
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

директор районного 

 науково-методичного кабінету 

                              ________________Б.В.Шерстюк        

                                                                

План 

проведення  творчої групи  

працівників психологічної служби системи освіти району  

 

Дата проведення: 20.01.15 

Місце проведення: РНМК 

Відповідальний: Гринчук С.О. 

 

«Профілактика деструктивних впливів мас-медіа та 
психологічного маніпулювання . Організація та проведення 

психолого-педагогічних консиліумів . Організація та 
проведення превентивної роботи  

 в закладах освіти з питань попередження негативних явищ 
серед підлітків та учнівської молоді» 

 

        Мета:  

 надати алгоритм проведення організаційної та превентивної роботи в закладах 

освіти з питань попередження негативних явищ серед підлітків та учнівської 

молоді; 

 актуалізувати  знання з проблем формування критичного мислення як одного із 

засобів профілактики деструктивних впливів мас-медіа та психологічного 

маніпулювання, цілеспрямована підготовка особистості до вмілого і безпечного 

користування засобами ЗМІ;   

 ознайомити з підготовкою та організацією психолого-педагогічних консиліумів, 

як засобом надання своєчасної спеціалізованої допомоги учням шляхом 

здійснення комплексності в діагностико-консультативній, і корекційно-

розвивальній роботі, забезпечення своєчасного виявлення і кваліфікацію 

ускладнень дитини. 

 
Порядок проведення засідання 

Час Зміст роботи 

 

Виконавець 

09.00-09.05 Реєстрація учасників. Ознайомлення з 

планом роботи. 

Гринчук С.О.  

методист РНМК 

Теоретичний блок 

09.05-09.15 Організація та проведення превентивної 

роботи в закладах освіти з питань 

попередження негативних явищ серед 

підлітків та учнівської молоді (методичний 

посібник) 

Гринчук С.О.  

методист РНМК 

 

09.15-09.30 Нервово-психічні порушення у дітей у ЗНЗ, 

їх профілактика та методи корекції.  
Басараб Л.О., 

завідувач РПМПК 
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09.30-09.50 Профілактика деструктивних впливів мас-

медіа та психологічного маніпулювання. 
Мазур М.Г.,  

практичний 

психолог 

Солонянської СЗШ 

№ 2 

09.50-10.10 Психолого-медико-педагогічний консиліум 

у ЗНЗ і ДНЗ – основна ланка у впровадженні 

інклюзивного навчання 

Гринчук С.О. 
методист РНМК 

Практичний блок 

10.10-11.00 Ділова гра-тренінг «Навчання та виховання 

важковиховуваних підлітків» 
Гринчук С.О. 

методист РНМК 

Різне 

11.00-11.15 Щодо звітності працівників психологічної 

служби системи освіти району (Лист 

ДОНМЦППСР від 15.01.15 №117) 

 Про результати проведеної акції в ЗНЗ 

району «16 днів проти насильства» 

(презентація) 

Гринчук С.О. 
методист РНМК 

11.15-11.20 Рекомендовані матеріали, розробки, 

діагностичний матеріал  (матеріали на 

флеш-носій) 

Алькема С.Я.,  

керівник РМО, 

практичний 

психолог 

Мопрівської СЗШ  

11.20-11.30 Підсумки.   Рекомендації учасникам кон-

сультації. Домашнє завдання. 
Гринчук С.О. 

методист РНМК 

 

 

 

Домашнє завдання:  

 

1) запланувати та провести  психолого-медико-педагогічних консиліумів у ЗНЗ чи 

ДНЗ (в електронному вигляді надіслати план проведення та тематику  конси-

ліумів (мінімум 2 рази на рік) на електронну адресу grinchuk.sveta@yandex.ru) до 

30.01.15 ; 

2) публікації в періодичних виданнях та районній газеті «Вперед»; 

3) підготовка звітів щодо виконання нормативних документів, в реалізації яких 

беруть участь працівники психологічної служби та надіслати на електронну 

адресу до зазначених термінів. 
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Організація та проведення превентивної роботи в закладах освіти з питань 

попередження негативних явищ серед підлітків та учнівської молоді 

 

Гринчук С.О. методист РНМК 

Ефективність роботи з неповнолітніми правопорушниками великою мірою залежить 

від раціонального добору методів, засобів і прийомів впливу на кожного, від організації самого 

процесу соціально-педагогічної роботи з ними. Співпраця буде ефективною, якщо враховані 

індивідуально-психологічні особливості неповнолітнього, реалізований індивідуальний підхід 

до нього. 

Це передбачає чітку соціально-педагогічну та психологічну діагностику особливостей 

неповнолітнього і на основі цього — визначення перспектив розвитку його особистості, 

постановку мети і завдань роботи з ним. Розрізняють три етапи: діагностичний, корекційний, 

аналітичний. 

Діагностичний етап. Вивчення особистості неповнолітнього за допомогою вербальних 

і невербальних методик, а також через бесіду, спостереження, вивчення документації. 

Постановка мети і завдання психолого-педагогічної роботи. 

Корекційний етап. На основі отриманих даних складають пеихокорекційну программу, 

що включає індивідуальні консультації, бесіди, тренінги, вправи, рольові ігри. 

Аналітичний етап (повторна діагностика). Виявлення результатів соціально-

педагогічної та психокорекційної діяльності, розробка рекомендацій до подальшої роботи з 

неповнолітнім. 

Діагностичний етап для соціального педагога (психолога) — це вивчення соціальних, 

педагогічних та психологічних умов, які стали передумовою формування індивідуальних 

особливостей та причиною девіантної поведінки підлітка. Такий етап необхідно починати з 

вивчення особової справи підлітка (разом із юристом). Це дасть змогу з'ясувати, які саме 

протиправні вчинки було скоєно і за яких саме умов. Далі — знайомство та бесіда з педагогами 

(психологом) навчального закладу, в якому вчиться підліток, для визначення поведінкових, 

комунікативних особливостей, нахилів, здібностей, інтелектуального (навчального) потенціалу. 

Бесіда з батьками має бути спрямована на з'ясування педагогічного потенціалу сім'ї, її 

соціального статусу та виховного впливу на підлітка. Усе це дасть об'єктивнішу інформацію 

для складання соціально-психологічної карти і можливість визначити, яку саме роботу було 

проведено у навчальному закладі, які помилки найочевидніші у сімейному вихованні.  

Подальша робота полягає у знайомстві соціального педагога (психолога) з 

неповнолітнім. При цьому слід звернути увагу на зовнішній вигляд підлітка, манеру поведінки, 

спілкування, тобто на все, що може дати інформацію про нього. На першому етапі важливо 

завоювати довіру, викликати на відвертість. Цьому сприятиме бесіда, витримана у спокійному і 

привітному тоні. Небажано ставити прямі запитання, ефективніше подавати їх у завуальованій 

формі.  

Соціальному педагогу (психологу) необхідно розповісти про те, що мета його 

діяльності — допомогти пізнати самого себе, мотиви своєї поведінки, шукати шляхи її 

саморегулювання. Це допоможе частково зняти напруження і схвильованість, що виникають за 

таких умов. Під час роботи за методиками слід звертати увагу на паузи, обмовки, 

закреслювання та відмову відповідати на якесь запитання або виконувати якесь завдання. Усе 

це має прихований сенс і дає додаткову інформацію про неповнолітнього.  

Щодо психодіагностичних методик, то можна використовувати такі: „Дім, дерево, 

Людина” Дж. Бука, тест Люшера, тест „Уявна тварина”, „Незакінчене речення”, методика 

виміру рівня тривожності Тейлора, методика діагностики показників і форм агресії Басса—

Даркі, методика виявлення акцентуацій характеру К. Леонгарда, методика діагностики 

схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса тощо. Завершується діагностичний 

етап постановкою мети і завдань подальшої соціально-педагогічної роботи з неповнолітнім, 

написанням висновків та рекомендацій, складанням програми соціально-педагогічного 

(соціально-психологічного) супроводу: підключення до суспільно корисної (волонтерської) 
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діяльності, залучення до членства в учнівській громадській організації, включення до малих 

тренінгових груп, організація індивідуальної психокорекційної роботи тощо.  

Після отримання повної інформації про підлітка та обробки результатів потрібно 

розробити психокорекційну програму, спрямовану на подолання проблем, які виявив 

попередній етап. Отже, дуже часто за результатами досліджень з'ясовується, що для 

неповнолітніх, які скоїли протиправні вчинки, характерні: 

 високий рівень агресивності;  

 високий рівень тривожності;  

 низька самооцінка.  

Тому на першому етапі рекомендуємо застосовувати діагностичні методики, що 

дозволяють визначити також і рівень цих параметрів. 

Агресивність стає однією з причин псування характеру, і часто це проявляється після 

того, як людина пережила важку (кризову) ситуацію внаслідок непропрацьованого 

посттравматичного стану. Агресивність має якісну й кількісну характеристику. Кожна 

особистість певною мірою агресивна, відсутність агресії призводить до пасивності, 

конформності. її непомітний розвиток починає визначати всю суть особистості, яка може стати 

конфліктною, нездатною йти на компроміс. Сама по собі агресивність не робить людину 

свідомо загрозливою, тому що, з одного боку, зв'язок між агресивністю й агресією не є 

жорстким, а, з іншого, сам акт агресії може не приймати несхвальних форм. Агресивні прояви 

можна поділити на два основні типи: перший — мотиваційна агресія як самоцінність, другий — 

інструментальна як засіб. Практичних психологів (соціальних педагогів) має більше цікавити 

мотиваційна агресія як прямий прояв реалізації деструктивних тенденцій особистості.  

Для зменшення агресивності неповнолітніх пропонуємо провести такі вправи.  

 

Вправа „Інтерв'ю”  

Підліток відповідає на поставлені запитання: твій улюблений колір, твої улюблені 

фрукти, куди ти любиш ходити під час канікул, у вільний час, чим любиш займатися у вихідні, 

твій улюблений урок, що тебе найбільше радує, що засмучує, чи є в тебе друг, твоя улюблена 

пісня тощо.  

Вправа „Десять запитань”  

Підліток починає ставити запитання педагогу чи психологу, немов міняючись місцями.  

 

Гра „Що люди відчувають?”  

Педагог (психолог) запитує: „Які переживання, відчуття бувають у людей?”. Підліток 

відповідає, а педагог чи психолог записує відповіді в таблицю.  

 

Гра „Що це означає?”  

Підлітку дають таблицю, в якій написано назви відчуттів, згаданих у попередній грі 

(задоволення, невдоволення, злість, утома, здивування, сором, радість-, полегшення, гнів, 

нетерпимість), і просять пояснити, як він розуміє кожне з почуттів.  

 

Гра „Чортеня”  

Перед учнем кладуть аркуш паперу, поділений на дві частини. Одна має заголовок 

„Мій янгол-охоронець”, інша— „Чортеня”.  

Педагог. Згадай ситуацію, коли ти сердився, втратив контроль над собою, заподіяв зло 

кому-небудь. Дозволь своїй пам'яті відновити ці події. (Пауза.) Згадай, будь ласка, що ти тоді 

говорив собі подумки, що тобі говорило твоє чортеня. Адже в кожному з нас сидить таке 

чортеня, яке вмовляє скоїти щось неприємне. Згадай, як воно тебе підбурювало, що говорило 

тобі. Ти зміг би написати на папері ці слова? Обговорення.   

 

Гра „Янгол-охоронець”  
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Психолог (педагог) пропонує згадати ситуацію, коли підліток зміг себе втримати від 

протиправних дій, і просить записати фрази, які той говорив собі при цьому. Далі психолог 

рекомендує завжди аналізувати конкретну ситуацію та прислухатися до порад „янгола-

охоронця”. 

 

Вправа „Я у своїй уяві” 

Психолог пропонує уявити ситуацію, що спричиняє агресивну поведінку — гнів, 

злість.  

Педагог. Уяви собі, що... (опис подій). Прислухайся до своїх думок і почуттів, адже це 

сигнал, щоб ти сказав собі: „Стоп! Мене починає провокувати моє чортеня...”. Уяви, що ти 

глибоко дихаєш. ї твоє напруження спадає. Ти говориш собі: „Думай про те, що зробити, і не 

думай про те, що ти злий”. (Пауза.) Подумай, зараз твоя проблема в тому, що робити. Дихай 

глибше, сконцентруйся, час вирішити це питання. Уяви, як ти поведешся в цій ситуації. Скажи, 

що ти вважаєш за потрібне, можеш навіть похвалити себе.  

 

Вправа на уяву „Я режисер власного життя” 

Психолог (педагог) пропонує підлітку уявити найбільш імовірну ситуацію, що 

спричиняє агресивну поведінку. Але зараз він уже сам режисер свого життя, і може 

спроектувати свої думки, поведінку в тумить, коли гнівається. Те, що відбувається, залежить 

від нього самого.  

 

Вправа на уяву „На березі моря” 

Психолог. Уяви, що ти на березі моря. Хлюпочешся у воді. Досхочу накупавшись, 

виходиш, лягаєш на прогрітий сонцем пісок пляжу. Затуляєшся руками від яскравого сонця. 

Розкидаєш у приємних лінощах руки і ноги. Набираєш у руки уявний пісок. Сильно стиснувши 

пальці в кулак, утримуєш його. Посипаєш коліна піском, поступово розкриваючи пальці. 

Безсильно опускаєш руки вздовж тіла: ліньки рухати важкими руками.  

 

Тривога — емоційний стан, який виникає в ситуаціях невизначеності й проявляється в 

очікуванні несприятливого розвитку подій. Під особистісною тривожністю розуміють стійку 

індивідуальну характеристику, схильність суб'єкта до тривоги, наявність у нього тенденції 

сприймати більшість ситуацій як загрозливі, відповідаючи на кожну з них певною реакцією, яка 

кайчастіше виявляється у конфліктній, ворожо-захисній поведінці. Ситуативній тривожності 

притаманні суб'єктивні емоції: напруження, неспокій, заклопотаність, нервозність, 

конфліктність. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію й може бути різним 

за інтенсивністю та динамікою в часі.  

Для організації психокорекції і тривожності в підлітків можна застосувати метод бесід 

і переконань, тренінгових занять для подолання стресових, конфліктних ситуацій, а отже й 

тривожності.  

 

Прийоми боротьби зі стресом  

1. Намагайтеся дивитися на майбутнє у позитивному ключі. Хоча б ненадовго згадуйте, як ви 

почувалися, коли було добре. Коли люди уявляють себе в певній ситуації, то виникають і 

пов'язані з нею почуття.  

2. Намагайтеся вчитися прийомів фізичного розслаблення. Коли ваше тіло розслаблене, то й 

психіка не може бути в напруженому стані.  

3. Намагайтеся бути більш реалістичним, коли описуєте собі або близьким ситуацію, в якій 

опинилися. Уникайте таких емоційно забарвлених слів як „ніколи”, „завжди”, „ненависть”.  

4. Живіть сьогоднішнім днем. Установлюйте цілі на сьогодні, не вимагайте надто багато від 

себе.  

5. Не дозволяйте потонути в жалощах до себе, не відмовляйтеся від допомоги. Кохання, 

дружба і соціальна допомога – могутні інструменти у боротьбі зі стресом (тривогою). 
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6. Пам’ятайте, що ви не самі. Те, що вивідчуваєте зараз, бувало з багатьма, і вони вижили. Так 

трапиться і з вами. 

7. Знайдіть час для спокійної розмови з близькою людиною.  

8. Навчіться заспокоюватися завдяки власним зусиллям: повільно глибоко вдихніть, ніби 

втягуєте повітря через ноги, видихніть із себе „тривожне” повітря, напруженість, уявіть собі 

приємний стан, пов'язаний із відпочинком: ніби лежите у ліжку, гладите собаку (кота) або 

сидите поряд із приємною (коханою) людиною, уявіть якомога більше реальних деталей цієї 

картини, щоб вона стала ясною й запам'яталася.  

9. Коли дуже схвильовані, треба глибше й повільніше дихати і спробувати викликати в пам'яті 

картину, яку ви склали.  

 

 Тренінгові вправи 

Педагог (психолог) пропонує взяти олівець і підкреслити, яких помилок у 

суперечках (конфліктних ситуаціях) найчастіше припускається учень:  

 не дає іншій стороні часу, щоб повністю висловити власну думку;  

 не обґрунтовує своїх висловлювань;  

 залишає нез'ясованою одну тему і переходить до іншої;  

 обговорює не вчинки партнера, а його особистість;  

 застосовує емоційний тиск;  

 прагне самоствердитися на фоні іншого;  

 не визнає вголос правоту партнера, навіть коли внутрішньо згоден із його аргументами. 

Уникнути напруження, сварок, тривоги вам допоможе знання основних принципів 

правильної конструктивної суперечки:  

1. Слухайте співрозмовника, аж доки він сам попросить вас висловитися.  

2. Розкривайте всі свої аргументи, щоб краще пояснити позицію 

співрозмовникові.  

3. Користуйтеся тільки позитивними формулами (замість: „Ти мало приділяєш 

уваги” треба казати: „Мені хотілося б частіше бачити...”).  

4. Зберігайте повагу й довіру до партнера, говоріть про свої почуття, а не про 

його недоліки (наприклад, замість твердження „Ти егоїст” краще сказати: „Тобі не 

подобається піклуватися про мене?”).  

5. Знімайте напруження в розмові жартом, ласкою, усмішкою.  

6. Пропонуйте компромісні варіанти, не наполягаючи на них тільки із 

самолюбства.  

7. При загостренні сварки підіть на поступки заради збереження відносин. 

Відкладіть розмову до сприятливого моменту.  

Порадьте підлітку виписати на окремий аркуш ті принципи, які він особливо часто 

порушує. Перед сном нехай погляне на аркуш і згадає, коли і за яких обставин припустився 

цих помилок. Запропонуйте уявити, як за таких самих обставин треба було діяти правильно . 

Виконувати цю вправу варто, поки делікатне і відкрите вираження своїх думок та емоцій не 

стане для нього звичним.  

Самооцінка. У більшості випадків у неповнолітніх із девіантною поведінкою 

занижена самооцінка. Чимало з них мають досвід безнадійності й безпорадності. Деяким 

підліткам важко побачити сенс існування, усвідомити свою цінність як особистості, відчути 

себе комусь потрібними. Відсутність чіткої перспективи на майбутнє й відчуття власної 

непотрібності можуть стати причинами формування протиправної поведінки. Для того, щоб 

запобігти укорінюванню де-віантності, необхідні особливі заходи. Міні-тренінг, 

спрямований на корекцію ставлення підлітка до себе, є одним із них.  

 

 Міні – тренінг   

Вправа „Асоціації”  
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Психолог (педагог) пропонує учневі відповісти на такі запитання: на яке дерево ти 

схожий, на яку квітку, на якого літературного героя, на яку погоду, на яку тварину тощо.  

 

Вправа „Життєве кредо”  

Потрібно представити так зване життєве кредо — якесь висловлювання, девіз, що 

допомагає в житті, відбиває індивідуальність, ставлення до світу й до себе.  

 

Вправа „Шлюбне оголошення”  

Завдання цієї вправи — якомога коротше (ніби це шлюбне оголошення) написати 

про найгарніше у собі. Потрібно зробити це так, щоб отримати якомога більше листів у 

відповідь.  

 

Вправа „Мої риси”  

Опишіть свої гарні й погані риси, свій ідеал, своє реальне «Я» та яким хотілося б 

бути, щоб гарно почуватися в житті.  

 

Вправа „Лист до себе”  

Психолог (педагог) пропонує підлітку написати листа найближчій людині, 

підштовхує до думки, що цією людиною є сам учень.  
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НАЙБІЛЬША РОЗКІШ НА СВІТІ 

 Корекційно – розвивальне заняття для підлітків 

  

Мета: розвиток комунікативних навичок, емпатійних і рефлексивних здібностей учнів; 

сприяння поліпшенню взаємовідносин у класному колективі. 

Учасники: старші підлітки. 

 

                                            Хід заняття 

На дошці записана тема заняття та епіграф (слова Ліни Костенко). 

Психолог запитує учнів, що, на їхню думку, є „найбільшою розкішшю на світі”. Діти 

пропонують свої версії. 

Психолог. Життя кожної людини від самого її народження проходить серед людей. Ми 

залежимо від людей, а вони від нас. Важко уявити людину, яка могла б бути повністю самотньою 

та незалежною від інших. 

Можливо ви чули, що в історії є випадки, коли маленькі діти потрапляли у зграю тварин 

(вовків, мавп). Пам'ятаєте, що з ними було, коли вони поверталися до людей? Вони, зазвичай, не 

могли стати повноцінними людьми, навчитися говорити, отримати освіту, працювати, навіть 

поводитися, як люди. Діти поводилися як тварини, серед яких жили.  

Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері назвав найбільшою 

розкішшю на світі людське спілкування. Людське спілкування — складний і тонкий процес: 

кожна людина, якою б розумною вона не була, вчиться цього все життя, здобуваючи власний 

досвід, часто за рахунок помилок і розчарувань. Якщо людина не вміє спілкуватись із людьми, у 

неї на кожному кроці виникають проблеми.  

Ви знаєте, що я щороку проводжу соціометрію у кожному класі, де завжди є діти-зір-ки, 

популярні та ізольовані. І статус дитини у класі не залежить від зовнішності, успішності 

навчання, заможності батьків, а залежить від уміння спілкуватися з іншими.  

Звичайно, що у взаєминах часто виникають конфліктні ситуації, труднощі, 

непорозуміння. Але потрібно вчитися їх розв'язувати, вирішувати, не ображаючи одне одного, не 

руйнуючи стосунків. Тим паче, у майбутньому кожен із вас буде працювати в трудовому 

колективі, а там дуже важливо вміти налагоджувати стосунки.  

 

Мозковий штурм 1  

Психолог пропонує дітям об'єднатися у дві групи за допомогою різнокольорових карток, 

на яких написані цифри „1” або „2”. Перша група отримує завдання: „Назвати причини 

конфліктів у класі, серед однолітків”. Друга група: „Назвати ознаки „конфліктної особистості”. У 

кожній групі обирається „секретар”, який записує пропозиції, та „спікер”, який буде 

проголошувати список групи (10 хв).  

 Причини конфліктів  

1. Невміння стримувати емоції, нервозність, невміння володіти собою. 

2. Агресивність або тривожність. 

3. Пихатість, зарозумілість. 

4. Боротьба за лідерство, намагання ствердитися за рахунок інших. 

5. Бажання показати себе «крутим», принизити людину, яка, на його думку, нижча 

за нього. 

6. Небажання вислухати іншого. 

7. Погана вихованість. 

8. Поділ у групі на „кращий — гірший”, „багатий — бідний”. 

9. Егоїзм, зневажливе ставлення до інших. 

10. Низькі інтелектуальні здібності.  

11.     Різні погляди. 

12. Оцінювання людей. 

13. Небажання визнавати свої помилки та чиюсь правоту. 
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 Риси конфліктної особистості 

1. Бажання бути завжди головним — найрозумнішим, найкращим (псевдолідер). 

2. Надмірна принциповість, непохитна впевненість у своїй правоті. 

3. Надмірна прямолінійність у висловлюваннях і судженнях, безапеляційне 

висловлювання всього, що спало на думку. 

4. Часта дратівливість, поганий настрій („не зачіпай — уб'є!”). 

5. Несправедлива оцінка почуттів і думок інших. 

6. Байдужість до почуттів інших. 

7. Жорстокість до інших, черствість. 

8. Небажання визнавати чужу правоту. 

9. Завищена або занижена самооцінка. 

 

 

Заслуховують варіанти дітей, які обговорюються і доповнюються.  

Психолог. Приміряйте на себе ці риси — чи ви не поводитеся деколи так? Можливо, вам 

варто переглянути своє ставлення до інших?  

 

Тест „Який ви птах?”  

Психолог. Щоб з'ясувати, як ви ставитеся до інших, зробимо невеличкий тест „Який ви 

птах?”  

 

 Тест „Який ви птах?” 

Інструкція. Відповідаючи на запитання, виберіть одну з трьох запропонованих 

відповідей. 

 

1. Вам 12 років, ви зібралися гуляти, а мама раптом говорить: „Уже пізно, нікуди не 

підеш”. Які ваші дії? 

а) Дуже попрошу маму, щоб вона мене відпустила, але якщо вона наполягатиме на 

своєму, то залишуся вдома; 

б) скажу: „А я нікуди не хочу йти”, — і залишуся вдома; 

в) скажу: „Не пізно, я піду”, — хоча мама потім буде сваритися. 

 

2. Що ви зазвичай робите у разі розбіжностей? 

а) Уважно прислухаюся до іншої думки і намагаюся знайти можливість взаємної 

угоди; 

б) уникаю марних суперечок і намагаюся домогтися свого іншими шляхами; 

в) відкрито виражаю свою позицію і намагаюся переконати співрозмовника. 

 

3. Якою людиною себе вважаєте? 

а) Людиною, яка любить подобатися іншим і бути, як усі;  

б) людиною, яка завжди залишається сама собою; 

в) людиною, яка любить підкоряти інших людей своїй волі. 

 

4. Як ви ставитеся до романтичного кохання? 

а) Бути поруч із коханою людиною — найбільше щастя на землі;  

б) це непогано, але поки не лізуть у душу; 

в) це прекрасно, особливо коли кохання дає все, що мені потрібно. 

 

5. Що ви робите, коли засмучені? 

а) Намагаюся знайти когось, хто б мене розрадив; 

б) намагаюся не звертати на це уваги; 
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в) починаю сердитися і можу зірватися на інших. 

 

6. Як ви почуватиметеся, якщо вчитель не зовсім справедливо розкритикує вашу 

роботу? 

а) Мене це зачепить, але я намагатимуся цього не показувати; 

б) мене це обурить, я буду активно захищатися і зможу висловити у відповідь свої 

претензії; 

в) я засмучуся, однак сприйму те, в чому він має рацію, і буду намагатися ці 

помилки виправити. 

 

7. Що ви робитимете, якщо хтось буде кепкувати з вас, звернувши увагу на ваш 

недолік? 

а) Мовчатиму, як би не мене не дратувало, тримаючи образу в собі; 

6} напевно, розсерджуся і відповім тим самим; 

в) засмучуся і почну виправдовуватися. 

 

8. Як ви найкраще дієте? 

а) Коли я сам по собі; 

б) коли я ~ лідер, керівник групи; 

в) коли я — частина команди. 

 

9. Ваші дії після закінчення складної роботи: 

а) просто переходжу до іншої; 

б) показую всім, що я -вже все зробив; 

в) хочу, щоб мене похвалили. 

 

10. Як ви зазвичай поводитеся на вечірках; 

а) Тихесенько сиджу в кутку; 

б) прагну бути в центрі всіх подій; 

в) розважаю інших. 

  

11. Які ваші дії, якщо касир у магазині не додасть вам здачу? 

а) Звичайно, вимагатиму її; 

б) засмучуся, але промовчу, я не люблю сперечатися з касирами; 

в) не зверну уваги — дрібниці не варті того, щоб звертати на них увагу. 

 

12. Як ви поводитеся, коли сердитеся? 

а) Виражаю свої почуття, позбуваючись їх; 

б) почуваюся незручно; 

в) намагаюся себе заспокоїти. 

 

13. Як ви поводитеся, коли хворієте? 

а) стаю дратівливим; 

б) лягаю в ліжко і чекаю, коли за мною доглядатимуть; 

в) намагаюся не звертати на це уваги і сподіваюся, що те саме робитимуть і всі інші. 

 

14. Як ви поводитеся, якщо вас обурює інша людина? 

а) висловлюю їй свої почуття відкрито; 

б) даю вихід своїм емоціям в іншій ситуації або в розмові; 

в) даю їй знати про це, наприклад, через інших людей. 

 

15. Ваш девіз? 
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а) Переможець завжди має рацію; 

б) увесь світ любить того, хто сам любить; 

в) тихше їдеш — далі будеш. 

 

Психолог роздає характеристики типів спілкування, бланки тесту, пояснює алгоритм 

роботи над ним та обробки результатів.  

Обробка результатів  

За допомогою тесту ви можете співвіднести себе з трьома досить різними та яскравими 

особистісними портретами, названими умовно „Голуб”, „Яструб” і „Страус”. Для цього 

об'єднайте 15 відповідей у три п'ятірки: 1—5, 6—10, 11—15. Щоб довідатися, наскільки ви 

„Голуб”, порахуйте, скільки у вас відповідей (1 бал — відповідь „так”. Максимум — 15 балів, 

мінімум — 0): 

• „а” — у першій п'ятірці; 

• „в” — у другій п'ятірці; 

• „б” — у третій п'ятірці. 

На „Страусові” риси вкаже сума: 

• „б” — у першій п'ятірці; 

• „а” — у другій п'ятірці; 

• „в” — у третій п'ятірці. 

Відповіді „Яструба”: 

• „в” — у першій п'ятірці; 

• „б” — у другій п'ятірці; 

• „а” — у третій п'ятірці. 

Що більше ви набрали балів, то ближчий вам цей птах. Якщо ж балів приблизно порівну, 

то у вас усього потроху, й у різних ситуаціях ви виявляєте себе по-різному. Тоді можна 

поміркувати: що ви взяли від „Голуба” — м'якість чи нерішучість? Від „Страуса” — емоційну 

стабільність чи замкнутість? Від „Яструба” — рішучість чи агресивність?  

 

Голуб  

Це любляча, м'яка і чуттєва людина. Голуби потребують любові, від неї залежить їхнє 

щастя та безпека, заради неї вони готові на самопожертву. Голуби багато в чому слабкі. Вони 

готові зробити все для інших, найчастіше те, що самі хочуть отримати від них. Прямо сказати про 

свої потреби або бояться, або не видать.  

Голуби живуть мрією — знайти людину, яка вгадувала б їхні бажання і добре розуміла 

їх. Якщо така не зустрінеться, то розчаровуються. Вони надають мріям і переживанням занадто 

багато часу, замість того, щоб зайнятися чимось серйозним.  

Голуб найчастіше виконує другорядні ролі. Це не тому, що Голуби в чомусь 

неповноцінні, просто вони краще почуваються біля трону, ніж на ньому. Побоюються брати на 

себе ініціативу й відповідальність, бо почуваються у ролі лідера дуже невпевнено. Голуби 

залежні від думок інших та віддані предметові обожнювання. Вони страждають через дрібниці, 

занадто добрі й поступливі, тому що нерішучі. Миролюбні Голуби своєю присутністю 

приборкують темпераментних і агресивних людей. Власну злість спрямовують на себе, часто 

втрачаючи через це здоров'я.  

 

Страус  

Страус — людина холодна, розважлива, обережна, воліє триматися від усього на віастані 

їй потрібен простір. Якщо хтось підходить до Страуса занадто близько, він або відштовхує його, 

або (що найчастіше) біжить від нього сам. Страусові достатньо себе, і він хоче тільки спокою. 

Щоб уникнути небажаних контактів і розчарування, намагається сховати у госок не лише свою 

голову, а й серце і талант.  

Страуси уникають зв'язків та обов'язків. Ті, хто одружується з ними, знають, що таке 

подружнє життя може бути досить важким. Страуси воліють страждати мовчки та наодинці. Але 
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страждання їх не надто болючі, оскільки вони вміють захиститися від них. Навіть якщо Страусу 

відмовили, він витримає це спокійно. Вони не чекають від життя і людей чогось неймовірного, 

тому не дуже розчаровуються. Оскільки Страуси ніколи особливо ні до чого не прагнуть, ніхто не 

може сказати, що вони зазнали фіаско.  

Їхня відчуженість додає їм цілісності й самодостатності, чого не вистачає як Голубові, 

який прагне сподобатися і підяаштовується під інших, так і Яструбові, котрий хоче досягти 

успіху і завжди перебуває в русі. Але ця цілісність (протилежна сторона — замкненість) віддаляє 

Страуса від кращого в інших людях і в ньому самому, від вируючого потоку життя.  

 

Яструб  

Людина марнославна, рішуча і хоробра. Яструбові потрібна влада. Ідучи до своєї мети, у 

Яструбів безліч супротивників, однак багато чого досягають. Ворожість, агресивність і певна 

одержимість робить їх дуже нелегкими супутниками в житті. Ми частіше захоплюємося ними, 

ніж любимо.  

Яструби вимагають негайного підпорядкування, безвідмовної відданості й замилування. 

Аче, з іншого боку, вони працюють більше, ніж будь-хто, і, зазвичай, заслуговують на таке 

ставлення до себе.  

Вони прагнуть досконалості, безкомпромісні, вимагають «усе або нічого». Г хоча легко 

критикують себе та інших, на чиюсь критику реагують погано. Будь-яке припущення, що вони 

можуть помилитися, не лише викликає в них лють, а й може спричинити глибоку депресію, тому 

що насправді вони не такі жорстокі, як це здається на перший погляд.  

Для Яструбів світ — поле битви, а вони оточені ворогами. Але не варто турбуватися: 

Яструби озброєні розумом і проникливістю, природжені стратега, І в них багато енергії. Єдина 

битва, яку вони програють, — це битва із самим собою. 

 

Психолог. Коли ж спілкування можна вважати успішним? Головне —- знати правила 

спілкування, застосовувати на практиці і пам'ятати, що перед тобою — жива людина, зі своїми 

почуттями, переживаннями, на які слід зважати. Пам'ятайте слова Конфуція: „Чини з іншими так, 

як ти хочеш, щоби вони чинили з тобою”.  

 

Притча про хлопця із жахливим характером  

Психолог читає притчу   

 Жив собі хлопець із жахливим характером. Якось батько дав йому ящик із цвяхами і 

сказав по одному забивати у паркан щоразу, коли син втратить терпіння і посвариться з 

кимось. Першого дня хлопець забив 37 цвяхів.  

Згодом він навчився володіти собою, і кількість забитих цвяхів щодня зменшувалася. 

Хлопець зрозумів, що легше навчитися володіти своїми емоціями, ніж забивати цвяхи.  

Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав, 

що в цей день не забив жодного цвяха. Тоді батько наказав синові витягати з паркана по одному 

цвяху в той день, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минали дні, і 

згодом син зміг сказати батькові, шо в паркані не залишилося жодного цвяха.  

Батько підвів сина до огорожі і сказав: „Ти добре зробив, синку, але подивися, скільки 

дірок залишилося... Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись...”. 

 

Обговорення  

Психолог. Коли ви з кимось сваритеся й кажете йому щось неприємне, ви залишаєте в 

його душі такі рани, як ці дірки. І рани залишаються, незважаючи на те, скільки разів потім ви 

попросите вибачення. Словесні рани заподіюють такий біль, як і фізичні. Намагайтеся 

якнайменше залишати „рани” на своєму шляху.  

 

Мозковий штурм 2  
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Психолог пропонує дітям об'єднатися у дві групи за допомогою карток двох кольорів. У 

кожній групі обирають „секретаря”, який записує пропозиції, та „спікера”, який презентуватиме 

напрацювання групи.  

Перша група думає над питанням: „Правила безконфліктного спілкування”. Друга група: 

„Як правильно сваритися, щоб не зруйнувати повністю стосунки” (10 хв).  

Обговорення  

Психолог. Звичайно, ми всі різні, у кожного свій характер, свої інтереси і бажання. Але 

всі ми можемо жити мирно, поважати себе та інших. Психолог звертає увагу учнів на записані на 

дошці слова Ліни Костенко.  

 

Кілька практичних порад: якщо ви захочете, щоби вас уникали  

 1. На вашому обличчі має добре читатися зневажливе ставлення до співрозмовника. 

2. Частіше перебивайте. Перебивайте, доки співбесідник не замовкне. Ви отримаєте 

подвійну перевагу: дасте йому час відпочити і матимете можливість розповісти щось справді 

цікаве. Почніть розповідати про себе.  

3. Краще, якщо розповідь буде присвячена вашим досягненням.  

4. Не забувайте говорити про присутніх у третій особі. Наприклад: „А ось він 

сказав...”. При цьому непогано показувати пальцем на цю людину.  

5. У розмові використовуйте якомога більше нецензурних слів. Якщо комусь із 

присутніх від них стане погано, одразу поясніть гордо і спокійно: „Я людина проста”, — і 

продовжуйте далі.  

6. Підходьте до співбесідника якомога ближче і дихайте просто в обличчя. Тоді він 

зрозуміє, що ви його любите і скоро почнете цілувати. Зрозуміло, що він буде в захваті від цього.  

7.      І нарешті, останнє. Пам'ятайте, що люди дуже люблять критику і поради, а їх так не 

вистачає! Скористайтеся цим „дефіцитом”. Люди до вас будуть летіти, як „бджоли на мед”.  

 

Психолог. Сподіваюся, ви зрозуміли, що у спілкуванні так чинити не можна. Давайте не 

забивати цвяхи ворожості, жорстокості й нерозуміння в душі людей. Будьмо толерантними, а 

отже намагаймося зрозуміти одне одного! Можливо, світ стане добрішим, милосерднішим і 

з'явиться більше щасливих людей. 
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Нервово-психічні  порушення у дітей в загальноосвітніх навчальних 

закладах, їх профілактика та методи корекції 

 

Басараб Л.О., завідувач РПМПК 
Вступ  

Нервовий дитина, дитяча нервовість - поняття швидше побутові, ніж медичні, причому 

поняття дуже неконкретні. Під дитячої нервовістю часом мають на увазі і звичайну 

педагогічну занедбаність, і непатологіческіе, хоча і різко виражені особливості 

характеру, і різні нервово-психічні захворювання. Ми будемо говорити про дитячу 

нервування, маючи на увазі хворобливі, патологічні стани - неврози і психопатичні 

прояви.  

1. Нервові зриви у дітей (неврози)  

Якщо б ми зобразили процес становлення нервової системи дитини у вигляді графіка, 

нам не вдалося б отримати безперервно, плавно піднімається криву. Дозрівання 

організму протікає аж ніяк не рівномірно. Періоди повільного поступального розвитку 

перемежовуються більш-менш різкими «стрибками», для яких характерні значні зміни в 

поведінці дитини - результат певної перебудови, яка відбувається в організмі. Особлива 

інтенсивність цих змін властива трьома віковими періодами: 3-5, 7-9 і 12-15 років. Ці 

періоди не без підстави називають критичними.  

Робота головного мозку являє собою складне співвідношення двох нервових процесів - 

збудження і гальмування. Здатність до найбільш ефективного використання гальмування 

не дана від народження і виникає у дитини не відразу. Вона вдосконалюється протягом 

життя і внаслідок постійної взаємодії з навколишнім середовищем. Оволодіння 

гальмівним процесом відбувається у дітей досить повільно. Протягом усього 

дошкільного періоду збудження істотно превалює над гальмуванням.  

З приходом до школи дитина в значній мірі оволодіває навичками поведінки в колективі. 

Дитяча безпосередність почасти стримується нарождающимися правильними 

уявленнями про навколишній, розумінням необхідності дотримання дистанції. 

Переважання ролі збудження зберігається, проте гальмівні процеси в цьому віці вже 

достатньо міцні. Все більш міцніє активне гальмування, зростає вміння керувати ним.  

При цьому не можна забувати про один важливий обставину. У віці, коли дитина вступає 

до школи, відбувається складна перебудова нервової системи, обумовлена, з одного 

боку, фізіологічними факторами, а з іншого - зміною звичного стереотипу. У більшості 

випадків після короткого періоду перебування в нових умовах дитина починає 

пристосовуватися до них. Але для деяких дітей така ломка звичного модусу життя може 

виявитися несприятливою. Ось у цих випадках і може виникнути нервовий зрив, або 

невроз.  

Невротичні стани в дитячому віці приймають різні форми. Одні діти-невротики надмірно 

збудливі, легко дають спалахи гніву, роздратування, страху. Вони примхливі і вимогливі, 

метушливі і непосидючі, часом багато говорять, жестикулюють, гримасують. У них 

нерідко відзначаються конфлікти з однолітками та дорослими, вони погано поводяться 

на уроках, постійно крутяться, зачіпають сусідів, бурхливо реагують на зауваження і т.п. 

Інші, навпаки, мляві, апатичні, замкнуті, швидко виснажуються при найменших 

навантаженнях, погано сплять ночами і сонливі днем. Вони сором'язливі, боязкі, 

полохливі, тримаються окремо, в стороні від галасливих компаній, відрізняються 

підвищеною вразливістю.  

У дітей, що страждають неврозами, погіршується працездатність. Якщо вони й беруться 

гаряче за якусь справу, то не доводять його до кінця. Не рятує їх і розумовий розвиток. 

Навіть при наявності гарних задатків вони нерідко навчаються посередньо через 

неуважність, непосидючості, стомлюваності.  

Розвитку неврозу можуть сприяти грубі помилки у вихованні, постійні порушення 

правил гігієни та догляду за дітьми, захворювання, що ослабляють нервову систему 
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(інфекційні хвороби, травми черепа, отруєння та ін), тривале емоційне перенапруження, 

вплив зовнішніх психотравмуючих чинників, всякого роду перевантажень головного 

мозку .  

1.1 Неврастенія  
Досить часто спостерігається у дитячому віці. Вона проявляється в різкій збудливості і 

разом з тим швидкої истощаемости. Недарма цю хворобу називають «дратівлива 

слабкість». Типові скарги - важкість у голові, різь в очах при читанні і листі, головні 

болі, запаморочення. Діти пригнічені, тоскно, легко і швидко втомлюються, не 

справляються з повсякденними шкільними завданнями. Явища психічної стомлюваності 

настільки виражені, що дитина вже до третього-четвертого уроку втрачає здатність 

сприймати пояснення вчителя. У дошки він часом не може сказати і двох слів, хоча 

напередодні сумлінно готувався до уроку. Прийшовши зі школи додому, відчуває 

бажання лягти в ліжко. Поступаючись наполяганням батьків, він все ж приймається за 

уроки, але виявляється не в змозі осмислити заданий матеріал, по кілька разів прочитує 

один і той же текст, виявляючи, що йому ніяк не вдається зосередитися, і втомлюється 

ще більше. У нього також порушується нічний сон, знижується апетит.  

Симптоми цього неврозу мають схожість з ознаками звичайного перевтоми, але більш 

стійкі. Втомлений здорова дитина також може вередувати, дратуватися, відчувати 

слабкість. Але у нього ці явища проходять після нетривалого відпочинку, перемикання 

на інше заняття. Дитині ж, страждає на неврастенію, короткочасний відпочинок не 

допомагає. Поліпшення настає лише після тривалого відпочинку, неухильного 

дотримання правильного розпорядку дня. Іноді доводиться вдаватися і до лікарських 

засобів.  

Неврастенія у дітей викликається різними причинами. Однак особливу роль грають 

непосильні навантаження, звалюють нами, дорослими, на дитячу психіку.  

Багато батьків прагнуть, слідуючи поширилася моді, навчати своїх сина чи дочку крім 

шкільної програми ще й музиці, іноземної мови, фігурного катання, причому часто без 

врахування інтересів і схильностей дитини, а головне - його можливості впоратися без 

втрат для здоров'я з сильно збільшеним об'ємом нових справ і завдань.  

Природно, ніхто не заперечує проти вдосконалення в спорті, отримання музичної освіти 

або оволодіння основами математики. Але в кожному індивідуальному випадку 

необхідно тверезо оцінити реальні можливості та сили дитини, тверезо зважити його 

здібності, врахувати схильності та інтереси, поговорити з лікарем про стан його здоров'я, 

а надалі уважно стежити за самопочуттям дитини в процесі «сверхпрограммних» занять.  

Сучасне життя з її бурхливими темпами невблаганно вторгається у світ дитини, 

перевантажує його психіку численними новими відомостями, сильними враженнями. 

Якщо він живе поза всяким режиму, годинами сидить біля телевізора, є мимовільним 

учасником безладної проведення часу своїх батьків, вчасно не обідає і в одні і ті ж 

години не вкладається спати, - створюється велика загроза виникнення неврастенії.  

1.2 Невроз нав'язливих станів  

Нав'язливість проявляється у сфері мислення (нав'язливі ідеї, уявлення, спогади), емоцій 

(нав'язливі страхи), рухової активності (нав'язливі дії, вчинки). Явища нав'язливості 

вкрай різноманітні. Це можуть бути думки неприємного змісту: наприклад, постійне 

очікування небезпеки, що загрожує або ж болісні підозри, що люди на тебе «пильно 

дивляться». Дитина відмовляється відповідати біля дошки, уникає людних місць, ніяково 

почуває себе в транспорті, при великому скупченні людей. Часто це нав'язливі дії: 

постукування рукою або ногою, підстрибування кілька разів на одному місці, 

повторення будь-яких звуків і ін Нав'язливі дії уявляють свого роду захисний акт, за 

допомогою якого дитина знімає внутрішнє напруження, що виникло у зв'язку з тією чи 

іншою нав'язливою думкою .  

Найбільш типові різновиди нав'язливого страху - страх зараження, виникнення якої-

небудь хвороби, страх настання раптової смерті. Нерідкими у дітей є тривалі і стійкі 
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стану нав'язливого страху, що виник під впливом психотравми, при несподіваній зміні 

звичної обстановки, негаразди і сварки в сім'ї, особливо коли будь-хто з батьків 

зловживає алкоголем. Постійне очікування можливих скандалів, бійок в будинку робить 

цих дітей боязкими, заляканими, невпевненими у собі. Переживання страху 

супроводжується різко вираженими розладами діяльності вегетативної нервової системи: 

при будь-якій негаразди в сім'ї у дитини виникають посилене серцебиття, пітливість, 

слабкість, з'являється блідість шкірних покривів, синіють руки, тремтять коліна.  

Страх негативно діє на формування характеру, пригнічує дитячу особистість, пригнічує 

її активність, робить дитину слабким і безпорадним. Пов'язане з переживанням 

нав'язливого страху почуття пригніченості сковує, заважає спілкуванню з однолітками.  

Нав'язливими страхами особливо часто страждають діти, що відрізняються підвищеною 

ранимостью і вразливістю. Страхи у цих дітей зазвичай обумовлені ситуацією. 

Наприклад, їжу для них можуть дати побачений телефільм, призначений виключно для 

дорослих, книга, розрахована на інший вік, реальні події, що викликали у дитини 

переляк, всякі «страшні» історії, переказуємо у присутності дітей. Не можна лякати 

дітей. Навпаки, потрібно намагатися активно захищати їх від різних страхітливих 

ситуацій. А то ж багато батьків вдаються до залякування як до педагогічної мірою!  

1.3 Нервова анорексія  

Втрата апетиту, часто розвивається в результаті якої-небудь жарти або ж начебто 

нешкідливого подтруніванія над надмірної вгодованістю дитини. Зафіксувавшись після 

цього на своїй комплекції, дитина вирішує у що б то не стало схуднути і з цього моменту 

наполегливо відмовляється від їжі. Бажання є спочатку пригнічується зусиллям волі. А 

через місяць-другий почуття голоду вже й не виникає. Тепер, якщо дитина навіть і 

спробує прийняти їжу у дещо більшому обсязі, ніж суворо обмежений ним самим же 

раціон, у нього з'являються нудота, відчуття переповнення шлунка. Це захворювання 

може тривати тривалий час і нелегко піддається лікуванню.  

Застерігаємо батьків і вихователів від необдуманих зауважень і реплік, які вказують на 

те, що дитина надмірно дебелий, повненькі і т.п. Доросла людина, почувши на свою 

адресу таку репліку, можливо, погорюет - і не більше. Адже у дорослого вже міцно 

сформовані механізми протистояння, він також наділений здатністю міркувати. Діти ж у 

своїх діях найчастіше виходять з тієї чи іншої емоції, пориву, бажання. Їх важче 

зупинити, змусити критично оцінити ситуацію, що склалася, оскільки сфера мислення у 

дитини ще тільки починає розвиватися.  

Якщо нервова анорексія - захворювання досить рідкісне, то елементарне зниження 

апетиту зустрічається у 15-20% учнів початкових класів. Причину треба шукати у 

відступах від правильного режиму, раціонального чергування занять і відпочинку, в 

недостатньому перебування дитини на свіжому повітрі.  

Прийом їжі - життєво важлива процедура, але ні в якому разі не повинно бути 

настирливого нав'язування її дитині. Втім, є й інша крайність - повна зневага до їжі в 

сім'ях, що живуть напруженим духовним життям, де не їдять, а «заправляються», 

«перекушують» на ходу або не відриваючись від цікавої статті в науковому журналі. Ця 

ситуація також загрожує втратою апетиту у дітей.  

Реактивні стани в дитячому віці можуть спостерігатися внаслідок труднощів адаптації до 

режиму школи, несправедливості вчителя (уявної або дійсної), сварки з товаришами. 

Розвиток реактивного стану в деяких випадках відзначається у малюків, які перенесли 

важко протікала інфекцію або травму голови і повернулися в школу з ще не цілком 

відновленим здоров'ям. У поведінці дитини на перший план виступають вкрай 

хвороблива реакція на шум, безпричинна образливість, схильність до сліз. Діти 

віддаляються від суспільства однолітків, прагнуть до усамітнення, тиші, спокою. Якщо 

дитина зустрічає нерозуміння з боку дорослих, і особливо вчителі, це ще більше 

поглиблює конфлікт. У таких випадках дитина може навіть зробити втечу зі школи, 
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сховатися де-небудь на горищі або в під'їзді. Зазвичай поряд з патологічним потягом до 

втеч спостерігається і схильність до брехні.  

Нервові тики проявляються в моргання, покашлюванні, посмикуванні головою, плечима, 

рукою. Іноді тики «виростають» зі звички, що носить захисний характер. Дитина моргає 

при попаданні в око смітинки або при незручною, стягуючого чоло над бровами шапці; 

він ніяково поводить шиєю, стиснутої тісним коміром; постійно відкидає голову назад, 

бо в очі падають волосся недоглянутою зачіски. Якщо ж нервова система дитини з тих 

чи інших причин ослаблена, звичні вимушені руху можуть перерости в нервовий тик. 

Розвитку нервових тиків може сприяти обмеження рухливих дітей у їхньому 

природному рухової активності. Зрозуміло, потрібно прагнути привчити дитину в певні 

моменти вести себе спокійно і навіть сумирно. Але разом з тим не можна щохвилини 

обсмикувати його окриками: «Не бігай, бо впадеш!», «Злізь з гойдалок!», «Не крутись!», 

«Не рухай стільці!»  

Заїкання - один з різновидів невротичних порушень у дітей. Ступінь вираженості багато 

в чому залежить від ситуації мовного спілкування: чим вона складніше і 

відповідальніше, тим важче дитині вступати в контакт. Мають значення і 

характерологічні риси: непевність у собі, вразливість, помисливість, боязкість, надмірна 

вразливість. Ці якості є як би фоном, на якому розвивається невроз. Основна ж провина 

за виникнення у дитини труднощів мовного контакту лежить на батьках: не 

замислюючись про наслідки, вони закладають в його свідомість думку про існування 

ситуацій, нібито що несуть загрозу здоров'ю і життю. Наприклад, «загрозливими» 

об'єктами стають деякі тварини, особливо собаки, явища природи.  

У дитини зі здоровою психікою до вечора розвивається природне стомлення, з'являється 

бажання спати. Покладений в ліжко, він миттєво занурюється в сон. Зовсім інша річ 

дитина-невротик. Незважаючи на всі зусилля, він не може заснути, перевертається з боку 

на бік, шукає будь-який привід привернути до себе увагу дорослих, просить їх посидіти 

поруч з ним і т.п. Це занепокоєння пояснюється перенасиченістю враженнями дня, які 

зумовлюють розвиток в корі головного мозку застійних вогнищ збудження.  

У порушенні «процесу» засинання іноді винні і самі батьки, які читають дитині перед 

сном розповіді, які можуть викликати підвищену емоційну реакцію, що дозволяють 

дивитися вечірні телепередачі, призначені для дорослих, або брати участь у гучних іграх.  

Буває й іншого роду розлад - неглибокий, поверхневий сон. Дитина спить тривожно, 

скрикує уві сні, прокидається, просить підійти до нього, «взяти на ручки». Причина 

виникнення таких станів - пережиті дітьми страхи, пов'язані з нічними сновидіннями. 

Дитина дивиться кудись у темряву, як би бачачи те, що викликало в нього страх, 

тремтить, вимовляє окремі нескладні слова («боюся», «не йди від мене»). У випадках 

найбільш сильних потрясінь, викликаних пережитим страхом, може виникнути 

порушення мови у вигляді заїкання.  

Причинами, що привертають до порушень мови в дитини, можуть бути і часті сварки 

дорослих у присутності малюка, пияцтво батьків, напружена обстановка в сім'ї. Будь-

який скандал у родині, супроводжуваний криками, лайкою, рукоприкладством, може 

з'явитися фатальним для дитини, викликавши «зрив» в нервовій системі (наприклад, 

заїкання).  

Про запобігання цього мовного дефекту треба починати піклуватися, коли дитина ще не 

з'явився на світ. Задовго до пологів мати повинна неухильно дотримуватися порад лікаря 

жіночої консультації, бо на її «опікою» тепер ще одне життя.  

Наступний щабель - турбота про правильний розвиток малюка в період становлення в 

нього фразової мови (3-4 роки). Для попередження заїкання важливо не пропустити 

найперші прояви дитячої нервовості (збудливість, примхливість, дратівливість, розлади 

сну). Загальнозміцнюючий і заспокійливий лікування сприяє швидкій нормалізації стану.  

Головна роль у досягненні стійкого рівноваги нервової системи дитини належить сім'ї і 

тій атмосфері, яка в ній склалася. Рівні стосунки між батьками, режим сну та харчування, 
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обов'язкові щоденні прогулянки, завзяте привчання маляти до правильному спілкуванню 

з однолітками та дорослими - все це не тільки забезпечує його повноцінне фізичний та 

інтелектуальний розвиток, але й зміцнює психіку, закладає основи формування 

характеру, певних особистісних властивостей і в кінцевому рахунку виключає 

передумови для виникнення заїкання.  

Психічне становлення маленької людини повинно відбуватися поступово, штучне 

форсування загрожує ускладненнями. У трудомісткому справі виховання недоречний 

елемент змагальності. Дитину не слід перевантажувати частими походами в цирк, 

зоопарк, а також багатогодинним сидінням біля телевізора.  

У випадках затримки психічного та мовного розвитку, дуже прискореного темпу мови, 

порушення мовного дихання потрібно звернутися до фахівців. Лікарську допомогу 

таким дітям можуть надати психоневролог, логопед, невропатолог.  

Цілком неприпустимі страхітливі методи виховання, загрози, різні психотравмуючі 

покарання, що лякають жарти. Ні в якому разі не можна сіяти в дитячій душі зерна 

страху.  

У дитячому віці можуть відзначатися також різні прояви впертості, яке пояснюється 

перш за все прагненням дитини до самостійності і виявляється рано - приблизно у 

дворічному віці, коли він уже добре ходить, бігає, каже, знаходить здатність активного 

оволодіння оточуючим світом. Настала пора, коли він хоче все робити без сторонньої 

допомоги. Все наполегливіше і частіше звучить фраза: «Я сам».  

Міра цієї самостійності повинна регулюватися віком дитини, а також придбати їм у ході 

росту і розвитку новими навичками, здібностями і можливостями взаємодії з зовнішнім 

світом. Але буває так, що ступінь надання самостійності визначається не цими 

факторами, а залежить в основному від особливостей особистості батьків, їхнього 

ставлення до дитини. В одних родинах першокласник ходить за продуктами в магазин, 

сам відносить взуття в лагодження, білизну в пральню, проводжає молодшого братика 

або сестричку в дитячий сад, їздить через усе місто на заняття в якусь секцію чи гурток. 

В інших сім'ях для того ж першокласника встановлені суворі правила: він нікуди не 

відлучається з дому без супроводу дорослих, звітує у всіх, навіть самих дрібних справах, 

в школу ходить з мамою, татом чи бабусею. Він підзвітний при виборі друзів, його не 

відпускають у шкільні походи, поїздки з однолітками, ретельно охороняючи його 

безпеку.  

Проти таких методів виховання дитина протестує. І його можна зрозуміти. Він потребує 

надання йому певної свободи у власних діях і вчинках, йому (і це цілком природно) 

неприємно постійна дріб'язкова опіка, що сковує всі його пориви і бажання, перетворює 

його в пасивну істоту і в підсумку позбавляє її індивідуальності. Звідси і виникають 

впертість і непокірність дитини. Як вже говорилося, упертість зустрічається у зовсім 

маленьких дітей. Це їх перші спроби продемонструвати свою волю. Розвиток у малюка 

безлічі нових навичок викликає у нього гордість собою і навіть деяке завищене уявлення 

про свої можливості. Йому здається, що він тепер може буквально все.  

Прагнення переконати навколишніх у ці можливості часто виражається в непокорі 

дорослим, ігноруванні їхніх вказівок, норовливий, непослуху, іноді в агресивних витівки. 

Справа тут не просто в збігу або розбіжності бажань дитини і дорослого. Діти 

відмовляються від дуже бажаного, якщо його виконання пов'язане з проханням, що 

виходить від дорослих. Непослух і впертість пояснюються впливом загалом нескладних 

психологічних механізмів. Дитина наполягає на чому-небудь не тому, що він цього хоче, 

а тому, що він цього зажадав. Упертість - це захист від впливу дорослих, своєрідний 

спосіб самоствердження. Якщо воно зустрічає різкий спротив дорослих, що прагнуть 

«втиснути» поведінку дитини в жорсткі рамки, виникають виражені реакції протесту, які 

за умови тиску на дитину можуть перетворитися у відкритий бунт. Така ситуація може 

зажадати спеціального педагогічного або навіть медичного втручання.  
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Не у всіх випадках до дитячого упертості треба ставитися як до хвороби. Однак у деяких 

впертість виявляється з такою силою і затягується на такий тривалий термін, що може 

розцінюватися як явно хворобливий симптом. Іноді воно переходить у свою крайню 

ступінь - негативізм, тобто категоричне заперечення всього, що пропонується з боку 

дорослих.  

2. Відхилення в характері і поведінці дітей (психопатичні прояви)  

Психопатія являє собою комплекс існуючих з самого народження рис і задатків, 

особливостей темпераменту і характеру, що викликають різного роду труднощі в житті 

як для самої дитини (а згодом дорослої людини), так і для оточуючих.  

Стало бути, у дітей, наділених психопатичними рисами, є не якісь тимчасові хворобливі 

симптоми, а певний склад психіки, дисгармонія окремих психічних функцій, 

неадекватність, нерозмірність реакцій на зовнішні подразники.  

Звичайно, чималу роль відіграють у цих випадках умови виховання. Адже дорослі 

можуть з перших років життя дитини докласти необхідних старання (іноді вдаючись до 

допомоги вихователів дошкільних установ, педагогів, лікарів), щоб викорінити в сина чи 

дочки небажані якості. Інші ж, не надаючи цьому серйозного значення, навпаки, всіляко 

культивують в дитині наявні негативні риси. У результаті остаточно формуються 

психопатичні прояви, які потім починають визначати всі реакції, вчинки, манеру 

поведінки.  

Ми розповімо про двох формах зазначеної патології - про психопатії псіхастеніческого і 

істеричного кола, найбільш часто зустрічаються в дитячому віці.  

Діти-Психастеніки вкрай нерішучі, ранимі, сором'язливі, невпевнені у своїх силах, 

боязкі. У новій ситуації вони виявляються безпорадними і пасивними, спілкування з 

незнайомими людьми призводить до скутості, у них «сохне в роті», вони обливаються 

потім, вимовляють невпопад якісь фрази, при цьому виявляють ще більшу розгубленість 

і намагаються швидше залишити незнайоме суспільство. З однолітками сходяться 

насилу, причому не через відсутність прагнення до контакту, а через боязкості і 

соромливості. Вони виявляють, крім того, схильність розмірковувати з приводу, що в 

значній мірі заважає їм проявляти твердість у тих чи інших рішеннях, самостійність та 

ініціативу.  

Психастеніки найчастіше віддають перевагу самітності. Наодинці вони відчувають себе 

більш спокійно і впевнено. Ця впевненість миттєво зникає в компанії. Моторна 

незручність, «скутість», боязкість цих дітей зазвичай виявляються об'єктом насмішок з 

боку однолітків, що призводить до сильних переживань, посилює і без того властиве 

психастеника почуття власної неповноцінності, ще більше змушує їх шукати 

усамітнення, замикатися в собі.  

Критичним періодом, коли псіхастеніческіе риси починають виявлятися у всій повноті, 

зазвичай є 7-8-річний вік. Це період важких для дитини перших шкільних років, період 

зміни безтурботного дитинства новими суворими правилами, визначеними обов'язками, 

появою свідомості відповідальності.  

Діти-Психастеніки нелегко звикають до нових вимог. У них посилюються тривожність і 

сумніви, вони живуть у постійному очікуванні якихось неприємностей, виявляють 

занепокоєння з найменшим дрібниці. Встають в 5-6 годин («щоб не запізнитися до 

школи»), по декілька разів поспіль миють руки, щоб ні в якому разі не отримати 

зауваження при огляді санітарної комісією. Прийшовши додому зі школи, вони не біжать 

у двір, а сидять за столом, ще і ще раз переписуючи заданий урок, поки не доб'ються, 

щоб не було жодної плями або помарки. По суті справи, надмірної ретельністю і 

акуратністю вони ніби компенсують невпевненість.  

Відповідаючи урок, вони губляться, червоніють, бентежаться. Іспити для них 

представляють майже нездоланна перешкода. Готуватися до іспитів діти починають 

задовго, без кінця повторюють пройдений матеріал і не дають при цьому спокою 

батькам, змушуючи перевіряти їх знання.  
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Такі діти, як правило, виявляються не в змозі постояти за себе, заперечувати, 

сперечатися, відстоювати свою точку зору, свої інтереси. У житті вони в силу описаних 

характерологічних рис завжди відчувають себе на останніх ролях.  

Інша форма - психопатія істеричного кола. Головна особливість дітей-істериків 

проявляється у прагненні постійно звертати на себе увагу оточуючих. Всі повинні 

слухати тільки його, захоплюватися його пізнаннями, дотепністю та ін Якщо збирається 

компанія, він прагне командувати однолітками, обов'язково бути лідером, заводієм.  

У загальній масі хлопчаків і дівчаток ці діти помітно виділяються. Їх відрізняють хороші 

здібності, живий розум, вміння «схоплювати на льоту». У незвичних ситуаціях вони 

ніколи не губляться, виявляють велику винахідливість, уміння хитрувати і вивертатися.  

Діти-істерики весь час потребують нових вражень, тягнуться до нових знайомств, дуже 

товариські. Швидко прив'язуються до тієї або іншої людини, однак ставлення до об'єктів 

прихильності та симпатії відрізняється непостійністю. Прояви ласки і любові раптово 

можуть змінитися образою, часом гнівом і злістю.  

Через непосидючості, отвлекаемости такі діти вчаться нерівно. Відзначається повна їх 

неспроможність при виконанні справ, що вимагають посидючості, терпіння, ретельності, 

ретельності. У таких дітей виникає відразу багато імпульсів до діяльності - вони 

беруться то за одне, то за іншу справу, але тут же його залишають. Інтереси їх неглибокі, 

потягу мінливі і непостійні.  

Вони не переносять всякого роду стереотипів і строго регламентованого режиму. На 

уроках виявляють відсутність здатності зосередитися: розмовляють, сміються, зачіпають 

сусідів.  

Ці діти невгамовні, метушливі, шумно рухаються. У бесіді багатослівні, перескакують з 

однієї теми на іншу. Можуть без кінця смикати співрозмовника питаннями, але, будучи 

раптом чомусь відвернуті, відбігають, не дочекавшись відповіді.  

Звертає на себе увагу надмірна вимогливість цих дітей. У їх вчинках і діях відзначається 

відсутність єдиної лінії, а реакції раптові, імпульсивні. Вони легко дратуються по самому 

незначного приводу, при цьому нерідко виявляють агресію до оточуючих. Неадекватні 

форми поведінки пояснюються підвищеною збудливістю нервової системи.  

Впадають в око неприродність поведінки цих дітей (демонстративність, театральність), 

схильність до фантазування і вигадкам. Міркування їх зазвичай поверхові, емоційне 

життя явно переважає над інтелектуальної. З дорослими вони ведуть себе надто вільно, 

часто тримаються це зухвало, абсолютно не відчуваючи дистанції.  

Безсумнівно, що у формуванні цих властивостей особистості дитини велика роль батьків, 

яким часто заважає своєрідний егоїзм. Дорослі всерйоз вважають: у них абсолютно 

особлива дитина! Виставляють його на загальний огляд, благаючи: «Заспівай», «Покажи 

те-то і те-то, у тебе це чудово виходить», посилено культивують «таланти» свого чада, 

звеличують його красу, розум,  

винахідливість, кмітливість (часто неіснуючі), готують якийсь особливий, 

«ізбранніческій» шлях дитині, яка не має абсолютно ніяких передумов для цього. А 

потім мимоволі пожинають плоди неправильного виховання, дивуючись, чому син або 

дочка виросли черствими, глухими до чужої біди і болі, які вимагають від життя якомога 

більше і нічого не бажають давати натомість, виявляють надмірні, необгрунтовані 

домагання, звичку робити тільки те, що їм подобається.  

Виявляються вони в міру дорослішання здатними керувати своїми бажаннями і 

вчинками, стримувати себе, підкорятися певним суспільним нормам і правилам, 

сумлінно виконувати свою роботу, мати сім'ю, проявляти любов до своїх домашніх, 

ладити з друзями, оточуючими людьми?  

Однозначно на це питання відповісти не можна. Багато чого залежить від виховання, від 

того, скільки зусиль доклали батьки, допомагаючи дитині позбутися від притаманних 

йому негативних рис. Важливо і ставлення самої дитини до своїх недоліків. Починаючи з 
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раннього дитинства і до періоду зрілості він повинен постійно і наполегливо 

«працювати» над собою, борючись зі своїми слабкостями.  

2.1 Способи лікування та профілактики  
Що повинні зробити батьки при розвитку у дитини тих чи інших симптомів неврозу або 

психопатичних проявів?  

Перш за все слід отримати консультацію психоневролога. Після обстеження він підкаже 

правильну тактику поведінки по відношенню до дитини і призначить необхідне 

лікування за допомогою лікарських засобів (в основному психотропних препаратів), а 

також психотерапії та психокорекції. Лікування важливо почати якомога раніше, не 

чекаючи, поки хвороба візьме виражений, затяжний характер.  

Крім того, потрібно пам'ятати про різні загальнозміцнюючих заходи. Батьки повинні 

стежити за тим, щоб дитина раціонально розподіляв час на роботу і відпочинок, в певні 

години приймав їжу, досить гуляв на повітрі, вчасно лягав спати. Дотримання режиму 

сприяє економною і більш продуктивною витраті нервової енергії, отже, відіграє велику 

роль у збереженні здоров'я.  

Дитина повинна правильно харчуватися. Занадто рясне або, навпаки, мізерне 

харчування, одноманітна їжа, бідна вітамінами, порушують обмін речовин, що 

призводить до недостатності харчування нервових клітин, м'язової тканини і т.д. Їжа 

дітей, які страждають на невроз, має містити якомога більше овочів і фруктів. Кількість 

же м'ясних продуктів і яєць бажано кілька обмежити. Дитині з ослабленою нервовою 

системою особливо потрібні вітаміни і мікроелементи. Необхідно привчити дитину до 

щоденної ранкової гімнастики. Після виконання гімнастичних вправ тіло обтирають 

мокрою губкою або мочалкою, приймають душ. Водна процедура, як правило, 

завершується розтиранням тіла сухим рушником.  

У профілактиці невротичних порушень у дітей величезну роль грають особливості 

виховання. Для малюка надзвичайно важлива нормальна обстановка в сім'ї. Будь-які 

сімейні неполадки різко відбиваються на ще не зміцніла дитячій психіці.  

Відомо, що в тих сім'ях, де панує рівне, спокійний настрій, встановлені близькі, дружні 

відносини, діти розвиваються і фізично, і психічно набагато краще. Батькам треба 

постійно пам'ятати, що їхнє ставлення до дітей повинно бути завжди рівним і твердим. 

На дитину дуже погано впливає будь-який прояв непослідовності у діях старших.  

Перш ніж щось сказати дитині, необхідно подумати, як це позначиться на його нервовій 

системі. До речі, не тільки до здорових, але і до нервових дітям слід пред'являти певні 

вимоги (звичайно, посильні), при цьому спокійно, наполегливо добиваючись їх 

виконання. У будь-якому випадку треба постаратися пояснити дитині, чим викликані ті 

чи інші вимоги. Саме пояснити, а не просити його, не наказувати йому, як це часто 

буває. Діти дуже чутливо реагують на будь-якого роду суперечливості в проханнях і 

розпорядженнях батьків.  

Якщо ви по відношенню до дитини все ж таки проявили непослідовність, не бійтеся 

відкрито визнати це. Сам факт визнання помилки підкуповує дітей, підвищує в їх очах 

авторитет дорослого. У тому випадку, коли ви в чому-небудь відмовляєте дитині, що-

небудь забороняєте, слід обов'язково мотивувати причини заборони. Тон при цьому не 

повинен бути порушеною, ні в якому разі не допустимі окрики і грубі слова.  

Діти-невротики особливо чутливі до покарань. Вони не можуть перенести не стільки 

фізичний біль, скільки моральну - несправедливість, проявлену до них, нерозуміння, 

відсутність співчуття. Як результат фізичного насильства у цих дітей наростають 

збудливість і вибуховість. Чим частіше виробляються покарання, тим менше їх вплив і 

більше вірогідність виникнення психогенно обумовлених розладів (тривога, порушення 

сну, пригнічений настрій). Патологічна роль покарань полягає в тому, що з їх допомогою 

пригнічується активність дітей як прояв їхнього темпераменту, волі і формується 

почуття власного «я».  
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Важливу роль у профілактиці дитячих неврозів відіграє виняток у родині пияцтва. Адже 

дуже багато дітей стають невротиками через скандали (а нерідко і бійок), причиною яких 

стало часте вживання спиртного батьками.  

Які помилки найчастіше допускають батьки у вихованні дітей? Дуже типове явище - 

бажання батьків встати як би «над дитиною». Така позиція диктує схильність постійно 

повчати, підганяти, вказувати на його промахи і недоліки, корити за кожну дрібницю («У 

тебе в голові не мізки, а полова!», «Скільки тобі раз пояснювати, негідник?», «Ну що ти 

зігнувся, як гачок? »,« Весь у багнюці візництвом, опудало горохове! »,« Навіщо я тебе 

тільки на світ народила, таку нечупару? »і т.п.).  

Що можуть дати подібні способи виховання, крім душевного болю, озлобленості, часто 

межує з ненавистю, невідворотного бажання якнайшвидше скинути з себе батьківське 

«ярмо»?  

Батьки повинні виховувати характер дітей, але для цього їм перш за все слід подбати про 

виховання свого характеру і поведінки.  

Крім батьків, які прагнуть створити в сім'ї жорсткий режим слухняності і незаперечність, 

є й інша категорія батьків і матерів, які, обожнюючи своє чадо, буквально трясуться над 

ним, стежать за кожним його кроком. Варто йому вийти хоча б на хвилину з-під 

контролю, зробити щось «незапрограмованих» - як одразу ж лунають батьківські вигуки 

і голосіння. Діти, обплутані такого роду надмірною турботою, постійною опікою, 

ростуть боязкими, боязкими, недовірливими, які не вміють приймати самостійні 

рішення. Крім того, малюк завдяки такому вихованню звикає бути кумиром, загальним 

улюбленцем, якому все дозволено, ким захоплюються всі родичі і знайомі. Але ось ця 

дитина вступає у дитячий садок або школу і раптом виявляє, що на нього ніхто не 

звертає уваги, вихователь (або вчитель) відноситься до всіх дітей однаково. Ось і 

причина порушення внутрішньої рівноваги, виникнення нервового зриву.  

 

Висновок  

Отже, потрібна щира зацікавленість батьків у всьому, що відбувається в житті дитини, 

непідробне цікавість до її справ, активне бажання спостерігати за найменшими змінами, 

які відбуваються в душі та свідомості вашого сина чи дочки. Важливо проявляти до 

дитини увагу (але ні в якому разі не надмірне і нав'язливе), бути добрим, чуйним, 

розуміти дитячі проблеми, нехай навіть дріб'язкові і наївні, не ображати дитини, не 

сварити з приводу і без приводу, не виставляти на загальне посміховисько.  

Для попередження неврозу батькам слід уникати зайвої вимогливості й суворості у 

відношенні з дитиною, прагнення переводити його різними, часто зовсім 

необгрунтованими зауваженнями. Дитина завжди повинна розуміти, якими цілями 

керуються батьки в спілкуванні з ним. Саме в тому випадку, коли дитина бере участь у 

житті родини, поділяє її труднощі і радості, виникає справжній діалог, що передбачає до 

певної міри рівність позицій «батьків і дітей».  
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Профілактика деструктивних впливів мас-медіа та психологічного 

маніпулювання 

Мазур М.Г., практичний психолог Солонянської СЗШ № 2 

Прийнято вважати, що реклама - це, перш за все, набір слів і графічних образів, за 

допомогою яких рекламіст має на меті впливати на споживача. Проте з досвіду добре 

відомо, що адресовані людині слова і образи автоматично ніколи не перетворюються у 

вчинки. Якщо було б по-іншому, то діти завжди б слухалися батьків, учні - вчителів, а 

злочинці - міліціонерів. У житті ми рідко звертаємо увагу навіть на дуже правильні 

слова, сприймаючи лише ті з них, які відповідають нашим особистим потребам і 

установкам.  

Отже, в найбільш простому випадку реклама - це якісь повідомлення про товари і 

послуги, поширювані численними виробничими, торговельними або фінансовими 

компаніями за допомогою рекламних агенцій, засобів масової інформації та комунікації з 

метою впливу на споживачів. Однак для психології, що вивчає закони психіки, 

мотивацію поведінки людей, їх потреби, механізми спілкування, впливу і т. д., таке 

розуміння реклами сьогодні виявляється вже надто поверховим.  

Найбільший  вплив, за своєю ефективністю, належить сучасному телебаченню. 

Л.П.Гримак , доктор медичних наук, наголошував, що телебачення формує гіпнотичну 

пасивність глядача, яка сприяє міцному закріпленню створюваних психологічних 

установок, тому саме телевізійна реклама вважається найбільш дієвим способом 

програмування покупців і споживачів послуг. Під час проглядання телепередач глядач 

занурюється в поверхневий гіпноз. В цьому випадку програмування глядача 

здійснюється за типом гіпнотичного навіювання, коли задана установка активується в 

призначений термін після виходу з трансу, тобто через певний термін після проглядання 

телепередачі, у людини з'являється нав'язливе бажання. 

Особливу небезпеку виявляє проглядання телебачення для дитини. Одна з причин що 

гіпнотизує дії телепередач полягає в тому, що проглядання телепередач супроводжується 

дуже великою витратою енергії. Людині здається, що він сидить і фізично відпочиває, 

проте зорові картини, які швидко змінялися на екрані, безперервно активують в його 

довготривалій пам'яті безліч образів, складових досвід його індивідуального життя. Сам 

по собі зоровий ряд телеекрану вимагає безперервного усвідомлення візуального 

матеріалу, породжувані їм асоціативні образи вимагають певних інтелектуальних і 

емоційних зусиль за їх оцінкою і загальмовуванням. Нервова система (особливо у дітей), 

будучи не в силах витримати такий інтенсивний процес усвідомлення, вже через 15-20 

хвилин формує захисну гальмівну реакцію у вигляді гипноїдного стану, який різко 

обмежує сприйняття і переробку інформації, але підсилює процеси її відображення і 

програмування поведінки. (Л.П.Грімак, 1999). 

Як відзначив академік В.М.Кандіба (2001) при телевізійному сигналі, особливо 

під час реклами, використовується три основні принципи технології пасивного трансу 

(гіпнозу): релаксація, концентрація уваги і навіювання. Розслабившись і зосередившись 

перед екраном телевізора, людина поглинає всю інформацію, яка йому надається. 

http://ua-referat.com/Реклама
http://ua-referat.com/Автоматика
http://ua-referat.com/Злочинці
http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Реклама
http://ua-referat.com/Товари
http://ua-referat.com/Психолог
http://ua-referat.com/Спілкування
http://ua-referat.com/Розуміння
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Реклама перестала бути суто економічним атрибутом і поступово стала одним із 

елементів масової культури. Зростанню соціокультурного престижу сприяє один з 

найпримітивніших інстинктів людини – жага володіння. У первісному суспільстві 

психофізіологічний мотиваційний ланцюг виглядав наступним чином: інстинкт 

самозбереження – життя – усвідомлення необхідних складових життя (їжа, одяг, житло) 

– потреба володіння цими складовими… До чого призводила ця потреба? До практичної 

дії – їжу треба знайти (вбити звіра, зірвати плід), одяг виготовити, житло побудувати. 

Але при цьому завжди існував альтернативний варіант: відняти готове. На сучасному 

етапі, між ланками «усвідомлення – потреба» присутня реклама, як звичний, необхідний 

аксесуар. При цьому процес володіння, чого б він не стосувався і який би характер він не 

мав, супроводжується позитивним підкріпленням, тобто задоволенням, яке на 

підсвідомому рівні закріплюється як нагорода, заохочення за досягнуте. У залежності від 

змісту актуалізованих потреб, необхідно розрізняти наступні види «володіння», що 

отримали відображення у сучасній рекламі: 

- Володіння буттям, тобто бути «хазяїном життя», що частково відображається в 

нашій свідомості як відчуття здоров'я і підвищеного життєвого тонусу. Людей, що 

мають проблеми зі здоров‘ям привертають широким асортиментом ліків, 

біодомішок, вітамінів та енергетиків, якщо ж людина задоволена своїм фізичним 

станом, її намагаються захопити такими видами «володіння» як подорожі, секс, 

спиртні напої.  

- Володіння їжею – одна з найважливіших потреб людини, як і будь-якого живого 

організму. Притаманна дитячому періоду психофізіологічного розвитку, а також 

особам з інфантільним складом психіки. 

- Володіння об‘єктом сексуального задоволення або його символічним замісником, 

у тому числі зображеннями жіночого чи чоловічого тіла в найрізноманітніших 

положеннях та ракурсах – найпоширеніший вид задоволення жадань. 

 

Е.Фром говорить: «Сутність установки, притаманній споживачу полягає в прагненні 

поглинути весь світ. Потреба – це вічне немовля, що вимагає соски». І це підтверджують 

такі широко поширені явища, як алкоголізм, табакокуріння, наркоманія. Незважаючи на 

очевидний негативний вплив, закони багатьох країн абсолютно толерантно ставляться до 

«м‘якої» реклами алкоголю, отримуючи крім економічної вигоди, ще й збереження 

репресивного стилю влади, залишаючи загалу роль інфальтильних та безвідповідальних 

учасників життя. 

Так само, як пристрасть людей до табакокуріння створює достатньо вагомі доходи в 

багатьох державах, незважаючи на розповсюдження захворювань, спричинених 

палінням. 

Здається, що реклама ніколи не пропагувала наркотики, але дія антиреклами, як 

специфічного явища, що неоднозначно сприймається людською психікою, ще на стадії 

вивчення спеціалістами. 

Аналогічно, реклама сучасних надтворінь людини (автомобіль, комп‘ютер, телевізор, 

телефон тощо) звертає увагу користувачів на позитивні сторони, які є корисні чи 
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сприяють задоволенню, але навмисно замовчує негативні властивості, що призводять до 

наслідків як для здоров‘я людини, так і для оточуючої екології. 

Технічне середовище постійно розвивається і корпорації-рекламодавці пропонують 

все більше необхідних товарів для забезпечення побутового комфорту. Здавалося б, все 

на благо людини, але духовність, як основна складова свідомої людини, абсолютно 

витіснена з телеекранів, матеріальний пріоритет спрямовує вектор суб‘єктів діяльності 

на забезпечення примітивних потреб, при цьому особистість вцілому деградує.   

Використовують у рекламі: елементи гіпнотичних технік, психотехніки НЛП, техніки 

прямого доступу до підсвідомого, «25 кадр», і це ми не говоримо про радіочастоти, які 

безпосередньо впливають на мозгові центри. 

Способом не піддаватися дії телебачення є виховання в собі сили волі. Воля, як 

відомо, один з найважливіших предикатів свідомості. Без волі немає свідомості. Тому 

робота над собою і постійне самоудосконалення є важливою складовою як 

інтелектуального розвитку людини, так і протидії будь-яким прагненням зовнішніх 

обставин нав'язати свою волю за допомогою маніпулятивних прийомів. Коли людина 

читає книги - її мозок працює аналітичним чином. Слова складаються в речення. 

Відбувається синтез.  

Підійдемо до питання протидії впливу телебачення. На сьогоднішній день бачиться 

наступне рішення проблеми. Необхідно повністю виключити перегляд яких би то не 

було телепередач. Це єдина можливість вийти з під впливу маніпуляторів від ЗМІ. 

Політику телебачення формують спонсори і інші капіталісти. Робиться це з метою 

підвищення продажів і формування ще більшої залежності від ТБ. Крім того 

відбувається насадження чужою російському духу ідеології. Одвічні російські цінності 

підміняються західними, що вступає в суперечність з менталітетом російського народу, і 

поступово приводить до розвитку різної симптоматики нервових і психічних розладів. А 

це у свою чергу робить вплив на процес соціалізації індивіда. У масах негативний вплив 

посилюється (вступають в дію принципи масової психології: наслідування, 

заражуваність, підвищена навіюваність і ін.) Так само як від будь-якої залежності можна 

позбавитися тільки силою волі - так і від проглядання ТБ можна позбавитися тільки не 

включаючи його. Причому саме не включати. Не можна тішити себе ілюзіями що, 

мовляв, телевізор включений просто «для фону». Подібний погляд виключно 

антинауковий. Ми вже писали про те, що будь-яка інформація, що потрапляє в спектр дії 

репрезентативних або сигнальних систем людини, відкладається в підсвідомості. А 

значить - програмує людину, формуючи установки. Така людина може не дивитися 

передачу, займаючись іншою справою (наприклад, гладити білизну, або готувати обід), 

але інформація все одно входить в його підсвідомість, в несвідоме психіки. І засвоюється 

така інформація набагато швидше, тому що цензура психіки в цьому випадку практично 

безконтрольно слабшає. Наприклад, якщо ми одночасно займатимемося різними 

справами (читати, слухати музику, йти або бігти і тому подібне), то інформація у такому 

разі практично безперешкодно проникає в підсвідомість, і формує там установки, які в 

подальшому  впливають на наше життя. А людина після замислюється (а швидше і не 

замислюється), чому, мовляв, це так, а не отак. Тоді як відомо - будь-який вчинок 

людини, будь-яка його думка, будь-яке його бажання - детерміноване отриманою раніше 

психологічною установкою. 
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Психолого-медико-педагогічний консиліум у ЗНЗ і ДНЗ – основна ланка у 

впровадженні інклюзивного навчання 
Гринчук С.О. методист РНМК  

 Важливим показником суспільства є гуманне, турботливе і милосердне 

відношення до дітей з особливими освітніми можливостями, які не мають змоги  жити 

повноцінним життям. Їх проблеми завжди актуальні,   і держава намагається вирішити їх 

через адаптацію і інтеграцію дітей в суспільство. Проблема інклюзивної освіти є 

особливо важлива в контексті захисту прав на освіту дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. І сьогодні і завтра паралельно будуть існуватимуть спеціальні 

і загальноосвітні  навчальні заклади, а сьогодення і школи, які впроваджують в практику 

інклюзивні підходи. Однак дуже важливо щоб вони були виважені, професійні 

перевіреними і вміло використаними, для того щоб освіта дітей с порушенням 

психофізичного розвитку була б на справді ефективною і якісною. 

Найбільш ефективним методом вирішення даних проблем служить психолого-

медико-педагогічний консиліум, який розробляє цілу систему цілеспрямованих спільних 

дій усіх суб’єктів освітнього і соціально-психологічного процесу, мобілізує і концентрує 

всі ресурси для вирішення найбільш тяжкої або найбільш болісної проблемної ситуації. 

Взаємодія різних спеціалістів в режимі супроводу психолого-медико-педагогічного 

консиліуму є достатньо важкою задачею, так як на учасників ПМПк покладається 

відповідальність за різнобічне вивчення потенціалів особистості, педагогічних умов, 

причин виникнення ускладнень у дітей і побудова комплексної програми заходів по 

наданню допомоги дитині. 

 Комплексний психолого-медико-педагогічний консиліум (ПМПк) – це 

об’єднаний  загальними цілями колектив фахівців, який реалізує ту або іншу стратегію 

супроводу дитини в процесі її навчання, а також певних учнівських груп і паралелей. 

Оскільки консиліум збирається систематично і має право рекомендувати і контролювати, 

то він  може розглядатися і як самостійна форма методичної роботи педагогічного 

колективу із специфічним колом діагностико-виховних задач. Консиліум дозволяє 

об’єднати інформацію і зусилля вчителів-предметників, класного керівника, шкільного 

медика, психолога і інших фахівців.  На основі цілісного бачення учня (вихованця), 

проблем окремого учнівського колективу або паралелей класів на консиліумі можна 

розробити і реалізувати загальну лінію подальшого навчання і розвитку учнів. 

Основною метою діяльності консиліуму являється надання своєчасної 

спеціалізованої допомоги учням шляхом здійснення комплексності в діагностико-

консультативній, і корекційно-розвивальній роботі, яка забезпечує своєчасне виявлення і 

кваліфікацію ускладнень дитини. 

Задачами консиліуму є: 

1. Виявлення характеру і причин відхилень в поведінці і навчанні учнів. 

2. Розробка програми виховних заходів з метою корекції поведінки, яка 

відхиляється. 

3. Консультація в розв’язанні складних або конфліктних ситуацій. 

Консиліум проводиться з метою: 

- профілактики інтелектуальних, емоційних перевантажень та зриву у поведінці 

окремих учнів або учнівських колективів; 

- виявлення резервних можливостей школярів, розробки рекомендацій вчителям 

або класному керівнику для забезпечення диференційованого підходу в процесі 

навчання та виховання школярів або окремих класів; 

- вибору оптимальних видів допомоги в навчанні та порад у вихованні відповідно 

до індивідуальних можливостей учнів; 

- розгляду ситуацій навчальних або соціальних утруднень дітей, що мають 

відхилення в інтелектуальному чи емоційному розвитку; 
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- визначення готовності до навчання в період переходу з однієї вікової групи до 

іншої відповідно до  рівня психічного розвитку; 

- пошуку, добору, розвитку обдарованих дітей; 

- створення класів з поглибленим вивченням предметів. 

Принципи організації роботи консиліуму: повага до особистості і опора на 

позитивне, «не нашкодь», інтеграція психологічного і методичного знання, тобто 

максимальна педагогізація діагностики. 

 Психолого-педагогічний консиліум виконує такі функції: 

- діагностичну – вивчення соціальної ситуації розвитку, визначення потенційних 

можливостей і здібностей учнів, розпізнання характеру відхилень в їх поведінці, 

діяльності, спілкуванні; 

- виховну – розробка проекту педагогічної корекції у вигляді ряду навчально-

виховних заходів, які рекомендуються класному керівникові, вчителю-

предметнику, батькам. За характером ці заходи можуть бути: контролюючими, 

дисциплінуючими, корекційними; 

- реабілітуючу – захист інтересів дитини, яка потрапила у несприятливі навчально-

виховні умови. Сутність шкільної реабілітації полягає в руйнуванні образу, який 

склався у педагогів та однолітків, подолання психологічної незахищенності та 

дискомфорту. 

У масових школах  більш прийнята профілактична модель консиліуму, яка 

передбачає розгляд і обговорення проблем як цілих класів і паралелей, так і окремих 

дітей, що мають труднощі в навчанні або особистісні проблеми. Таких дітей виявляють 

за підсумками проведення консиліумів, присвячених проблемам класу або учбовій 

паралелі, поглибленій психодіагностиці, а також за безпосередніми запитами педагогів 

або батьків. 

Окрім цього, протягом року можуть організовуватись позапланові консиліуми для 

розгляду яких-небудь проблем поведінки, навчання, корекції дітей, які потребують 

колегіального розгляду за участю адміністрації і батьків.  Ефективність роботи 

консиліуму багато в чому залежить від точності, чіткості викладення матеріалу, що 

представляється. 

Для ефективної і компетентної роботи слід ретельно сформувати склад ПМПк. У 

нього не можуть входити випадкові люди. Проте, склад консиліуму достатньо гнучкий, 

він включає постійних і тимчасових членів. Постійні члени консиліуму присутні на 

кожному засіданні, беруть участь у його підготовці і подальшому контролі за 

виконанням рекомендацій.  Залежно від типу установи, це: 

- заступник директора по виховній роботі (може бути і директор, а в дитячому садку – 

завідувач або методист); 

- психолог; 

- вчитель (вихователь) з великим досвідом роботи; 

- вчитель (вихователь) спеціального (корекційного) класу (групи); 

- дефектолог (логопед); 

- шкільний медик. 

Тимчасовими членами консиліуму вважаються особи, запрошені на дане 

засідання. Це можуть бути: 

- вчитель початкових класів (класний керівник, вихователь), який  представляє дитину, 

або проблеми класу на консиліум; 

- фахівець, яким може бути працівник кафедри психології або педагогіки ВНЗ, методист 

психологічного центру, лікар вузької спеціалізації (психоневролог, психіатр); 

- інспектор служби у справах неповнолітніх; 

- соціальний педагог; 

- референтна особа. 

Обов’язки членів консиліуму: 
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- Керівник установи або його заступник є головою  консиліуму і очолює даний орган. Це 

гарантує статус консиліуму, допомагає надати його рекомендаціям розпорядчий 

характер і полегшує підключення до виконання рішень ПМПк всіх потрібних виховних 

сил і засобів школи. Голова відповідає за загальні питання організації засідань: 

забезпечує їх систематичність, формує склад членів ПМПк для чергового засідання, 

координує зв’язки    консиліуму з іншими ланками навчально-виховного процесу, 

організовує контроль за виконанням рекомендацій. 

- Психолог і досвідчений вчитель забезпечують змістовну сторону роботи консиліуму. 

Вони безпосередньо  організовують збір діагностичних даних на підготовчому етапі, 

проводять діагностичну співбесіду з дитиною і батьками. 

- Шкільний лікар (медсестра) надає інформацію про стан здоров’я дитини, забезпечує 

консультацію вузького фахівця, дає рекомендації по режиму життєдіяльності дитини. 

- Фахівець-консультант запрошується за необхідністю для безпосереднього 

спостереження за дитиною і надання допомоги в ухваленні правильного рішення. 

- Вчитель початкових класів (класний керівник, вихователь) дає дитині (класу) 

педагогічну характеристику, формулює в узагальненому вигляді значення його 

труднощів, одержує і виконує рекомендації консиліуму. 

- Інспектор ІДН (або соціальний педагог) надає інформацію про соціально-педагогічну 

ситуацію в мікрорайоні, допомагає відстежити позашкільні зв'язки учня, дає 

характеристику неблагополучним сім’ям. 

- Референтна особа – це людина (можливо, педагог), що має авторитет у учня, до якого у 

дитини є симпатія або хоча б довіра. Це може бути улюблений вчитель-предметник, 

тренер, керівник гуртка і т.д. Важливо, що референтна особа знає сильні, позитивні 

сторони учня і може його охарактеризувати. 

Етична позиція учасників ПМПк визначається принципом «не нашкодь». 

Постановка діагнозу не повинна завдавати морального збитку особі. Розкриття 

суперечностей і труднощів розвитку не повинне приводити до зниження самооцінки 

учня, руйнувати взаємостосунки з батьками. Повинна зберігатися таємниця психолого-

педагогічного діагнозу. Інформація про психічну патологію, несприятливий статус в 

колективі і т.п. не підлягає публічному розголошенню і обговоренню, особливо у 

колективі однолітків. 

Засідання ПМПк підрозділяються на: первинні, планові, позапланові, заключні. 

Первинні консиліуми проводяться при зарахуванні учня у клас одразу після 

закінчення обстеження у всіх спеціалістів (психолог, педагог, в окремих випадках 

можуть бути залучені й інші спеціалісти). 

Планові консиліуми скликаються з метою вироблення програми супроводу класів, 

паралелей, окремих дітей, оцінки динаміки навчання і корекції, внесення поправок і 

доповнень в корекційну роботу, і рішення інших планових питань. 

Проблематика планових консиліумів може бути постійною і пов’язаною з результатами 

планових діагностичних обстежень дітей. Також консиліуми можуть розглядати 

проблеми, суть яких не міняється з року в рік.  

Позапланові консиліуми проводяться у зв'язку з гострою необхідністю. Такий 

терміновий консиліум проводиться за запитом фахівців, що ведуть з дитиною 

корекційно-розвивальну роботу. Приводом для позапланового консиліуму можуть бути 

негативна динаміка навчання або  розвитку дитини, несподівана афективна реакція, 

виникнення нових обставин, що впливають на навчання, інші проблеми. На 

позаплановому консиліумі вживаються екстрені заходи за виявленими обставинами. 

Заключні консиліуми. Проводяться у зв’язку з переходом учнів на новий ступінь 

навчання. 

Робота ПМПк проходить в 3 етапи: 

- підготовчий етап; 

- засідання ПМПк; 
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- етап реалізації рішень; 

- результативний етап. 

ПІДГОТОВЧИЙ  ЕТАП 

Це збір попередніх діагностичних даних про учнівську групу, паралель класів, 

окрему дитину. Якщо ПМПк присвячений проблемі окремої дитини, то його робота 

починається із запиту на поглиблене обстеження дитини. Обстеження здійснюється за 

ініціативою батьків (законних представників) або співробітників освітньої установи з 

відома батьків (законних представників). Поглиблена діагностика може «розпочинатися» 

також за наслідками проведення психодіагностичного мінімуму. Обстеження 

проводиться кожним фахівцем індивідуально, з урахуванням реального вікового 

психофізичного навантаження на дитину. 

Підготовчий етап закінчується складанням групових і індивідуальних висновків 

всіма фахівцями і розробкою пропозицій, які будуть представлені на консиліумі.  

ЗАСІДАННЯ  ПМПк 

Після проведення обстеження дитини, члени консиліуму збираються на засідання, 

для обговорення результатів діагностики. Всі фахівці, які проводили поглиблене 

обстеження, приносять на засідання свої висновки. Колегіальне обговорення результатів 

дозволяє виробити єдине уявлення про характер і особливості розвитку дитини, суті 

обговорюваних проблем учбової групи, паралелі класів. По суті справи, на засіданні 

консиліуму відбувається «збірка цілісного портрету» окремого учня (або вихованця) чи 

учнівського колективу. При цьому розглядаються не тільки виявлені порушення, але і 

збережені індивідуальні особливості, на які можна опиратися при складанні корекційно-

розвиваючої програми. Таке «об’ємне» бачення проблем дозволяє сформулювати 

загальний прогноз  подальшого розвитку дітей і комплекс тих корекційних заходів, які їм 

допоможуть. 

Тут же обговорюються координація і узгодженість подальшої взаємодії фахівців. 

При необхідності визначається послідовність включення різних фахівців в роботу з 

дітьми. 

Міждисциплінарний принцип оцінки психічного розвитку особистості передбачає 

необхідність узгодження підходів до такого роду оцінки, корекції думки кожного з 

фахівців залежно від трактування даних про дитину, одержаних від інших фахівців. Це, у 

свою чергу, вимагає і відповідної технології проведення колегіального обговорення, 

тобто технології міждисциплінарної взаємодії. Основне навантаження лягає на ведучого 

засідання. Для виконання цих обов’язків необхідно мати організаційно-комунікативні 

здібності і досвід проведення нарад. З позицій цих вимог в даній ролі найбільш доречно 

бачити голову консиліуму – директора або його заступника. 

Засідання консиліуму закінчується складанням колегіального висновку. 

Колегіальний висновок ПМПк містить узагальнену характеристику структури 

психофізичного розвитку дитини (без вказівки діагнозу) або узагальнену характеристику 

учбової групи по даній проблемі і програму спеціальної (корекційної) допомоги, 

узагальнені рекомендації фахівців; підписується головою і всіма членами ПМПк. 

Висновки фахівців, колегіальний висновок ПМПк доводяться до відома батьків 

(законних представників) в доступній для розуміння формі, запропоновані рекомендації 

реалізуються тільки з їх згоди. 

У роботі шкільного (дошкільного) консиліуму можуть скластися ситуації, коли 

виникає необхідність консультації вищого рівня – районної, міської (обласної). 

Консиліум може направляти дітей з відхиленнями у розвитку для обстеження на 

психолого-медико-педагогічну консультацію в таких випадках: 

 при виникненні труднощів діагностики; 

 у конфліктних випадках (коли фахівці консиліуму не можуть дійти загальної думки з 

приводу необхідної розвиваючої і корекційної роботи з дитиною); 
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 у разі конфліктних відносин з батьками дитини, неприйняттям батьками рекомендацій 

консиліуму; 

 за відсутності у даній освітній установі умов для надання необхідної спеціальної 

психолого-медико-педагогічної допомоги. 

При направленні дитини до районної (обласної) ПМПК, особам, супроводжуючим 

дитину (батьки, вчитель), видаються на руки наступні документи: 

- медична карта дитини; 

- виписка з історії розвитку: анамнез і висновок психіатра; 

- психолого-педагогічна характеристика; 

- колегіальний висновок консиліуму. 

Крім документів, на комісію необхідно принести зошити та/або малюнки дитини. 

ЕТАП  РЕАЛІЗАЦІЇ  РІШЕНЬ 

Підсумком консиліуму по окремій дитині, який фіксується в колегіальному 

висновку, є визначення подальшого освітнього маршруту дитини, під яким можуть 

розумітися самі різні заходи: від додаткових занять з педагогом до переводу дитини в 

іншу, більш відповідну її можливостям освітню установу. Для психолога на цьому етапі 

найважливішою задачею є розробка і використання індивідуально орієнтованих і 

групових програм спеціальної психологічної допомоги.       

Підсумком консиліуму по учбовій групі є складання рекомендацій по 

оптимізації навчально-виховної діяльності, адресованих  класним керівникам, вчителям-

предметникам і батькам.  

Для успішної реалізації рекомендацій консиліуму дитині призначається 

провідний фахівець: вчитель (класний керівник, вихователь, психолог або будь-який 

інший фахівець), відповідальний за корекційну роботу. Провідний фахівець відстежує 

динаміку розвитку дитини і ефективність допомоги, що надається їй, і виходить з 

ініціативою повторних обговорень на ПМПк. Завершенням цього етапу роботи є 

підсумкове обстеження дитини.    

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ЕТАП 

В кінці року проводиться завершальний консиліум, де обговорюється виконання 

завдань навчального року, планується подальша робота. На цьому етапі оцінюються 

зміни в стані дитини і необхідність подальшої роботи з нею.  

Отже, спеціальною організаційною формою вивчення дітей в навчальному закладі 

являється психолого-педагогічна служба, призначена сприяти ефективності навчально-

виховного процесу, надавати педагогам діагностичні дані  про індивідуальні особливості 

і можливості дитини, причини відхилень в її поведінці і навчанні, допомагає виробляти 

оптимальні заходи впливу на дітей (вихованців). Психолого-педагогічна служба в 

умовах навчального закладу використовує різноманітні методи вивчення дітей, в тому 

числі і метод психолого-медико-педагогічного консиліуму. В зв’язку з цим підвищується 

значимість служб супроводу, які надають комплексну допомогу будь-якій дитині в 

умовах навчального закладу незалежно від рівня її особливостей і можливостей. 

Характеристика школяра може складатися з таких показників: 

Варіант 1. 

Якісні характеристики навчальної діяльності: 

- труднощі й особливості, які виявляються при підготовці домашніх завдань; 

- труднощі й особливості, які виявляються при усних та письмових відповідях на 

уроці, особливості відповіді біля дошки; 

- труднощі й особливості, які виникають при виконанні творчих завдань та 

рутинної трудомісткої роботи; 

- труднощі, які виникають в процесі засвоєння нового матеріалу або повторення 

пройденого; 

- види завдань або навчального матеріалу, які викликають найбільші труднощі; 

- передбачувані причини труднощів та особливостей, які були описані; 
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Кількісні показники навчальної діяльності: 

- успішність з основних предметів; 

- передбачувані причини низької або нерівної успішності. 

Показники поведінки і спілкування в навчальних ситуаціях: 

- опис і оцінка поведінки з погляду навчальної активності та зацікавленості; 

- опис і оцінка поведінки з погляду дотримування загальноприйнятих правил; 

- індивідуальні особливості і труднощі, які виникають в процесі спілкування із 

педагогами і однолітками; 

- показники емоційного стану в навчальних ситуаціях; 

- опис типового для школяра емоційного стану на уроці; 

- опис ситуацій, які викликають у учнів різні емоційні труднощі (плач, 

роздратування, агресія, переляк тощо). 

Варіант 2. 

1) Суспільна й трудова активність учня. 

2) Моральна вихованість. 

3) Ставлення до навчання. 

4) Сформованість навичок навчальної діяльності (уміння виділити головне, планувати 

відповідь, читати й писати в потрібному темпі, здійснювати самоконтроль у навчанні). 

5). Наполегливість у навчанні. 

6). Фізичний розвиток і здоров’я, працездатність, втомлюваність. 

7). Виховний вплив сім’ї. 

 Вивчення учнів за цією програмою здійснюється не спеціально, а під час 

щоденного спілкування, при цілеспрямованому спостереженні в школі, при більш 

конкретному аналізі результатів виконання навчальних завдань. Складання за цією 

схемою орієнтовних характеристик, дає змогу класному керівникові та іншим вчителям 

легко побачити типово слабкі сторони окремих учнів та всього класного колективу. 

 При складанні загальної характеристики на клас, яка враховується при виборі 

методів навчання й виховання, важливо знати: 

1. Ставлення школярів класу до навчання, до певного (того чи іншого) предмета. 

2. Рівень свідомості навчальної дисципліни. 

3. Навчальна підготовленість класу з того чи іншого предмету. 

4. Темп навчальної роботи класу. 

5. Підготовленість учнів до самостійної роботи, до проблемного навчання. 

6. Громадська активність класу, наявність суспільної думки. 

7. Наполегливість школярів у навчанні і праці. 

Загальна характеристика складається на основі приблизної оцінки рівня 

підготовленості більшості учнів класу.    

 

 Психолог: приносить на консиліум результати своєї діагностичної діяльності – 

спостережень, експертних опитувань педагогів і батьків, обстеження самих школярів. На 

консиліумі обговорюється аналітично-узагальнені матеріали, в яких інформація 

подається у вигляді, що не порушує права на конфіденційність та формулюється 

доступною і зрозумілою педагогам мовою. Дані можуть бути узагальнені таким чином: 

1. Описані психологічні особливості навчання, поведінки і самопочуття школяра в 

період збору інформації. 

2. Зазначені ті сфери психічного життя дитини, в яких виявлені певні порушення 

або відхилення від вікової, психічної чи соціальної норми і описані конкретні 

прояви цих порушень. 

3. Зазначені ті сфери психічного життя школяра, розвиток яких характеризується 

вираженими індивідуальними особливостями і описані їх реальні прояви. 

4. Перераховані адекватні з погляду психолога форми супроводу. 
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Медпрацівник (учасники консиліуму повинні мати інформацію про стан здоров’я і 

фізичні особливості школярів). 

 Фізичний стан на момент проведення консиліуму:  

- відповідність фізичного розвитку віковим нормам, 

- стан органів зору, слуху, кістково-м’язової системи, 

- як переносить фізичні навантаження (дані вчителя фізкультури). 

Фактори ризику порушення розвитку: 

- наявність в минулому захворювань і травм, які можуть відбитися на розвитку 

дитини, 

- фактори ризику по основним функціональним системам, наявність хронічних 

захворювань. 

Характеристика захворюваності за останній рік. 

Психолого-педагогічний консиліум «Важкий клас» 

(Методична розробка.) 

Мета проведення – колективне вивчення труднощів в навчанні й вихованні учнів 

конкретного класу, виявлення причин, які викликають утруднення учнів і вчителів, 

розробка навчально-виховних та управлінських заходів, спрямованих на усунення цих 

причин. 

Учасники – адміністрація, вчителі, що працюють в даному класі, класний 

керівник, психолог. 

Підготовча робота: 

1. Вивчення стану навчально-виховної роботи в класі (адміністрація). 

2. Психолого-педагогічне вивчення педагогічно занедбаних дітей за допомогою 

бесід, анкетування, спостережень (педагоги, психолог). 

3. Загальне знайомство з класом, спостереження за спеціальною програмою, 

бесіди з класним керівником і вчителями (адміністрація, психолог). 

4. Вивчення міжособистісних стосунків в класі за допомогою соціометричної 

методики і ставлення учнів до окремих педагогів (психолог). 

5. Підготовка карти класу і окремих учнів з попередніми характеристиками і 

рекомендаціями психолога і педагога (психолог, педагог, медпрацівник). 

6. Узгодження ходу педконсиліуму і умов його проведення (адміністрація, 

психолог, педагог). 

Хід консиліуму. 

1. Психологічна й цільова установка. 

2. Виступ учасників: пошук психолого-педагогічних причин труднощів роботи в 

класі і шляхів їх усунення на конструктивній доброзичливій основі. 

3. Психолого-педагогічний аналіз пропозицій, обговорення рекомендацій 

педконсиліуму. 

4. Письмове оформлення рекомендацій. 

Рекомендації педконсиліуму по важкому класу 

1. Вивчити міжособистісні стосунки в класі, виявити лідерів, відторгнених, 

визначити референтні групи, дати рекомендації по формуванню класного 

колективу і організації колективної діяльності (психологічна служба школи). 

2. Залучити до корекційних занять «важких» учнів цього класу (психологічна 

служба школи). 

3. Провести корекційні заняття з учнями (психологічна служба школи). 

4. Надати допомогу класному керівникові, контролювати його діяльність 

(адміністрація). 

5. Ретельно готуватися до позакласних заходів, продумувати тему, зміст, план 

роботи, а також способи залучення «важких» учнів, спланувати організаційні 

моменти (класний керівник). 
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6. Розробити єдині вимоги, збагатити методики, зміст, перебудувати стиль 

спілкування, виключити випадки порушення педагогічної етики (вчителі класу). 

 

Психолого-педагогічний консиліум 

 «Методи роботи з дітьми, які вимагають індивідуальної уваги» 

 (По адаптації першокласників). 

Мета: 

1. Вибір оптимальних методів навчання для учнів з ознаками дезадаптації. 

2. Прогнозування подальшого навчання в першому класі. 

3. Вироблення рекомендацій для подальших дій. 

Підготовча робота: 

1. Розробка програми вивчення адаптаційного періоду в першому класі (див. 

„Методичний вісник” №2, рекомендації ППЦ). 

2. Визначення психо-емоційного стану першокласників. 

3. Визначення рівня адаптованості учнів першого класу. 

Хід консиліуму. 

1. Виступ психолога: „Труднощі адаптації та труднощі навчання в першому класі”. 

2. Стислі характеристики класів за матеріалами досліджень, спостережень. Виділення 

категорії дітей з низьким ступенем адаптації до школи. 

3. Виступ класоводів з характеристиками на даних учнів. 

4. Прогнозування подальшого навчання першокласників. 

5. Рекомендації: допомога учню, поради батькам, заходи корекції. 

 

Ефективною формою організації роботи з важковиховуваними учнями є психолого-

педагогічні консиліуми, які плануються і проводяться 3 рази на рік. 

1. Установчий (вересень). Мета – виявлення учнів «групи ризику», важковиховуваних 

учнів, складання індивідуальних програм психолого-педагогічної корекції і плану їх 

реалізації із зазначенням терміну виконання та відповідальних. 

2. Регулюючий (січень). Мета – контроль за виконанням індивідуальних програм 

психолого-педагогічної корекції, їх ефективністю, внесення корективів. 

3. Підсумковий (травень). Мета – з’ясування ефективності проведеної роботи за рік. 
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Ділова гра-тренінг  

«Навчання та виховання важковиховуваних підлітків» 
Гринчук С.О. методист РНМК 

Дитина, яка нічим не заявляє про свою індивідуальність,  

  нічим  не  цікавиться, нікого не непокоїть, нікому не  

  завдає ніяких турбот і прикрощів,    найважча дитина. 

В. Сухомлинський 
 Мета: відпрацювати психолого-педагогічні методи і прийоми покрашення взаємин 

педагога з важковиховуваним учнем, із дитячим колективом, ознайомити учасників із 

ефективними шляхами вирішення проблеми. Завдання: 

 допомогти в організації роботи з важковиховуваними учнями;  

 сформувати вміння групової взаємодії;  

 спонукати до професійного самовдосконалення та самоосвіти. Обладнання: 

плакати, стікери у формі пелюсток, сліди людини, фломастери, картки двох кольорів 

різної форми із зображенням різних малюнків. Тривалість: 1 год. 20 хвилин 

Хід заняття  

Вправа «Урок» 

Час виконання  15-20 хвилин. Учасники  повинні  програти ситуацію «Як заспокоїти  

групу за 5 хвилин». За бажанням обирається учасник, який грає роль учителя. Кожний 

«важковиховуваний» учень отримує від ведучого картку, на якій написана 

характеристика ролі: що він повинен робити на ігровому імпровізованому уроці, як 

відповідати, як виконувати завдання тощо. Зміст карток учасники прочитують про себе, 

мовчки. 

Рекомендується зазначити на картках такі ролі: 

1. Агресивний учень, який намагається зіпсувати настрій учителеві. 

2. Гіперактивний учень, який ні секунди не сидить, навчанням не цікавиться. 

3. Учень-забіяка, відволікає від уроку сусіда. 

4. Пасивна учениця, постійно дивиться у вікно. 

5. Учень, який постійно кидає папірцями в дітей. 

6. Учениця, яка фарбується на уроці. 

7. Учень, який грається і розмовляє по мобільному телефону. 

8. Учень спить на уроці, не звертає уваги на зауваження учителя. 

9. Відмінник, самовпевнений і непосидючий. 

10. Учениця, яка постійно щось жує. 

Кімната перетворюється у навчальну групу. Розігрується сцена «Урок». Кожний 

учасник сідає на своє місце і грає роль. Учасник гри в ролі вчителя має за 5 хвилин 

створити хорошу дисципліну в класі. 

Після закінчення відбувається обговорення. 

- Які засоби впливу були застосовані «вчителем» для встановлення дисципліни? 

- Які прийоми ви (педагоги) зазвичай застосовуєте в своїй роботі у таких випадках? 

Рефлексія заняття 

- Чи важко створити хорошу дисципліну? 

- Що відчували ви, коли було важко завоювати увагу учнів? 

Вправа «Квітка успіху» Час виконання 10-15 хвилин. 

Ведучий пропонує об'єднатися учасникам у дві підгрупи за певною 

фігурою та формулює питання підгрупам. Як необхідно діяти в такій 

ситуації, щоб досягти хорошого результату? Підгрупи отримують завдання 

створити свою квітку успіху. Кожна група самостійно обговорює і записує 

свої варіанти на стікерах у формі пелюсток квітки. Заключний      етап      вправи  

презентація      «квітки     успіху» кожної підгрупи. 

Кожна   підгрупа   презентує свої найбільш ефективні методи, прийоми       для       

встановлення дисципліни   в   навчальній   групі, приклеюючи пелюстки на плакат із 
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намальованим стеблом квітки.  

Вправа «Ситуація» 

Час виконання 15-20 хвилин. 

Учасники  гри  об'єднуються  у дві підгрупи. Кожна підгрупа отримує характеристику 

учня. 

         Характеристика 

 Максим  навчається  9 класі.  Це учень з низьким рівнем знань. Погано себе  

поводить на уроках, постійно вступає в бійки  на   перервах,   агресивний   з   

товаришами. Йому    притаманні    спалахи    гніву,    роздратування,      особливо     коли      

зустрічає  протидію або зазнає невдачі.    В училищі відвідує тільки окремі уроки,  інші 

може просто не  приходити  тижнями. Часто   зриває   заняття:   розмовляє   вголос, 

ігнорує зауваження вчителів, вступає в грубі суперечки.  Педагогів зневажає, 

переконаний,  що вони до нього прискіпуються. 

Друзів не має. Курить та вживає алкогольні напої.  Розповідає     одногрупникам,   

що пробував наркотики в компанії доросліших хлопців. 

         Проживає   в   неповній,   неблагонадійній сім'ї. Батьки розлучені, батько 

вихованням сина  не  займається.   Мати   на  заробітках. Проживає   з   бабусею.   Дуже   

рано   почав доросле самостійне життя. 

Ведучий  формулює таке  завдання:  «На  ватманах намалювати реальний та 

ідеальний  портрет цього учня, тобто яким він є і яким  міг   би   бути,   якби   його   

належно   виховували» . Поки 3-4 учасники, по одному  підгрупи, малюють портрети, у   

цей час кожна підгрупа розробляє свій перелік б методів,   які   можуть   бути   застосовані   

у  виховній   роботі,   а   потім   кожний   метод записують  на стікерові у формі сліду 

людини.  

Презентація 

Всі підгрупи утворюють одне велике півколо і презентують свої напрацювання, 

приклеюючи сліди з методами роботи на плакаті, з намальованими реальним та ідеальним 

портретами учня (між портретами ніби шлях від реального до ідеального). Щоб повноцінно 

могли висловитися всі члени підгрупи, кожен метод пропонують по черзі, намагаючись не 

повторювати один одного. 

Вправа «Сонце»  

Час виконання 5 хвилин. 

Інструкція: сядьте зручніше. Тепер глибоко вдихніть і видихніть. Повільно заплющте 

очі і уявіть себе сонцем, від якого йде безліч промінчиків любові, доброти, ласки, 

ніжності, вміння розуміти іншого.. Ваші промінчики падають на землю - і ви бачите, як 

там виростають чудові квіти; падають на дерева - і розпускаються листочки, дерева 

зацвітають. Від ніжного дотику промінчиків співають птахи. 

Промінчики падають на дитину, з якою у вас складні стосунки, і ось - диво! - Вона 

посміхається і вам уже приємно спілкуватися. 

Тож несіть своє «Я сонце» в дитячі колективи. Даруйте ці промінчики вашим учням! 

Завершення заняття 
Рефлексія. 

-   Що нового дізналися під час заняття? 

-   Що б хотіли побажати на шляху до вершини професійного досвіду в роботі з 

важковиховуваними учнями? 

Підсумок заняття. 

Найкращий приклад для дитини - вчитель. Мудрий учитель любить свою роботу, 

добрий - любить дітей. Щасливі ті учні, яких навчають мудрі та добрі вчителі, що 

поєднують любов до справи з любов'ю до дітей. 

На завершення хочемо запропонувати декілька психотехнічних вправ, виконання яких 

допоможе вам долати негативні емоції у роботі з важковиховуваними учнями. Учасники 

отримують бланки з вправами. 
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Термін До 22.01 До 06.03 До 1.05 До 30.04 До 22.05 

Нормативний 

документ 

лист ДОНМЦ практичної 

психології і соціальної 

роботи  

від 19.04.13 № 11 

лист Департамента 

освіти і науки № 840 від 

20.10.2010 Про вжиття 

додаткових заходів 

щодо розвитку 

психологічної служби 

системи освіти  

Дніпропетровської 

області  

 лист ДОНМЦ практичної 

психології і соціальної роботи  

від 19.04.13 № 11 

Буде лист МОН та 

Департаменту «Про 

підготовку річного звіту» 

(надішлю пізніше) 

Зміст роботи 

Наказ МОНмолодьспорт 

України від 25.11.2011 № 

1358 "Про виконання 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 

жовтня 2011 р. №1039"  

моніторинг розвитку 

учнів 1-х класів з метою 

своєчасного виявлення 

дітей «групи ризику» 

 Наказ МОНмолодьспорт України 

від 03.08.2012 №888 "Про 

затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту щодо 

профілактики правопорушень 

серед дітей та учнівської молоді 

на період до 2015 року"  

 

Наказ МОНмолодьспорт України 

від 19.07.2012 №827 “Про 

затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту щодо 

запобігання торгівлі людьми на 

період до 2015 року” 

 

Форма 

подачі 

інформації 

Узагальнена інформація 

щодо проведення серед 

неповнолітніх 

інформаційно-

просвітницької роботи, 

спрямованої на формування 

свідомого та поважливого 

ставлення до соціально 

позитивного способу життя. 

Узагальнена інформація 

за додатком 4 

Узагальнена 

інформація щодо 

результатів атестації 

практичних 

психологів і 

соціальних педагогів 

Узагальнену інформацію за 

термін з 1 листопада 2014 року по 

1 травня 2015 року 

Аналітичний та 

статистичний звіти про 

роботу за 2014-2015 

навчальний рік 
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