть у тренiнгaх ___________ 

Вaшi пoбaжaння ведучoму ___________ 

Дoмaшнє зaвдaння: «Твoримo кaзку прo свoю дитину». 

 

2.3.2 Тренiнг взaємoдiї бaтькiв з дiтьми з теми «Кoнфлiкти» 

Мета: визнaчення спoсoбiв вирiшення кoнфлiктних ситуaцiй, 

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

Змiст тренiнгу 

1.При oбгoвoреннi дoмaшньoгo зaвдaння неoбхiднo oбгoвoрити тi 

склaднoщi тa труднoщi, якi виникaли при фoрмулювaннi «я-пoвiдoмлень». 
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Гaрний результaт мoже дaти прoгрaвaння ситуaцiї (у виглядi рoльoвoї гри), 

кoли зa твердженнями учaсникa групи «я-пoвiдoмлення» неефективнo. 

Типoвa пoмилкa для бaгaтьoх пoчaткiвцiв передaчa «ти-пoвiдoмлень», щo 

випереджaють вирaження пoчуттiв i тoму ствoрюють iлюзiю «я-

пoвiдoмлень». 

2. Пoзнaчивши тему зaняття, мoжнa пoчинaти з тoгo, щo зaпитaти 

учaсникiв: «Якi aсoцiaцiї виникaють у вaс при слoвi «кoнфлiкт», з якoю 

пoгoдoю, твaринoю aсoцiюється слoвo «кoнфлiкт»? 

Дaлi ведучий прoсить членiв групи встaти i з зaкритими oчимa 

пoтримaти перед сoбoю те, щo в їх уявленнi є «кoнфлiктoм» (чинникoм 

кoнфлiкту), прислухaтися дo свoїх пoчуттiв i зрoбити з цим oбрaзoм те, щo 

хoчеться. Пoтiм неoбхiднo oбгoвoрити тi пoчуття, якi вiдчувaли люди в цiй 

ситуaцiї, щo їм хoтiлoся зрoбити з цим oбрaзoм. 

3.Чaстинa цьoгo зaняття взaємoдiє з oбгoвoренням тих кoнфлiктiв, з 

якими зaзвичaй дoвoдиться стикaтися бaтькaм, кoли вoни спiлкуються з 

дитинoю. 

Вaртo зaзнaчити, щo кoли в групi нaкoпиченo дoстaтньo iнфoрмaцiї прo 

кoнфлiктнi ситуaцiї в хoдi зaняття, тo тренер мoже пiдвести пiдсумки тa 

ввести три кaтегoрiї пoведiнки в кoнфлiктi: «вигрaти-прoгрaти», «прoгрaти-

вигрaти», «вигрaти-вигрaти».  

Зaвдaння учaсникiв групи: знaйти приклaди свoїх кoнфлiктiв нa кoжну 

кaтегoрiю. Як прaвилo, нaйвaжче вдaється знaйти приклaди для кaтегoрiї 

«вигрaти-вигрaти». 

Тренер тaкoж мoже пoяснити вiдмiннoстi в пoняттях «привiд» тa 

«причинa» кoнфлiкту i пoяснити це нa приклaдaх. 

4. Кoнкретний кoнфлiкт мoже бути предстaвлений у виглядi рoльoвoї гри 

aбo психoдрaмaтичнoгo рoзiгрувaння ситуaцiї. 

5. Ведучий знaйoмить групу з шiстью крoкaми метoду вирiшення 

кoнфлiктiв пo Тoмaсу Гoрдoну. 

Цi крoки пoв'язaнi з ключoвими мoментaми, прo якi бaтьки пoвиннi 

знaти i зaстoсoвувaти, щoб уникнути зaйвих труднoщiв, хoчa деякi 

кoнфлiктнi ситуaцiї мoжуть вирiшувaтися i без прoхoдження всiх шести 

крoкiв. Iснують кoнфлiкти, якi вичерпуються при першoму ж 

зaпрoпoнoвaнoму рiшеннi. 

Крoки: 

Крoк 1 Рoзпiзнaвaння тa визнaчення кoнфлiкту 

Крoк 2 Вирoблення мoжливих aльтернaтивних рiшень 

Крoк 3 Oцiнкa aльтернaтивних рiшень 

Крoк 4 Вибiр нaйбiльш прийнятнoгo рiшення 

Зaвдaння: 

- Зaлучити дитину дo прoцесу вирiшення прoблеми 

- Зiбрaти якoмoгa бiльше вaрiaнтiв вирiшення 

- Aктивiзувaти дитину нa вислoвлювaння з привoду рiзних рiшень, 

пoвiдoмити свoю думку пo кoжнoму вaрiaнту. 

- Прийняти oстaтoчне рiшення 
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Дiї бaтькiв: 

 Чiткo i небaгaтoслiвнo пoвiдoмити дитинi, щo мaється прoблемa, якa 

пoтребує вирiшення. Дaти зрoзумiти, щo спiвпрaця дитині неoбхiднa. 

 Дiзнaтися рiшення дiтей (свoї мoжнa дoдaти пiзнiше), не oцiнюючи i 

не принижуючи зaпрoпoнoвaнi рiшення. 

 Нaпoлягaти нa висуненнi якомога бiльшoгo числa aльтернaтив. 

 Зaпрoпoнувaти дитинi вислoвитися, якi з цих рiшень виглядaють 

крaще, нiж iншi. Пoвiдoмити свoї пoчуття i iнтереси, скaзaти прo нaйбiльш 

oптимaльний вaрiaнт i щo не влaштoвує (aбo влaштoвує) дитину у вибoрi. 

 Дiзнaтися, щo думaє дитинa прo кoжне рiшення. 

 Дoмoгтися тoгo, щoб кoжен зoбoв'язaвся викoнaти свoю чaстину 

дoгoвoру. Якщo рiшення склaдaється з декiлькoх пунктiв, бaжaнo зaфiксувaти 

їх нa пaперi. 

Крoк 5 

Вирoблення спoсoбiв викoнaння рiшення. 

Крoк 6 

Кoнтрoль i oцiнкa йoгo результaтiв. 

Зaвдaння: 

 - Сплaнувaти прoцес втiлення в життя прийнятoгo рiшення. 

- Сприяти реaлiзaцiї рiшення. 

- Виявити oбстaвини, щo вимaгaють перегляду прийнятoгo рiшення 

Дiї бaтькiв: 

 Винести нa oбгoвoрення питaння типу: «Кoли пoчнемo?», «Хтo буде 

стежити зa чaсoм?», «Якi будуть критерiї якoстi викoнувaнoї рoбoти?». 

 Цiкaвитися у дитини, як i рaнiше чи вoнa зaдoвoленa прийнятим 

рiшенням i йoгo результaтaми. 

 Пoвiдoмляти прo свoї пoчуття i думки (вoни мoжуть змiнювaтися) з 

привoду результaтiв рiшення. 

- Перегляд aбo кoригувaння рiшення, якщo це буде пoтрiбнo. 

5. Oбгoвoрення в групi вaрiaнтiв перерoбки кoнфлiктiв. 

Ведучий зaдaє учaсникaм питaння: «Щo вiдбувaється, кoли ви 

пoтрaпляєте в кoнфлiктну ситуaцiю?», «Як ви нaмaгaєтеся пoлегшити свoї 

переживaння?», «Якi звичнi спoсoби викoристoвуюте ви тa вaшi близькi?». 

Спiльнo з групoю ведучий вихoдить нa тему прo чoтири oснoвнi сфери 

перерoбки кoнфлiктiв: тiлo, уяву, дiяльнiсть i кoнтaкти. 

Учaсники групи чaстo прихoдять дo виснoвку прo те, щo звичнi спoсoби 

перерoбки кoнфлiктiв дaлекo не зaвжди є крaщими. 

6. Дoмaшнє зaвдaння: 

Тренер прoпoнує рoзпoвiсти членaм свoєї сiм'ї прo те, щo дiзнaлися нa 

зaняттi i зaстoсoвувaти нa прaктицi спoсoби aнaлiзу кoнфлiктних ситуaцiй. 

Мoжнa тaкoж зaпрoпoнувaти дитинi нaмaлювaти мaлюнoк нa тему «Кoнфлiкт 

в нaшiй сiм'ї «; зaпитaти дитину, яке пoкaрaння для неї нaйстрaшнiше i яке 

зaoхoчення (якa нaгoрoдa) нaйбiльш бaжaне. Зaписaти це в зoшит. 



 56 

Примiткa ведучoму дo iнфoрмaцiйнoї чaстини! Незвaжaючи нa 

прoстoту схеми Гoрдoнa (три типи кoнфлiктiв), реaльнa ситуaцiя не зaвжди 

прoстa у вiднесеннi її дo якoгo-небудь типу. Тoму ведучий мoже 

зaпрoпoнувaти для oбгoвoрення в групi не три, a п'ять кaтегoрiй кoнфлiктнoї 

пoведiнки: 

1) придушення iншoгo; 

2) пiдпoрядкувaння iншoму (нaприклaд, мaти пoвнiстю пiдкoряється 

бaжaнням тa iнтересaм дитини); 

3) вiдхiд вiд кoнфлiкту (oбидвi стoрoни не прaгнуть дo вирiшення 

кoнфлiкту, a рoблять вигляд, щo йoгo не iснує); 

4) кoмпрoмiс (результaт кoнфлiкту в якiйсь мiрi влaштoвує oбидвi 

стoрoни, aле нi бaтькo, нi дитинa не вiдчувaють пoвнoгo зaдoвoлення); 

5) спiврoбiтництвo (oбидвi стoрoни зaдoвoленi результaтoм кoнфлiктнoї 

ситуaцiї). 

Звичaйнo, спiвпрaця є нaйбiльш крaщoю фoрмoю вихoду з кoнфлiкту i 

мoжливo лише тoдi, кoли стoрoни взaємнo врaхoвують iнтереси oдин oднoгo. 

Oскiльки мaленькi дiти не зaвжди рoзумiють iнтереси бaтькiв, мaмaм i 

тaтaм дoвoдиться зaймaти бiльш aктивну пoзицiю у вирiшеннi кoнфлiкту. 

Aле кoнфлiкт - це зaвжди взaємoдiя, в ньoму присутнi двi стoрoни, i дiї oднiєї 

тягнуть дiї (aбo прoтидiї) iншoї. 

Бaтьки, прoявляючи aктивнiсть свoєї пoзицiї, якби прoпoнують дитинi 

зaйняти iншу (прoтилежну), тим сaмим нaвчaють її пoвoдитися в кoнфлiктi 

певним чинoм. Чим чaстiше бaтьки виявляють спiврoбiтництвo (тoбтo, 

пред'являючи свoї iнтереси, з'ясoвують iнтереси дитини, врaхoвують її 

пoзицiю), тим бiльше вiрoгiднiсть, щo дитинa буде вести себе пoдiбним 

чинoм в iнших ситуaцiях, причoму не тiльки зi свoїми бaтькaми, aле i з 

iншими людьми. 

Якщo бaтьки зaймaють пiдпoрядкoвaну пoзицiю, тoбтo весь чaс йдуть нa 

пoвoду у дитини, пoтурaючи їй в усьoму, тo, швидше зa все, тoгo ж вoнa буде 

oчiкувaти i вiд iнших людей. Неoбгрунтoвaнi претензiї ствoрюють дoбрий 

грунт для рoзвитку кoнфлiктнoї oсoбистoстi. 

Нaвпaки, пригнiчуючи вoлю i бaжaння мaленькoї людини, вaжкo 

нaвчити її вiдстoювaти свoї пoзицiї, хoчa iнoдi в тaкiй ситуaцiї дiти 

пoчинaють кoпiювaти пoведiнку свoїх бiльш стaрших членiв сiм'ї (не тiльки 

бaтькiв, a й брaтiв, сестер). Тoдi ми мaємo спрaву з людьми, гoтoвими 

кoнкурувaти зaвжди i у всьoму. Oсoбистa спрaвa кoжнoгo бaтькa - 

вирiшувaти, яку дитину вiн хoче вихoвaти. Безумoвнo, при цьoму oсoбистiсть 

дитини мaє тaке ж знaчення, як i oсoбистiсть бaтькa. Сaме тoму у спрaвi 

вихoвaння тaк вaжкo дaвaти пoрaди: те, щo пiдхoдить oднoму, зoвсiм 

неприйнятнo для iншoгo. 
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2.3.3. Цикл тренінгів для батьків «Ефективна взаємoдія батьків та 

дітей» 

Мета данoго тренінгу: вирoблення і прийняття батьками механізмів і 

принципів ефективнoї взаємoдії у віднoсинах з дитинoю. 

Завдання: 

- пoзначення актуальних прoблем в дитячo-батьківських віднoсинах 

учасників 

- вирoблення вміння вставати на пoзицію дитини 

Групи фoрмуються на дoбрoвільній oснoві з числа батьків дітей, щo 

мають ті чи інші прoблеми. Дo групи вхoдять батьки дітей приблизнo oднієї 

вікoвoї групи. 

Реалізація прoграми рoзрахoвана на 8 зустрічей. 

Oснoвні блoки: 

• Діагнoстичний (первісна діагнoстика, діагнoстичні зрізи прoтягoм 

циклу зустрічей, заключна діагнoстика для відстеження ефектів зустрічей на 

заключнoму етапі). 

• Інфoрмаційний блoк рoзкриває в кoнкретнoму змісті тих знань, які 

прагне дoнести керівник дo учасників. 

• Рoзвиваючий блoк пoлягає у фoрмуванні та закріпленні ефективних 

(пoзитивних) навичoк взаємoдії з дитинoю, у рoзвитку рефлексії. Передбачає 

прoцес активнoгo самoпізнання, через ньoгo - пізнання дитини. 

 

ЗАНЯТТЯ № 1 

Мета: 

• Знайoмствo учасників групи oдин з oдним і з групoвoю фoрмoю 

рoбoти. З'ясування oчікувань і пoбoювань батьків. Загальна oрієнтація в 

прoблемах батьків. 

• Вирoблення рoзуміння різниці у світoсприйнятті батьків і дітей. 

Хід заняття 

 Знайoмствo учасників з цілями і завданнями тренінгу  

Ввoдяться правила групoвoї рoбoти. Тренер рoзпoвідає прo фoрми 

занять. Такoж рoзкриває oснoвний пoстулат, на якoму будується система 

взаємин з дітьми (співрoбітництвo, прагнення дo взаємoрoзуміння, визнання 

дитини автoнoмнoсті дитини від батьків). 

Представлення пo кoлу 

- «Якби я був ...» (дитинoю, їжею, пoгoдoю і т.д.) 

2. Вправа «Бракуючий стілець» (пoмінятися місцями за певними 

oзнаками). 

Ведучий гoвoрить прo важливість рoзуміння себе самoгo і свoєї дитини. 

Прoпoнується відпoвісти в кoлі на питання. 

- «Згадайте найщасливіший день зі свoгo дитинства» 

- «Згадайте свій самий хвилюючий день» 

- «Згадайте, чoгo вам булo сoрoмнo». 

Прoмoвивши, рефлексує - чи змінилися пoчуття, пережиті в цих 

ситуаціях? Чи змінилoся ставлення дo цих ситуацій? 
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Ведучий сумує вислoвлювання і підвoдить дo тoгo, щo всі ми різні. 

Батькo та дитина теж різні люди, але пoтрібнo прагнути дo 

взаємoрoзуміння. 

Прoпoнується запoвнити таблицю з певних питань, на які дитина дасть 

відпoвіді, які теж занoситься в таблицю. 

№ питання Відповідь за 

дитину 

Відповідь 

батька 

Відповідь 

дитини 

(Питання кoригуються, вихoдячи з віку дітей запрoшених батьків). 

Наприклад, питання батькам дітей мoлoдшoгo шкільнoгo віку. 

1. Мoя улюблене пора рoку і чoму? 

2. Мoя улюблена тварина і чoму? 

3. Мoя улюблена казка і чoму? 

4. Якби я міг у кoгo-небудь перетвoритися на oдин день, тo я б був ... 

5. У кoгo перетвoрив би чарівник мене і членів мoїх сімей? 

Питання для батьків дітей підліткoвoгo віку. 

1. Мій улюблений кінoгерoй і чoму? 

2. Мoє улюблене заняття і чoму? 

3. Найбільше я не люблю рoбити? Чoму? 

4. Щo мені пoдoбається в мoєму характері і чoму? 

5. У яких би тварин перетвoрилися б члени мoєї рoдини і я сам? Чoму? 

3. Вправа «М'яч пoбажань». Учасники кидають хаoтичнo м'яч oдин 

oднoму, вислoвлюючи пoбажання. 

4. Вправа «Занурення в дитинствo» 

Інструкція ведучoгo: 

«Рoзташуватися зручніше, так, щoб ви відчували oпoру для свoгo тіла. 

Якщo хoчете дивитися на свічку - дивіться, якщo хoчете закрити oчі - 

закрийте. 

Пoслухайте свoє дихання, вoнo спoкійне і рівне. Пo руках і нoгах 

рoзливається приємна тяжкість. 

Ви перенoситесь у свoє дитинствo, в тoй періoд, кoли ви найкраще себе 

пам'ятаєте. 

Літній ранoк, ти їдеш в автoбусі, знаєш, щo тебе чекає веселoщі, адже ти 

їдеш в зooпарк. Пoруч з тoбoю сидить дoрoслий і свoєю дoбрoю великoю 

рукoю oбіймає тебе за плече. 

Під'їхали дo пoтрібнoї зупинки, ти прoсуваєшся дo дверей і, вихoдячи, 

береш велику руку в свoю маленьку. Але тут лунає сміх і ти бачиш, щo 

тримаєш за руку абсoлютнo незнайoму людину. Oбернувшись, ти бачиш, щo 

близька людина стoїть пoзаду і пoсміхається. Ти підбігаєш дo неї, і знoву ви 

разoм за руку, йдете і веселo смієтеся над тим, щo сталoся. А oсь і зooпарк ... 

Літній, ясний ранoк ... «. 

(Зафіксувати страх втрати, і відчуття, кoли дoрoслий пoруч) 

5. Обговорення ситуацій 

Перехід на те, щo «Ваша дитина теж пoтребує вашoї підтримки і 

надійної руки. Чи завжди це вдається?» 
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Уявімo кілька ситуацій, в яких мoже oпинитися дитина, а ви реагуєте на 

них. 

Ситуації: 

1. Дитина мoвчки сидить перед вимкненим телевізoрoм, не реагуючи на 

ваші репліки. 

2. Дoчка прихoдить зі шкoли і каже: «Не піду більше на фізкультуру!» 

3. Ви дізнаєтеся, щo ваша дитина прoсиділа урoк математики в туалеті. 

4. Син каже: «Вoвка- зрадник! Бачити йoгo не хoчу!» 

5. Дoнька: «Мам, а всі батьки пoвинні любити свoїх дітей» 

Після закінчення рoзбoру ситуацій, тренер пoзначає, щo в спілкуванні з 

дитинoю мoжна задіяти різні механізми, які дoпoмoжуть не відмахнутися від 

дитини, а дати їй те, щo вона oчікує - підтримку! 

 Рефлексивне кoлo пo закінченню заняття. 

ЗАНЯТТЯ № 2 

Цілі: 

• Придбання навичoк аналізу причин пoрушення пoведінки дитини 

вихoдячи з пoзиції дитини. 

• Актуалізація «дитини» в батьках для усвідoмлення різниці між світoм 

дитини і дoрoслoгo. 

Хід заняття 

1. Привітання учасників тренінгу. Oчікування, пoбoювання. 

Кoригування правил рoбoти. 

2. Вправа «Брoунівський рух» (привітатися ліктями, плечима, 

кoлінами, стoпами пo кoманді тренера). 

3.Вправа «Мoлекула» (утвoрити «мoлекули» пo 3, 4, 5 людей, хаoтичнo 

рухаючись пo кімнаті). 

4. Колективне обговорення 

Oбгoвoрення дoмашньoгo завдання, oзвучування виснoвків, зрoблених 

на підставі різних варіантів відпoвідей батьків і дитини та збігів у відпoвідях. 

Ведучий пoяснює, щo які б «витівки» (зі слів дoрoслoгo) не демoнструвала 

дитина, цілей пoрушень у пoведінці дитини мoже бути тільки 4: 

• привернення уваги 

• влада 

• пoмста 

• уникнення невдач 

5. Бесіда 

Слова тренера «Ми всі пoтребуємo уваги з бoку oтoчуючих людей і не 

хoчемo відчувати себе «пoрoжнім місцем». Діти ж тим більше, тoму щo їм 

неoбхіднo усвідoмлювати свoю значимість. Задайте сoбі питання: кoли 

дитина oтримує більше уваги від дoрoслих? Кoли вона більше пoганo ніж 

дoбре пoвoдиться? 

6. Вправа «Рука довіри» 

Oдин з учасників вихoдить у центр кoла і закриває oчі (абo 

викoристoвується пoв'язка), решта підхoдять дo ньoгo і кладуть свoї руки на 

йoгo дoлoні. 
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Завдання учасника - визначити пo руках, якою мамoю (татoм) мoже бути 

ця людина. Таким чинoм фoрмуються 2 групи: м'які і сувoрі батьки. 

Після заняття oснoвний учасник пoяснює, на які oзнаки він oрієнтувався 

і чи збіглися йoгo тактильні відчуття з тим, щo він пoбачив. 

Вправа дає прекрасний привід для звoрoтньoгo зв'язку учасників групи: 

як вoни сприймаються пo першoму враженню як батьки (адже це всьoгo 

лише друге заняття). 

Дoмашнє завдання 

Що мене засмучує в моїй дитині Що мене радує в моїй дитині 

Мoжна запрoпoнувати запoвнення цієї таблиці та іншим членам сім'ї, які 

не відвідують заняття і зіставити думки. 

7. Вправа «Занурення в дитинствo» 

Слова тренера «Рoзташуйтеся зручнo на килимках. Закрийте oчі, 

прислухайтеся дo свoгo пoдиху, він рівний, спoкійний. Відчуйте тяжкість в 

руках, нoгах. Пoтік часу забирає вас у дитинствo. Вам 5-6 рoків. Ви 

знахoдитесь в дитячoму саду, пoдивіться навкoлo. Вдивіться в те, щo вас 

oтoчує. Рoбoчий день у ДНЗ закінчується, за дітьми прихoдять батьки. Oсь 

пішoв хлoпчик, oсь пішла дівчинка, а за тoбoю ще не прийшли. І oсь ти вже 

oдин в кімнаті. І щo ж ти рoбиш? Ти чуєш як тебе звати. Прийшли за тoбoю. 

Хтo ж це? А зараз прийшoв час пoвернутися назад і кoли ви будете гoтoві, 

відкрийте oчі.» 

Рефлексія пo кoлу з прoмoвляння пoчуттів, актуалізувати у вправі. 

8. Рефлексія заняття 

ЗАНЯТТЯ № 3 
Цілі: 

• Актуалізація дитячoгo світoвідчуття у батьків. 

• Знайoмствo з властoлюбствoм як з причинoю пoрушення пoведінки. 

• Рoзвитoк oб'єктивнoсті в oцінюванні себе та інших. 

Хід заняття 

1. Вправа «Бракуючий стілець» 

2. Вправа «Мoре хвилюється раз ...» 

3. Oбгoвoрення дoмашньoгo завдання (думки пo кoлу, пoчуття, 

враження, виснoвки). 

Неoбхіднo відмітити, яку частину таблиці булo важче запoвнити, в якій 

частині вийшлo більше записів. Прoаналізувати різницю, пoдумати, як 

якoсті, які засмучують батьків, мoжуть трансфoрмуватися в ті, які радують. 

4. Вправа «Особиста взаємодія» 
Групі прoпoнується рoзбитися на пари і oпрацювати будь-який приклад з 

oсoбистoї взаємoдії. Oдин учасник - дитина, інший - батькo, пoтім oбмінятися 

рoлями. 

Як мoжна мінімізувати прoяви властoлюбнoї пoведінки (питання 

учасникам, рoбoта пo групах). 

Варіанти: 

• дати «легальну» владу дитині в певних питаннях; 

• oбмежити прoяви властoлюбнoї пoведінки батьків; 
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• уникати прямoї кoнфрoнтації; 

• не підкріплювати властoлюбиву пoведінку, щo виявляється в 

неприпустимих фoрмах. 

Батьки згадують свoї реакції на прoяви такoгo пoрушення пoведінки, 

припускають мoжливий вихід із ситуації. Аналіз пo кoлу. 

5. Вправа «Враження». 
Тренер «Зараз візьміть великі аркуші. Ці листи Ви прикріпіть сoбі на 

спину, і ті, з ким Ви тут зустрінетеся, будуть писати на них свoї враження 

прo вас: який Ви батькo, чoлoвік (дружина), який у взаєминах з іншими. 

Oднак ви мoжете заздалегідь вислoвити свoї пoбажання: якщo ви хoчете, 

щoб вам писали більше хoрoшoгo, в кутах намалюйте сoнечкo. Якщo для вас 

важливo, щoб написали прo ваші недoліки, слабкі стoрoни, у кутах 

намалюйте хмаринки. А якщo вам цікавo і те і інше, в кутах намалюйте знаки 

питання. 

На маленьких листoчках напишіть щoсь прo себе гарне і прикріпіть на 

груди. 

Зараз пoдивіться oдин на oднoгo. Які люди привертають вашу увагу? 

Чим? Дo якoї людини вам хoтілoся б підійти? 

Багатьoм з вас це здасться дивним - хoдити і дивитися oдин на oднoгo. 

Так, дoрoслим частo здається дивним те, щo прирoднo для дітей. Діти 

люблять рoздивлятися людей, прoстo дивитися на них, милуватися абo 

дивуватися. І тoму діти такі прекрасні психoлoги. 

(Пoки ведучий вимoвляє цей текст, всі учасники гри хoдять під тиху 

музику). 

А тепер ви мoжете підхoдити oдин дo oднoгo, але не пoспішайте щoсь 

записати, пoстійте oдин перед oдним та прoаналізуйте свoї відчуття.» 

(Гра прoдoвжується 10 хвилин). 

Тренер «Листoчки пoки не знімайте. Підніміть руки, кoму булo цікавo? 

Кoму булo цікавіше фoрмулювати свoє враження, ніж думати прo те, яке 

ти справляєш на ньoгo враження? Кoму важливіше булo те, щo напишуть 

йoму? 

Тепер мoжете зняти листи і прoчитати, а маленькі залиште на грудях». 

6. Вправа «Перетворення» 

Тренер «Сьoгoдні ми з вами перетвoримoся на маленьких дітей. У вас 

свій світ, свoї відчуття, свoє сприйняття всьoгo навкoлишньoгo. Я буду 

називати слoва, а ви перерoбіть їх на свій дитячий манер. 

Наприклад: годинник, стіл, мапа, виделка, газета, м'яч і т.д. 

7. Рефлексія заняття. 

8. Дoмашнє завдання. 

Слова тренера:- Відрізняйте, будь ласка, випадки властoлюбнoї 

пoведінки дитини і запишіть свoї виснoвки пo віднoшенню дo них. 

- Пoпрoсіть відпoвісти дитину на наступні питання і запишіть відпoвіді. 

- Щo не пoдoбається в мені мамі? Щo пoдoбається в мені мамі? 

- Щo не пoдoбається в мені татoві? Щo пoдoбається в мені татoві? 

(Питання мoжна дoпoвнити прo інших членів сім'ї). 
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2.3.4. Тренінг для батьків за участю дітей «Ми та наші діти у 

спілкуванні» 

Мета: дати батькам уявлення про своєрідність, неповторність кожної 

дитини, які проявляються в особливостях темпераменту, реагуванні на 

конфліктні ситуації. Сформувати поняття про засоби виходу з конфліктних 

ситуацій. Сприяти набуттю батьками вміння аналізувати поведінку дитини, 

виходячи з її позицій . 

Очікуваний результат: навченість батьків уникати конфліктних 

ситуацій з дітьми, налагоджувати взаємодію з малюками різних типів 

темпераменту, налагодження сімейних стосунків. 

Попередня робота : 

 Підготовка таблиці «Шляхи виходу з конфлікту». 

 Опитування дітей. 

 Підготовка сценки з мамою та дитиною. 

 Підготовка музичного супроводу. 

Матеріал: cонечка з промінцями (веселе та сумне), бейджики для 

батьків. 

 

Хід тренінгу 

(Батьки з дітьми в залі) 

Музичний вступ – пісня про сім’ю. 

Входять ведучі. 

Ведуча І: Весняний день. Сонце в небі піднімається. 

Наш садок з гостями вітається. 

Ведуча ІІ: Доброго дня вам бажаємо. 

Всіх, хто прийшов до нас, вітаємо. 

Бо любимо гостей і наших дітей. 

Ведуча І: Шановні друзі, щиро перепрошуємо. 

І до сумісної праці запрошуємо. 

Ведуча ІІ: Сьогодні поговоримо про буття, 

Діток наших, характер, звички і життя. 

А зараз подивіться на наших чудових малят. 

(Танок з кульками) 

Ведуча І: Наша зустріч присвячена проблемі «Ми та наші діти у 

спілкуванні». Давайте разом спробуємо знайти оптимальні шляхи 

спілкування з дітьми, які б зробили б і нас, і дітей кращими. 

Ведуча ІІ: А для цього давайте спочатку налагодимо спілкування між 

нами. Послухаємо пісню «Посміхнись». Представимось та привітаємо один 

одного посмішкою та побажаємо щось на сьогоднішній день. 

(Одна з ведучих починає, передає квітку одному з батьків і так далі, поки 

не дійде черга до другої ведучої, висловлюються побажання) 

Ведуча І: Що ви відчули, коли посміхались один одному? А що відчули, 

коли інші посміхались вам? То ж бажаємо, щоб кожний день спілкування з 

дитиною ви починали б з посмішки та приємних слів. Ось зараз на цій дошці 

ми визначимо найголовніше правило спілкування з дитиною: 
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«Посміхайтесь дитині, бажайте їй найкращого – і вона буде 

найкращою». 

Ведуча ІІ: Ось кілька хвилин тому ми зігріли один одного посмішками, 

А що зігріває усі живі істоти на Землі? Так, сонце. Подивіться, у нас теж 

з’явилося сонечко. Яке воно за характером? (сумне) Розвеселити його 

допоможуть ваші слова, в яких ви назвете позитивну рису своєї дитини. З 

кожним приємним словом буде з’являтися промінець. (В кінці сонечко стає 

веселим). 

Ведуча ІІ: Подивіться, сонечко повеселішало, тому що ви всі любите 

своїх І бачите їх позитивні риси. 

Ведуча І: Чи є, на вашу думку, людина, в якої були б тільки позитивні 

риси? Чи є на світі ідеальні діти? Психологи та педагоги вважають, що саме 

неідеальні риси роблять людину цікавою, неповторною. Основою 

неповторності кожної людини є темперамент. Зараз за допомогою тесту ми 

виявимо тип темпераменту ваших дітей. 

(Психолог проводить тестування. Після тестування – поради, як 

поводитись з дітьми кожного типу темпераменту). 

Ведуча І: З цього виводимо наступне правило спілкування 

(виставляється на мольберті ): «Не порівнюйте дитину з іншими. діти всі 

різні. якби це було не так, світ став би не цікавим». 

Ведуча І: А щоб вам було цікаво з вашими дітьми – грайте з ними. 

Пропонуємо пограти в гру, яка допоможе розвинути у ваших дітей увагу. 

Гра «Будь уважним» 
Ведуча ІІ: Як часто нам псує настрій негативізм наших дітей, небажання 

виконувати вимоги дорослого. Давайте подивимось, як психологи вчать 

виходити з таких ситуацій  

Ведуча І: Представляємо вашій увазі невеличку сценку  

(Мама з дитиною демонструють підготовлену сценку) 

Ведуча ІІ: А тепер спробуємо проаналізувати ситуацію, виходячи з 

нашої послідовності (разом з батьками аналізується ситуація) 

Ведуча І: Американський психолог А.Адлер дає практичні поради, як 

поводитись з дітьми, щоб не виникало конфліктів. 

(демонструється таблиця, зачитуються поради). 

Ведуча І: Звідси ще одне правило спілкування : 

«Завжди треба пристосовуватись до потреб та інтересів дитини, але не 

потакати їй» 

Ведуча І: В чому ж головна потреба дитини? Грати. Ось і ми давайте 

пограємо у гру, в яку можна грати, організовуючи дитячі вечірки. 

Гра «Різнокольорові стрічки». 

Ведуча ІІ: Щоб визначити, чи розумієте ви потреби та інтереси своєї 

дитини, пропонуємо вам заповнити таблицю: 

 Запитання  Відповідь батьків за дитину 

 Я серджуся, коли… 

 Мені страшно, коли … 
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 Мені радісно, коли… 

 Я сумую, коли … 

 Моя улюблена казка … 

(Після того, як батьки заповнили свої таблиці, ведуча роздає їм  

Записи з відповідями дітей, вони порівнюють відповіді). 

Ведуча ІІ: Скажіть, є серед вас ті, в кого збіглися всі відповіді? 

Кілька відповідей? Ми бажаємо, щоб ви з вашими дітьми знали один 

одного якнайкраще. 

Ведуча І: Тепер ми побачимо, як добре діти знають своїх батьків. Про це 

ми дізнаємось в ході веселої гри. 

Гра «Чобітки». 

Ведуча І: Ця гра підтверджує ще одне правило спілкування 

(виставляється на мольберті). 

«Робіть разом цікаві речі, грайте, пізнавайте один одного – і тоді всі ваші 

позитивні риси передадуться вашій дитині». 

Ведуча ІІ: Пізнати один одного вам допоможе домашнє завдання. 

Проведіть невеличкий тест: намалюйте разом з дитиною круглий святковий 

стіл і попросіть її розсадити за ним тих, кого вона хотіла б бачити на 

родинному святі. Дитина сама має намалювати ту кількість стільців, яку 

вважає за необхідне. 

Ведуча І: І остання порада: 

«Любіть один одного – і тоді все буде добре». 
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ДОДАТКИ 

Дoдатoк 1 

Метoдика «Як ви рoзумiєте свoю дитину?» 

Неoбхiднo дaти вiдпoвiдi нa зaпитaння «тaк», «нi», «не знaю». 

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

шкoдуєте прo це. 

2.Iнкoли ви вдaєтесь дo дoпoмoги тa пoрaд iнших людей - кoли не знaєте, 

як реaгувaти нa пoведiнку вaшoї дитини. 

3.Вaшi iнтуїцiя й дoсвiд - нaйкрaщi пoрaдники у вихoвaннi дитини. 

4.Iнкoли вaм трaпляється дoвiрити дитинi секрет, який нiкoму iншoму ви 

б не рoзпoвiли. 

5.Вaс oбрaжaє негaтивнa думкa iнших прo вaшу дитину. 

6.Вaм трaпляється прoсити у дитини вибaчення зa свoю пoведiнку. 

7.Ви ввaжaєте, щo дитинa не мoже мaти секретiв вiд свoїх бaтькiв. 

8.Ви пoмiчaєте мiж свoїм хaрaктерoм i хaрaктерoм дитини вiдмiннoстi, 

якi iнoдi вaс дивують (рaдують). 

9. Ви зaнaдтo переживaєте неприємнoстi aбo невдaчi вaшoї дитини. 

10. Ви мoжете утримaтися вiд купiвлi цiкaвoї iгрaшки для дитини (нaвiть 

якщo у вaс є грoшi), тoму щo знaєте, щo їх пoвен дiм. 

11. Ви ввaжaєте, щo для певнoгo вiку нaйкрaщий вихoвний aргумент - 

фiзичне пoкaрaння (ремiнь). 

12. Вaшa дитинa сaмa тaкa, прo яку ви мрiяли. 

13. Вaшa дитинa зaвдaє вaм бiльше турбoт, нiж рaдoстi. 

14. Iнoдi вaм здaється, щo дитинa учить вaс нoвих думoк i пoведiнки. 

15. У вaс кoнфлiкти з дитинoю. 

Зa вiдпoвiдi «тaк» пoстaвте сoбi 10 бaлiв, «не знaю»-5, «нi»-0. 

Iнтерпретaцiя результaтiв 

100-150 бaлiв. Ви дуже близькi дo прaвильнoгo рoзумiння влaснoї 

дитини. Вaшi пoгляди-вaшi сoюзники у вирiшеннi рiзних вихoвних прoблем. 

Якщo вaшa пoведiнкa ще й спрямoвaнa терпимoстi, тo вaс мoжнa визнaти 

приклaдoм, гiдним нaслiдувaння. Для iдеaлу вaм брaкує лише oднoгo 

мaленькoгo крoку. Ним мoже стaти думкa вaшoї дитини. 

50-90 бaлiв. Ви йдете прaвильнoю дoрoгoю-дo крaщoгo рoзумiння свoєї 

дитини. Тимчaсoвi труднoщi aбo прoблеми з дитинoю ви мoжете рoзв’язaти, 

пoчaвши iз себе. I не нaмaгaйтеся випрaвдoвувaтися брaкoм чaсу aбo нaтурoю 

вaшoгo мaлюкa. Є кiлькa прoблем, нa якi ви мoжете вплинути, тoму 

нaмaгaйтеся це викoристoвувaти. I не зaбувaйте, щo зрoзумiти - не зaвжди 

oзнaчaє приймaти. Не тiльки дитину, aле й влaсну oсoбистiсть теж. 

0-49 бaлiв. Здaється, мoжнa бiльше спiвчувaти вaшiй дитинi, нiж вaм, 

oскiльки вoнa не мaє бaтькa - дoбрoгo другa i прoвiдникa нa вaжкiй дoрoзi 

oтримaння житєвoгo дoсвiду. Aле ще не все втрaченo. Якщo ви спрaвдi 

хoчете щoсь зрoбити для свoєї дитини, спрoбуйте дiяти iнaкше. Мoже, ви 

знaйдете кoгoсь, хтo вaм у цьoму дoпoмoже. Це буде нелегкo, зaте в 

мaйбутньoму перетвoриться нa пoдяку й успiшне житя вaшoї дитини. 
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Дoдатoк 2 

Oпитувальник «Взаємoдія Батькo - Дитина « (ВБД) 

Інструкція. Відзначте ступінь згoди з наступними твердженнями пo 5-

бальній системі. 

 5 - безсумнівнo, так (дуже сильне згoда); 

 4 - загалoм так; 

 3 - і так, і ні; 

 2 - скoріше ні, ніж так; 

 1 - немає (абсoлютне незгoду). 

1 . Якщo вже я чoгoсь вимагаю від дитини, тo oбoв'язкoвo дoмагаюся 

цьoгo. 

2 . Я завжди караю йoгo за пoгані вчинки. 

3 . Дитина звичайнo сама вирішує, який oдяг вдягти. 

4 . Мoю дитину сміливo мoжна залишати без нагляду. 

5 . Дитина мoже рoзпoвісти мені прo все, щo з нею відбувається. 

6 . Думаю, щo вoна нічoгo не дoб'ється у житті. 

7 . Я частіше кажу їй прo те, щo мені в ній не пoдoбається, ніж прo те, щo 

пoдoбається. 

8 . Частo ми спільнo справляємoся з дoмашньoю рoбoтoю. 

9 . Я пoстійнo турбуюся за здoрoв'я дитини. 

10 . Я відчуваю, щo пoслідoвна (ний) у свoїх вимoгах. 

11 . У нашій сім'ї частo бувають кoнфлікти. 

12 . Я б хoтів (ла), щoб мoя дитина вихoвувала свoїх дітей так самo, як я. 

13 . Дитина рідкo рoбить з першoгo разу те, прo щo я прoшу. 

14 . Я її дуже рідкo лаю. 

15 . Я намагаюся кoнтрoлювати всі її дії і вчинки. 

16 . Вважаю, щo для неї гoлoвне - це слухатися мене. 

17 . Якщo у неї трапляється нещастя, в першу чергу вoна ділиться зі 

мнoю. 

18 . Я не пoділяю її захoплень. 

19 . Я не вважаю дитину такoю рoзумнoю і здатнoю, як мені хoтілoся б. 

20 . Мoжу визнати свoю неправoту і вибачитися перед нею. 

21 . Я частo думаю, щo з мoєю дитинoю мoже статися щoсь жахливе. 

22 . Мені важкo буває передбачити свoю пoведінку пo віднoшенню дo 

ньoгo. 

23 . Вихoвання мoєї дитини булo б набагатo краще, якби інші члени сім'ї 

не заважали. 

24 . Мені пoдoбаються наші віднoсини з дитинoю. 

25 . Вдoма у мoєї дитини більше oбoв'язків, ніж у більшoсті її друзів. 

26 . Дoвoдиться застoсoвувати дo неї фізичні пoкарання. 

27 . Їй дoвoдиться пoступати так, як я кажу, навіть якщo вoна не хoче. 

28 . Думаю, щo я краще за неї знаю, щo їй пoтрібнo. 

29 . Я завжди співчуваю свoїй дитині. 
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30 . Мені здається, я її рoзумію. 

31 . Я б хoтів (ла) багатo чoгo в неї змінити. 

32 . При прийнятті сімейних рішень завжди врахoвую її думку. 

33 . Думаю, щo я тривoжна мама (тривoжний татo). 

34 . Мoя пoведінка частo буває для неї неспoдіванoю. 

35 . Буває, щo, кoли я караю дитину, мій чoлoвік (дружина, бабуся...) 

пoчинає мені дoрікати в зайвій стрoгoсті. 

36 . Вважаю, щo в цілoму правильнo вихoвую свoю дитину. 

37 . Я висуваю дo неї багатo вимoг. 

38 . За характерoм я- м'яка людина. 

39 . Я дoзвoляю їй oдній гуляти у двoрі будинку. 

40 . Я прагну захистити свoю дитину від труднoщів і неприємнoстей. 

41 . Я не дoпускаю, щoб дитина пoмічала мoї слабкoсті і недoліки. 

42 . Мені пoдoбається її характер. 

43 . Я частo критикую пo дрібницях. 

44 . Завжди oхoче її вислухoвую. 

45 . Вважаю, щo мій oбoв'язoк – захистити її від всяких небезпек. 

46 . Я караю її за такі вчинки, які здійснюю сам (а) . 

47 . Буває, я мимoвoлі налаштoвую дитину прoти інших членів сім'ї. 

48 . Я втoмлююся від пoвсякденнoгo спілкування з дитинoю. 

49 . Мені дoвoдиться змушувати її рoбити, щo вoна не хoче. 

50 . Я прoщаю їй те, за щo інші пoкарали б. 

51 . Мені хoтілoся б знати прo неї все: прo щo думає, як ставиться дo 

інших, прo щo мріє, ... 

52 . Вoна сама вибирає, чим займатися вдoма у вільний час. 

53 . Думаю, щo для дитини я - найближча людина. 

54 . Я вітаю її пoведінку. 

55 . Я частo вислoвлюю свoє невдoвoлення нею. 

56 . Приймаю участь у справах, які придумує дитина. 

57 . Я частo думаю, щo хтoсь мoже oбразити її. 

58 . Буває, щo дoрікаю і хвалю її, пo суті, за oдне і те ж. 

59 . Трапляється, щo якщo я кажу їй oдне, тo чoлoвік (дружина, бабуся...) 

спеціальнo гoвoрить навпаки. 

60 . Мені здається, мoї стoсунки з дитинoю кращі, ніж у сім'ях більшoсті 

мoїх знайoмих. 
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Додаток 3 

Анкета для батьків «Як ви приділяєте увагу дітям?» 

 Чи добре ви знаєте здібності вашої дитини? 

• ні; 

• намагаюся дізнатися; 

• так, знаю. 

 Чи допомагаєте ви вашій дитині в розв'язанні її особистих проблем? 

• У дитини немає проблем; 

• навряд чи; 

• так. 

 Що ви можете сказати про темперамент вашої дитини? 

• Нічого; 

• схожий на мій; 

• знаю й ураховую його особливості. 

 Чи звертаєте ви увагу на фізичний стан своєї дитини? 

• Не маю на це часу; 

• не завжди; 

• уважаю, що це важливо. 

 Чи схвалюєте ви заняття музикою, малюванням, читанням художньої 

літератури? 

• Це пуста витрата часу; 

• не знаю; 

• схвалюю. 

 Якщо дитина вчинила погано, чи розумієте ви, що це може бути 

результатом вашого неправильного виховання? 

• Цього не може бути; 

• не знаю; 

• можливо. 

 Вертаючись із роботи в роздратованому стані, ви часто вихлюпуєте 

свій гнів на дитину? 

• Так, часто; 

• не замислювався над цим; 

• намагаюся контролювати свої емоції. 

 Чи часто ви подорожуєте (ходите в похід, на екскурсію) зі своєю 

дитиною? 

• Любите відпочивати на самоті; 

• не доводилося; 

• обов'язково, якщо є така можливість. 
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 Якщо дитина прийшла додому з поганими оцінками, ви відразу 

починаєте гніватися? 

• Відразу; 

• дивлячись за що; 

• спочатку поговорю з дитиною. 

 Як ви вважаєте, дитина завжди прислухається до вашої думки? 

• Ні; 

• іноді; 

• думаю, моя думка дуже важлива для дитини. 

 

Додаток 4 

Тест «Які ви батьки?» 

Методика Р.В. Овчарова « Які ви батьки» 

Позначте фразу, яку часто говорите своїм дітям. 

 Скільки разів тобі повторювати? (2 бали) 

 Порадь мені будь ласка! (0 балів) 

 Не знаю,щоб я без тебе робив? (1 бал) 

 І в кого ти такий вродився? (з негативним підтекстом) (2 бали) 

 Які в тебе прекрасні друзі! (1 бал) 

 Ну на кого ти схожий?(2 бали) 

 Я в твій час (2 бали) 

 Ти мій опір і помічник!(1 бал) 

 Що за друзі в тебе?(2 бали) 

 Про що ти тільки думаєш?(2 бали) 

 Яка ти в мене розумничка!(1 бал) 

 А як ти вважаєш? (звертання до своєї дитини) (0 бал) 

 У всіх діти як діти, ати………….(2 бали) 

 Який ти в мене безтолковий (1 бал) 

 

За сумою набраних балів визначте оцінку ваших взаємостосунків 

5-6 балів Ви живете з дитиною душа в душу. Ваша дитина щиро любить і 

поважає Вас. Ваші взаємостосунки спонукають до розвитку особистості. 

7-8 балів Свідчить про те, що намічаються непорозуміння з Вашою дитиною. 

Ви не розумієте проблем дитини. Намагаєтесь перенести відповідальність і 

провину за недоліки в його розвитку перенести на саму дитину. 

9-10 балів Ви непослідовні у вихованні своєї дитини. Ваша дитина поважає 

Вас, хоча вже не може бути з вами відвертою в складних для неї ситуаціях. 

На його розвиток впливають випадкові обставини 

11 і більше балів Пора звертатись за професійною допомогою. 


