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ПЕРЕДМОВА 
 

 

 

Методичні рекомендації присвячені актуальній  

для системи освіти проблемі. Про соціально-психологічний 

клімат у колективі написано чимало книг і статей ще з часів 

радянської психології [Аникеева, 1989; Бойко, 1983; Парыгин, 

1981; Социально-психологический климат..., 1980]. Проте 

важливість теми, з одного боку, і безліч проблемних питань,  

що виникають у нинішню, перехідну, епоху, з другого, змушують 

подивитися на проблеми соціально-психологічного клімату  

з нових позицій, враховуючи багаті надбання практичної 

психології та психотерапії.  

Наші рекомендації висвітлюють методи практичної 

роботи з малими групами, які розглядаються як групові 

суб’єкти освітнього середовища, точніше – його соціально-

психологічного виміру. Це насамперед учнівські групи різного 

характеру і спрямування, групи педагогів та керівників 

освітнього процесу, а також і така специфічна група, як 

батьки, що сьогодні теж є невід’ємною частиною освітнього 

середовища. Кожний розділ присвячено конкретним 

практичним завданням, вирішення яких сприяє покращенню 

соціально-психологічного клімату в цих групах. Їхня 

ефективність, а також творча взаємодія є важливим 

чинником оптимізації навчально-виховного процесу  

в системі освіти загалом.  

Роботу підготовлено авторським колективом у такому 

складі: доктор психологічних наук П. П. Горностай (1-й розділ, 

передмова і післямова); кандидат психологічних наук 
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О. Л. Вознесенська (2-й розділ); кандидат психологічних наук 

Л. Г. Чорна (3-й розділ); І. В. Грибенко (4-й розділ); 

Л. В. Никоненко (5-й розділ); О. Т. Плетка (6-й розділ).  

Автори висловлюють свою вдячність усім, хто допомагав 

у підготовці видання до друку, і сподіваються на зацікавлене, 

прихильне або критичне, ставлення читачів до методичних 

рекомендацій.  
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1. ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  ДЛЯ РОБОТИ З ГРУПАМИ  

ТА КОЛЕКТИВАМИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
 

 

 

Соціально-психологічна наука розробила багато методів 

роботи з малими і середніми групами. Серед них методам дії 

належить чільне місце, оскільки вони, будучи розробленими 

саме для роботи з групами, мають суттєві переваги порівняно з 

іншими практичними методами і техніками.  

По-перше, вони працюють з реальними ситуаціями із  

життя й діяльності учасників, а значить максимально наближені 

до дійсності.  

По-друге, розв’язання проблем базується не на міркуванні, 

а на дії, що дає змогу максимально включити індивіда в 

ситуацію, проблему, систему міжособистісних стосунків, що 

супроводжують ситуацію. При цьому вдається активно задіяти 

всі основні складові поведінки особистості: когнітивні (інтелект, 

сприйняття, пам’ять), емоційно-почуттєві, тілесні, забезпечивши 

таким чином більшу ефективність практичних рішень і міцність 

засвоєння досвіду.  

По-третє, на відміну від звичайного тренінгу навичок та 

інших ігрових методів використання соціодраматичних і 

психодраматичних технік дає можливість торкатися більш 

глибоких особистісних шарів. Це допомагає, з одного боку, 

знаходити й опрацьовувати внутрішньоособистісні перешкоди 

для ефективної діяльності (бар’єри, стереотипи, страхи тощо), з 

другого – сприяє розкриттю внутрішньоособистісних ресурсів, 

підвищенню спонтанності і творчого потенціалу людини. 

Використання методів дії в повному обсязі потребує від 

фахівця ґрунтовної підготовки, адже вони досить складні техно-

логічно. Але окремі техніки доступні для кожного, хто знайомий 

з основами психодрами, наприклад, для шкільного психолога.  
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1.1. Соціодрама як метод дослідження динамічних 

процесів у групах  

 
Психодрама, соціодрама, рольова гра та інші методи дії 

базуються на ігровому моделюванні проблемних ситуацій з 

можливістю їх психологічного опрацювання. Як писав відомий 

фахівець психодрами Пітер Фелікс Келлерман [2004, с. 9], 

“соціодрама – це заснований на досвіді цілісно-груповий метод 

соціального дослідження та перетворення міжгрупового 

конфлікту”. Метод соціодрами був спеціально задуманий для 

психологічної роботи з груповими темами: соціальними 

стереотипами та упередженнями, груповими ідентичностями, 

колективними травмами, міжгруповими та внутрішньогрупо-

вими конфліктами й протистояннями, образом ворога та 

багатьма іншими проблемами великих і малих груп. 

Метод соціодрами розробив Якоб Морено в першій 

половині ХХ століття. Ідея щодо соціометрії, основи соціо-

драми, виникла в Морено ще 1915 р., коли він працював 

медиком у таборі військовополонених у Міттендорфі [Сакс, 

2003, с. 14–15]. Перша спроба публічної соціодрами була 

здійснена Морено 1 квітня 1921 р. у Віденському театрі комедії. 

Він запропонував усім охочим зіграти роль короля Австрії і 

спробувати знайти вихід з політичної кризи. Цю дату вважають 

днем народження психодрами і соціодрами. Пізніше, 1925 р., 

переїхавши до США, Морено продовжував розвивати 

соціодраму, зокрема в інсценівках “Живої газети”. Узагаль-

нивши результати, він 1934 р. виклав основи методів соціометрії 

та соціодрами в книзі “Хто виживе?” [Moreno, 1934]. Остаточно 

як самостійний практичний метод соціодрама сформувалася в 

роки Другої світової війни та повоєнний період. Метод соціо-

драми має солідний досвід успішного розв’язання численних 

суспільних проблем – расових, етнічних, релігійних конфліктів, 

наслідків воєн, терористичних актів тощо. Прикладом 
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ефективного застосування соціодрами можна вважати 

подолання расових протиріч у США в 60-ті роки ХХ століття. 

Сьогодні соціодраму успішно використовують не лише для 

вирішення соціальних проблем, а й в організаційній психології – 

для розв’язання численних складностей організаційних відносин, 

що мають психологічну природу [Келлерман, 2004]. Соціодрама 

спирається на метафору “театру” – одну з найсильніших метафор у 

соціальній психології та соціології, доказом чого є декілька теорій 

ролей, які вважають найбільш цікавими, плідними і практично 

діючими теоріями в гуманітарних науках. Театр – це модель життя, 

модель соціуму з усіма формами і видами соціальної взаємодії. 

Одну з практичних розробок цих теорій викладено в популярній на 

Заході книзі “Організація як театр” [Mangham, Overington, 1987]. 

Драматургічний підхід спирається на дві ключові категорії – 

“роль” і “дія” – та об’єднує групу практичних методів, що дістали 

узагальнену назву “методи дії”. Одним з найпопулярніших серед 

них є психодраматичний метод. Визнаний фахівець психодрами 

Грете Лейтц писала, що “психодрама як психо- і 

соціотерапевтичний акціональний метод являє собою максимально 

наближену до життя форму групової психотерапії” [2007, с. 27]. 

Соціодраматичне розв’язання міжгрупових і внутрішньо-

групових конфліктів будується на драматургічному моделю-

ванні соціального життя організації (або інших груп). Це може 

бути інсценування конкретної конфліктної ситуації або 

символічне зображення всього життя й діяльності організації 

або групи. Робота має багато варіантів розвитку й завершення 

залежно від характеру проблем і завдань тренінгу. Як і в 

психодрамі, вона зазвичай починається з “розігріву”, під час 

якого група інсценує ситуації, пов’язані з груповою темою. 

Основна соціодраматична дія будується на драматургічному 

моделюванні соціального життя й діяльності групи або 

суспільства з використанням будь-яких образів, метафор, 

символів та ситуацій. Якщо розігруються соціальні конфлікти 

між групами, представники яких є серед учасників соціодрами, 
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то дуже важливо, щоб вони завдяки груповому обміну ролями 

побували в різних рольових позиціях.  

У тренінгу беруть участь усі зацікавлені сторони 

міжгрупових і внутрішньогрупових відносин. У невеликому 

колективі можуть бути задіяні всі співробітники. У великій 

організації (або у великих соціальних групах) на тренінг 

запрошують “ключові фігури” конфлікту – тих, хто найбільше 

пов’язаний з людськими взаєминами, і тих, хто більше за всіх 

емоційно “заряджений” або постраждав від конфлікту. Для 

вирішення простого локального конфлікту достатньо кількох 

годин. Найчастіше час проведення соціодрами становить один 

повний день. Для більш складних випадків може знадобитися 

кілька днів. Для соціодрами потрібне просторе, вільне від 

великих меблів приміщення зі стільцями, які можна вільно 

переміщати. Розмір приміщення залежить від числа учасників 

(зазвичай – від 10-15 до 40-50). У ньому має бути додатковий 

простір для театралізованої дії.  

Вагомою особливістю соціодраматичної дії є імпровізація. 

У ситуації, яка моделюється в соціодрамі, задаються лише 

початкові умови (час і місце події), дійові особи та суть 

конфліктної взаємодії. Далі учасники, що грають ролі в цій 

ситуації, імпровізують так, начебто вони перебувають не в 

штучних, а в реальних умовах, поводячись відповідно до 

обраних ролей. Тут не обов’язково грати самих себе. Можна  

(і навіть дуже корисно) зіграти роль інших людей, особливо 

якщо їхня поведінка була перед тим незрозумілою.  

Соціодрама вирішує такі завдання: 

 відреагування емоцій та почуттів, розрядка 

напруженості, послаблення агресії; 

 покращення розуміння партнерів по конфліктній 

взаємодії шляхом обміну ролями, можливість подивитися на 

ситуацію з різних (часом протилежних) позицій; 

 знаходження нових конструктивних способів 

взаємодії. 
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1.2. Рольова гра та інші методи дії як засоби 

самовизначення і розвитку особистісних ресурсів 

 
Методи дії можна використовувати для практичної 

допомоги людині у вирішенні проблем, пов’язаних із 

соціальним та особистісним самовизначенням. Вони можуть 

мати і навчальну мету, пов’язану з формуванням методичного 

арсеналу фахівців, що професійно працюють над розв’язанням 

відповідних проблем. 

Методи рольової гри, соціодрами та психодрами 

налічують десятки технік і методик, найбільш дієвими серед 

яких є такі: а) техніки, спрямовані на вивчення точки зору іншої 

людини, погляд на ситуацію зі сторони, рефлексію (“обмін 

ролями”, “дзеркало”); б) техніки, спрямовані на усвідомлення 

прихованого досвіду (“дублювання”); в) техніки аксіодрами 

(робота з цінностями); г) методики прийняття складних рішень 

(техніка “крок у майбутнє”, репетиція майбутнього). Детальніше 

техніки психодрами розглядають у своїх працях Д. Кіппер 

[1993, с. 92–149], Г. Лейтц [2007, с. 110–115], З. Морено [2003], 

А. А. Шутценберґер [2007, с. 159–240].  

Завдання тренінгу з використанням методів дії полягають 

у дослідженні конфліктних ситуацій, пов’язаних з типовими 

соціально-психологічними проблемами, зокрема: соціальна та 

особистісна самореалізація; ставлення людей до соціальної 

дійсності і досліджуваних проблем, з’ясування місця, яке займає 

і хоче займати людина в соціумі; дослідження особистісних 

причин виникнення труднощів на шляху самореалізації 

особистості; знаходження особистісних ресурсів розв’язання 

зазначених проблем. 

Тренінги проводяться у формі одно-, дво- чи триденних 

семінарів тривалістю від 8 до 20 годин. Оптимальна кількість 

учасників у групі – 12-20. Можлива й більша кількість 

учасників: у цьому випадку передбачається превалювання 

групових форм роботи з використанням роботи в мікрогрупах. 
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Тренінг розвитку особистісних ресурсів  

 

Цей тренінг належить до категорії тренінгів 

особистісного зростання. Він будується на основі рольових ігор 

з використанням реальних життєвих ситуацій учасників групи. 

Як правило, ситуації є найбільш актуальними для групи і 

відповідають груповій темі. У ході гри вдається дослідити 

психологічні особливості ситуації, подивитися на неї під 

різними кутами зору, опрацювати різні поведінкові варіанти, 

виявити їхній зв’язок з індивідуальним досвідом та особистими 

переживаннями учасників. Важливими складовими тренінгу є 

самопізнання (вивчення власних настановлень, стереотипів, 

внутрішньоособистісних бар’єрів тощо) та робота з почуттями. 

Тренінг вирішує багато різних завдань, у тому числі: 

пошук оптимальних способів, засобів і варіантів вирішення 

проблем і перевірка їхньої результативності; усвідомлення і 

корекція таких елементів поведінки, які викликають у людини 

труднощі; пошук і використання рольових особистісних 

ресурсів вирішення завдань, що постають перед людиною; 

розвиток спонтанності, творчості та інтуїції, підвищення 

самооцінки. Тренінг може проходити без попереднього вибору 

основної теми, з використанням ситуацій, що спонтанно 

виникають у процесі роботи, а також у формі тематичних 

семінарів за бажанням замовника.  

Варіанти можливих тем: 

“Бар’єри спілкування”. У межах цієї теми досліджують 

процес спілкування під різними кутами зору, здійснюють пошук 

внутрішньоособистісних причин, що заважають продуктивному 

спілкуванню, опрацьовують різні варіанти тактик і стратегій 

спілкування. 

“Прийняття рішення”. В основі цієї теми лежить 

моделювання ситуацій, пов’язаних із труднощами прийняття 

рішення, пошук причин цих труднощів, репетиція майбутніх 

рішень. 
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“Розв’язання конфліктів”. Це дуже широка тема, адже 

конфліктна взаємодія відбувається постійно, і це викликає 

безліч проблем у спілкуванні. На тренінгу вивчають різні 

ситуації міжособистісних конфліктів, шукають способи виходу з 

них, виявляють причини власної конфліктності, розвивають 

здатність розуміти суперника в конфлікті. 

“Професійна самореалізація”. Ця тренінгова тема може 

бути запропонована як педагогам, так і старшокласникам, що 

ставлять завдання вибору професії (для останніх тренінг може 

мати вигляд моделювання можливих варіантів професійного 

становлення з використанням техніки “крок у майбутнє”). 

Завдання розкриття даної теми – формування психології 

успішного професіонала, створення можливості відчути себе на 

різних етапах професійної самореалізації, виявлення факторів 

що допомагають цьому чи заважають. 

“Розвиток лідерських якостей”. В основі розроблення 

теми лежить моделювання ситуацій керування, виявлення 

якостей особистості, що сприяють чи заважають прийняттю 

управлінських рішень, тренування в ролі лідера. 

“Розвиток соціальної компетентності”. Основне 

завдання цієї теми – розвиток рольової гнучкості шляхом 

оволодіння різноманітними ролями в ситуаціях взаємодії з 

людьми; розвиток уміння більш повно сприймати себе та інших. 

“Я і гроші”. Ця досить специфічна тема стає дедалі 

актуальнішою в наш час. В її основі лежить дослідження 

ситуацій “стосунків” із грошима, вивчення емоційного 

ставлення до матеріальних цінностей, розвиток психологічної 

готовності розпоряджатися великим капіталом. Робота над 

темою передбачає опрацювання крайніх дисгармонійних 

позицій у ставленні до грошей: позиції повного заперечення 

значущості матеріальних цінностей (“гроші – це зло”) і позиції 

психологічної залежності від грошей (“чим більше я 

зароблятиму, тим щасливішим буду ”).  
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1.3. Використання креативних методів  

для підвищення  творчого потенціалу і розвитку 

творчого спілкування 
 

Тренінги розвитку творчого потенціалу людини і колекти-

ву не менш ефективні та популярні, ніж методи дії. У поєднанні 

з останніми вони передбачають дослідження поведінки в 

нестандартних ситуаціях, виявлення причин труднощів і пошук 

рольових особистісних ресурсів для їх подолання, підвищення 

творчої спонтанності особистості. 

 

Підвищення творчого потенціалу колективу 

 

Цей тренінг розрахований на роботу з постійними і 

тимчасовими творчими групами, яким необхідно вирішувати 

різні інтелектуальні та творчі завдання: розроблення програм, 

проектів; прийняття складних рішень; перепрофілювання 

професійної групи; вирішення різних завдань, що виникають у 

позаштатних та форс-мажорних обставинах і багато ін.  

Основні цілі тренінгу – підвищення творчого потенціалу 

групи; надання методичної і психотехнічної допомоги у виріше-

нні конкретного інтелектуального, управлінського або творчого 

завдання, а ще – навчити учасників використовувати особистісні 

ресурси для творчого вирішення професійних завдань  

Тренінг охоплює такі напрямки роботи: психологія  

творчості, розвиток креативності (творчого потенціалу), 

психодраматичні рольові ігри. При цьому найчастіше вико-

ристовують такі методи, техніки й методики: “брейнстормінг” 

(brainstorming), синектика, морфологічний аналіз та інші техніки 

стимуляції творчості; “ревордінг” (rewording) – робота із цілями 

та засобами вирішення завдання; групова дискусія; уявний 

експеримент; техніки рольового перевтілення тощо.  
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Тренінг творчого спілкування для педагогів 

 

Людина в процесі професійного педагогічного 

спілкування, на жаль, дуже часто залишає поза увагою великий 

арсенал рольових і комунікативних засобів, а тяжіє до 

застиглих, стереотипних форм, що є, зрозуміло, нетворчим 

підходом до справи. Тренінг (20 навчальних годин) 

спрямований на пошук способів подолання цих обмежень; 

проводиться у п’ять етапів.  

На першому етапі роблять коротке теоретичне 

повідомлення про необхідні для роботи поняття психології 

творчості, трансакційного аналізу, психології ролей та їх зв’язок 

із творчістю (зокрема про творчість у стані навіяної ролі). Після 

теоретичного вступу переходять до рефлексії проблем і 

труднощів, з якими професійний педагог стикається в 

практичній діяльності. Це дає змогу гостріше відчути потребу в 

самовдосконаленні, актуалізувати проблеми і перевести 

неусвідомлені затруднення (хоча б частково) у сферу свідомості. 

Учасники семінару не лише записують на листках свої 

труднощі, а й обговорюють їх у групі. Доцільно переформу-

лювати проблеми, скориставшись термінами психології 

творчості і психології ролей. Щоб зробити аналіз більш 

ефективним, доцільно застосувати метод майєвтики, чи 

евристичної бесіди. У такий спосіб – ставлячи допоміжні 

запитання – можна допомогти людині сформулювати думку, 

знайти творче рішення, відшукати оптимальний вихід зі 

складної ситуації. Людині не підказують готову відповідь, але 

запитання ставлять так, щоб наштовхнути її на пошук розв’язку.  

На другому етапі учасники оволодівають найпростішими 

навичками творчого педагогічного спілкування (комунікативний 

тренінг) і навичками управління власними психологічними 

ролями (тренінг рольової компетентності). Завдання цього 

етапу – переконати задіяних у тренінгу, що людина в процесі 

професійного спілкування дуже часто через незнання нехтує 
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великим арсеналом рольових і комунікативних засобів, тяжіє до 

застиглих, стереотипних форм. Отож робиться спроба подолати 

ці шаблони, підійти до справи по-новому. 

Основний матеріал, на якому відпрацьовуються вправи 

цього і подальших етапів, – це набір “трансакцій”, тобто пар 

“звертання – відповідь”, на педагогічну тему. У кожній 

трансакції закладено потенційний конфлікт. Використовується 

метод рольової гри: всі учасники розбиваються на пари, 

вибирають по одній трансакції, знайомляться з “роллю” і своїми 

словами починають діалог, імпровізуючи продовження на 

власний розсуд. У першій вправі ніякої спеціальної інструкції 

учасники не отримують. Після того як короткий діалог 

завершено, кожна пара міняється між собою ролями і повторює 

вправу. Далі йде групове обговорення отриманих вражень і 

аналіз набутого досвіду. Якщо в процесі обговорення (тут і 

надалі) виникає стихійна дискусія, керівникові не слід її 

припиняти, а навпаки, він має її стимулювати, спрямовуючи на 

досягнення основної мети – знаходження творчих засобів 

розв’язання педагогічних задач. 

Для кожної нової вправи беруться інші трансакції, можна 

також утворювати нові пари учасників. Це робиться для того, 

щоб запобігти виробленню шаблонних способів дій. У 

наступних двох вправах змінюється інструкція. Спочатку 

дається завдання “зіграти” різні емоційні стани: гнів, радість, 

тривогу, роздратування тощо. Далі використовуються елементи 

трансакційного аналізу і відтворюються три его-стани: 

“Батьків”, “Дорослого”, “Малюка”. Детальніше про его-стани та 

інші поняття трансакційного аналізу можна прочитати в книзі 

Й. Стюарта і В. Джойнса [2002]. У ході обговорення після 

кожної з вправ з’ясовується, як відрізняються різні стани щодо 

ефективності педагогічного спілкування. Водночас 

перевіряється легкість переходу зі стану в стан, чи не було 

“сповзання” в одні стани, “застрявання” в них при затрудненому 

відтворенні інших. 
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Третій етап спрямований на поглиблення комунікативних 

умінь та рольової компетентності. Він здійснюється на такому ж 

матеріалі трансакцій з подальшим обговоренням, але тут 

завдання складніші. Спочатку треба вести діалог, моделюючи 

різні стилі педагогічного спілкування, наприклад: авторитарний, 

ліберальний, демократичний, непослідовний. Потім треба 

уявити себе в ролі педагога-майстра (можна використовувати 

образ відомого педагога) і зіграти ситуацію “від його імені”. 

Нарешті, наступне завдання – використати в рольовій грі одну з 

тактик поведінки педагога в конфліктних та інших складних 

ситуаціях (з ними учасники семінару заздалегідь знайомляться), 

наприклад: протиборство, уникнення, кооперація, поступливість 

або компроміс. Основна мета вправ – навчитися приймати 

ефективні педагогічні рішення та обирати найбільш педагогічно 

доцільні способи поведінки в конфліктній ситуації. 

Четвертий етап тренінгу спрямований на вироблення 

конструктивних і проектувальних педагогічних умінь. Основний 

метод етапу – дискусія у вигляді “мозкового штурму”. Основна 

особливість цього методу – вільне генерування думок за умови 

заборони зовнішньої критики. Це дає змогу розкріпачити творчу 

уяву та задіяти значні ресурси творчого потенціалу людей. Тема 

дискусії довільна. Єдина умова – щоб вона була пов’язана з 

проблемами педагогічної діяльності (бажано неординарними, 

небуденними), спрямована на пошук способів їх розв’язання. У 

роботі можна скористатися вже набутим досвідом рольової 

компетентності і “зіграти роль” творчого інтелектуала, якому 

під силу вирішення найскладніших завдань. Під час роботи для 

більшої ефективності можна застосувати елементи інших 

методів стимуляції творчої діяльності – синектики, 

морфологічного аналізу, системи КАРУС тощо. Детальніше 

творчі методи розглядають: В. О. Моляко [2000], А. П. Панфі-

лова [2007].  

П’ятий етап (завершальний) присвячений виробленню 

прогностичних умінь педагога та узагальненню всієї роботи 
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семінару. Основний метод етапу – “мислений експеримент”. 

Матеріалом для нього служать уже знайомі нам трансакції, але 

змінюється методика роботи. Необхідно розпочати діалог у 

ролях (як у першій вправі), але не доводити його до логічного 

завершення, а припинити після 2-3 фраз. Далі кожний учасник 

уявно (у думках) продовжує діалог за себе і за свого партнера, 

записуючи його на аркуші паперу. Після завершення діалогу 

вони показують один одному свої записи і перевіряють, нас-

кільки точно їм вдалося спрогнозувати поведінку партнера. 

Вправа дає змогу тренувати емпатію – здатність розуміти й 

відчувати внутрішній світ партнера по спілкуванню. Відтак під 

час обговорення учасники діляться досвідом і з’ясовують 

причини невдач. Вправу доцільно повторити кілька разів. 

Логічним завершенням тренінгу стає узагальнення та 

рефлексія результатів, набутого досвіду та вироблених умінь. 

Знову актуалізуються проблеми і труднощі, про які йшлося на 

першому етапі, робиться спроба пов’язати їх з результатами 

роботи семінару. Як свідчить досвід, пропонований семінар-

тренінг дає можливість значною мірою реалізувати творчі 

ресурси особистості педагога, які звичайно він далеко не завжди 

використовує у повсякденній практиці. Це допомагає йому 

ефективніше вирішувати цілий ряд професійних педагогічних 

завдань.  

Узагальнюючи описані вище соціально-психологічні 

технології, можна зробити висновок, що методи дії в поєднанні 

з методами стимуляції творчості та іншими методиками й 

техніками є хорошим засобом підвищення ефективності як 

особистості, так і групи в найрізноманітніших ситуаціях 

життєдіяльності. Їх доцільно застосовувати в роботі не тільки з 

учнями, а й з педагогами. Методи дії можна розглядати як 

окремі форми роботи, а їхні елементи можуть бути органічно 

введені у звичайний педагогічний і виховний процес.  
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2. РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ ПЕРШОГО КЛАСУ  

ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КЛІМАТУ ЧЕРЕЗ ТВОРЧУ ВЗАЄМОДІЮ  

“БАТЬКИ – ДІТИ” 
 

 

 

Метою організації творчої взаємодії батьків і дітей є 

створення умов для соціально-психологічної адаптації дітей 

початкової школи: формування згуртованого класного колек-

тиву, пред’явлення дітям єдиних обґрунтованих і послідовних 

вимог, встановлення норм взаємин з однолітками та педагогами 

і т. ін. Досягнення цієї мети передбачає взаємну адаптацію 

дитини та соціально-педагогічного середовища, в якому 

відбувається навчання.  

Батьки для дітей цього віку є найбільш авторитетними 

фігурами, тому саме взаємодія в системі батьки – діти постає як 

вагомий чинник формування сприятливого психологічного 

клімату у школі.  

 

 

2.1. Методологія арт-терапії в організації творчої 

взаємодії “батьки – діти” 
 

Арт-терапія є ефективним засобом самопізнання, 

самовираження та самозцілення. Серед загальних ознак арт-

терапевтичних технологій: використання образотворчих 

матеріалів для вираження людиною змісту свого внутрішнього 

світу; створення особливих умов, середовища для зцілення; 

присутність арт-терапевта поруч з дитиною чи дорослим у 

процесі їхньої образотворчої діяльності та використання ним 

тих чи інших прийомів, що допомагають їм виражати свої 
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почуття і думки в художній формі та усвідомлювати зв’язок 

образотворчої продукції зі змістами свого внутрішнього світу. 

Використання технік і технологій арт-терапії в освіті має 

велике практичне значення: учасники здобувають цінний досвід 

позитивних змін, поступово відбувається поглиблене самопізна-

ння, самоприйняття, гармонізація особистості, особистісне 

зростання, розвиваються рефлексія та аналіз своєї поведінки, 

думок і почуттів, поліпшується загальна атмосфера в групі, 

розширюються зв’язки з іншими людьми. Через переживання 

сильних емоцій, завдяки подоланню труднощів зміни людина 

очищається і стає більш терпимою та мудрішою щодо інших. 

Заняття в групі допомагають розвинути здібності до ефек-

тивного спілкування, навчитися краще ставитися до себе та 

інших. 

Педагогічний напрямок арт-терапії сприяє розвиткові, 

вихованню та соціалізації дитини. Використання технік арт-

терапії є особливо актуальним у шкільному віці, тому що дітям 

не завжди вдається підібрати слова і точно висловити свої 

думки та почуття, а за допомогою образотворчої діяльності їм 

зробити це простіше, адже легше говорити від імені образу, а не 

самого себе. 

 

 

2.2. Новітня форма розвитку батьківсько-дитячих 

стосунків – сімейна арт-терапевтична майстерня 
 

Визначимо прогнозований результат, критерії 

ефективності та завдання сімейної арт-терапевтичної майстерні. 

Прогнозований результат:  

 розвиток групової взаємодії, створення атмосфери 

довіри і взаємоповаги в навчальному колективі; 

 сприяння формуванню комфортного освітнього 

середовища. 
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Критерії оцінювання ефективності:  

 зниження рівня тривожності і психічних захистів у дітей; 

 емоційне благополуччя дитини в класі; 

 розвиток комунікативних навичок і творчих здібностей;  

 залучення батьків до освітнього процесу.  

Завдання:  

1) підвищення психологічної компетентності батьків у 

тих питаннях, що найбільш актуальні для періоду розвитку, в 

якому перебувають дітьми;  

2) створення доброзичливого клімату, довірчих взаємин з 

батьками;  

3) прийняття батьками на себе відповідальності за те, що 

відбувається з їхньою дитиною;  

4) розвиток у дітей соціальних і комунікативних умінь, 

необхідних для налагодження міжособистісних стосунків з 

однолітками та відповідних рольових взаємин з педагогами, 

освоєння різних форм і методів спілкування; 

5) формування стійкої навчальної мотивації дітей на фоні 

позитивної Я-концепції, стійкої самооцінки та низького рівня 

шкільної тривожності; 

6) сприяння розвиткові творчого потенціалу та 

встановлення норм у взаєминах з однолітками і педагогом, 

розвиток навичок роботи в колективі; 

7) формування сприятливого психологічного клімату в 

класі та важливих умов для створення комфортного освітнього 

середовища.  

Одним з важливих принципів організації роботи в 

сімейній арт-майстерні є повноправна участь сім’ї в її 

реалізації. Визнаючи чільну роль сім’ї як першого вихователя 

дитини, що має вирішальний вплив на її розвиток, майстерня є 

надбудовою над первинними стосунками дитини і сім’ї, 

забезпечуючи їх наступність за рахунок надання всім членам 

сім’ї можливості участі у всіх заняттях та створення умов для 

вільного перебування батьків з дітьми. Неформальна участь у 



 22 

справах групи дає змогу дорослим глибше зрозуміти свою 

дитину, допомогти їй, а дітям – відчути близькість рідних, 

розділити з ними свої враження, переживання. Посильна участь 

батьків у заняттях та іграх з дітьми з урахуванням їхніх 

можливостей та схильностей дає змогу урізноманітнити зміст та 

форми їхньої взаємодії, зміцнити сімейну атмосферу в групі.  

Досягнення мети – формування сприятливого психоло-

гічного клімату у класі через творчу взаємодію в системі 

“батьки – діти” – передбачає такі практичні завдання:  

 взаємонастроювання учасників занять, формування 

навичок співпраці, партнерських стосунків, розвиток почуття 

єдності, солідарності спочатку в сім’ї, а потім у дитячому 

колективі, усвідомлення сімейних цінностей і традицій, 

зміцнення сімейних зв’язків, що сприяє засвоєнню дитиною 

норм і цінностей освітнього середовища та формуванню 

традицій класу;  

 прийняття індивідуальності іншої людини в 

спілкуванні, урахування її особливостей;  

 розвиток уміння сприймати, розуміти та приймати 

відчуття іншого;  

 формування позитивного тону взаємодії та 

безоцінного ставлення до іншого. 

Таким чином, передбачається зниження психологічних 

бар’єрів між батьками, дітьми та вчителями. Батьки 

перетворюються на колег, активних учасників, найцінніший 

ресурс життєдіяльності шкільного колективу. Вони більше за 

всіх зацікавлені в успішній адаптації своїх дітей у школі. Саме в 

початкові шкільні роки вкрай важлива можливість вільного й 

відкритого спілкування сім’ї і педагогів щодо дітей та їхньої 

діяльності. Школа і сім’я тісно пов’язані, і що краще 

налагоджено спілкування між ними, то більшу підтримку 

дістане дитина, то ймовірніше, що її досвід навчання буде 

успішним.  

 



 23 

2.3. Соціально-психологічні принципи реалізації 

сімейної арт-майстерні 
 

Принцип гуманістичної спрямованості у стосунках між 

дорослими і дітьми, заснований на визнанні самоцінності 

особистості, орієнтує на відчування та прийняття позиції 

рівності та особистісного зростання у взаєминах у сім’ї. 

Принцип дає можливість дитині відчути свою значимість, 

повноправність у взаєминах з дорослими, а батькам побачити в 

дитині особистість. Це ставлення до іншого з позицій суб’єкт-

суб’єктних відносин, що полягає в умінні бачити потреби, 

інтереси партнера по взаємодії, умінні відчувати та поділяти 

емоції іншої людини, навіть коли це дитина, ставати більш 

сенситивним, гнучким, створюючи атмосферу прийняття, 

ставлячись до неї безоцінно, з розумінням. 

Принцип соціальної пов’язаності реалізується завдяки 

залученню батьків і дітей до спільних видів діяльності. Батьки 

активно проводять час разом з дитиною і перебувають на 

території її інтересів.  

Принцип активної участі батьків у заняттях дає змогу під-

вищувати педагогічну грамотність, психологічну компетентність 

батьків та “запускати” механізми особистісного саморозвитку.  

Принцип індивідуального підходу проявляється у виборі 

дітьми і батьками засобів взаємодії залежно від власних потреб, 

інтересів, у виборі способу реалізації задумів та творчих ідей.  

Принцип позитивного мислення реалізується через 

акцентування уваги на потенціалі сім’ї, підтримку та стиму-

ляцію пошукової активності. 

Процес становлення групи як психологічної спільноти, 

норми і цінності, що лежать в її основі, особливості міжособис-

тісних стосунків як дорослих, так і дітей є об’єктом уваги 

психолога арт-терапевта. З цією метою протягом існування 

групи розвивається й підтримується групова динаміка, учасники 

груп самостійно контролюють свою поведінку. 
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2.4. Методологічні принципи реалізації сімейної 

арт-майстерні 
 

Повага до інтересів і потреб сім’ї. Простір групи 

організовано таким чином, що кожна сім’я має можливість 

зробити вибір де і чим займатися, як і з ким здійснювати ту чи 

іншу діяльність, виходячи зі своїх інтересів та потреб.  

Повага до праці сім’ї і результатів творчості. Кожна 

сім’я має можливість завершити розпочату роботу (домалювати 

малюнок, доліпити скульптуру або маску тощо), без 

необхідності покинути її та звільнити місце для інших занять. 

Кожна робота значима і демонструється іншим сім’ям, 

розміщується в просторі арт-терапевтичного кабінету.  

Повага до думки як батьків, так і дітей. Розташування 

обладнання та меблів сприяє налагодженню між дорослими і 

дітьми взаємин співробітництва, заохочуються та реалізуються 

власні пропозиції сімей щодо оформлення й облаштування 

приміщення, де працює група.  

Створення атмосфери особистісного комфорту. У 

приміщенні є спеціальне місце для відпочинку і гри дітей, 

іграшки та ін. У цілому приміщення має свою специфіку, свій 

особливий “дух” і оформлено роботами учасників майстерні. 

Цьому сприяє загальна структура заняття, свобода в часі та 

пересуванні в просторі майстерні. На заняттях створюється 

атмосфера довіри та безпеки, тому виконання вправ не може 

бути неправильним чи помилковим. Учасники занять мають 

право відмовитися від виконання того чи іншого виду вправи. 

Заняття проводяться так, щоб і батькам, і дітям хотілося брати в 

них участь. 
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2.5. Формат групової роботи сімейної  

арт-терапевтичної майстерні 
 

Передбачається проведення занять сімейної арт-майстерні 

щонеділі. Тривалість кожного заняття до 2 годин. Не існує жор-

сткого обмеження часу. Сім’я може прийти пізніше або взагалі 

не прийти. Теми занять і засоби реалізації ідеї пропонуються, 

але без тиску. Бажано залучити до процесу спостерігача або 

помічника – іншого психолога або арт-терапевта. 

Завдяки такій структурі заняття, свободі в часі й 

пересуванні в просторі майстерні на заняттях створюється 

атмосфера довіри й безпеки. Творчий підхід понад усе, тож, як 

ми вже підкреслювали, виконання вправ не може бути 

неправильним або помилковим. Учасники занять мають право 

відмовитися від участі в тому чи іншому виді творчої діяльності.  

На кожному занятті пропонуються певні матеріали та арт-

терапевтичні техніки, однак ведучі не заперечують, якщо сім’я 

вибирає інший спосіб творчого самовираження. Кожна технологія 

застосовується на певному етапі роботи групи і має певні цілі.  

Спільна творчість родини будується згідно з 

класифікацією форм спільної діяльності Л. І. Уманського: 

спільно-індивідуальна діяльність, коли спільне завдання викону-

ється персонально кожним учасником, незалежно один від одно-

го; спільно-послідовна діяльність – загальне завдання виконує-

ться послідовно кожним членом групи; спільно-взаємозалежна 

діяльність – завдання виконується при безпосередній взаємодії 

між усіма членами групи [Уманский, 1975; 1980]. 

 

 

2.6. Стиль проведення занять і функції ведучого 
 

Роль арт-терапевта полягає в супроводі, спрямовуванні 

роботи в майстерні. Процес становлення групи як психологічної 

спільноти з власними нормами й цінностями, особливостями 
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міжособистісних відносин як дорослих, так і дітей є об’єктом 

уваги арт-терапевта. З цією метою протягом часу існування 

групи розвивається та підтримується групова динаміка, 

учасники групи самостійно контролюють свою поведінку. 

Творчі продукти можуть обговорюватися за бажанням 

учасників після завершення роботи. Арт-терапевт займає 

максимально недирективну позицію, не втручається у творчу 

діяльність родини. За необхідності арт-терапевт може 

використовувати вербальні інтервенції, що пояснюють і 

уточнюють запитання, описувати свої почуття, переживання та 

пропонувати асоціації, пов’язані з творчим продуктом сім’ї та 

їхньою взаємодією. Інтервенції ведучого спрямовані найчастіше 

на прояви контролю з боку батьків, оцінні судження щодо 

власних продуктів творчості та виробів інших учасників, 

недбале поводження з образотворчими засобами, навмисне 

забруднення навколишнього простору. 

Специфіка роботи висуває серйозні вимоги до підготовки 

фахівців, що працюють із сім’єю. По-перше, це підготовка в 

галузі роботи із сім’єю як системою, у сімейній психотерапії та 

психології сім’ї. Якщо за основу організації групи батьків і дітей 

визначено методологію арт-терапії, то ведучий повинен 

володіти навичками проведення арт-терапевтичних сесій та бути 

обізнаним щодо арт-терапевтичних технік і технологій, щоб 

уміти гнучко побудувати заняття, використовуючи творчий 

підхід та зважаючи на потреби групи. 

Ведучий повинен досконало володіти технікою 

емпатійного слухання, бути здатним сприймати протягом 

тривалого часу максимально можливу кількість різних звернень 

від кожного учасника групи, уміти відчувати групу в цілому, 

тобто “бути з групою”. Бувають ситуації, коли група не відчуває 

бажання підхопити ідею ведучого виконати якусь вправу. 

Можливо, ця пропозиція є недоречною, група ще не дійшла у 

своєму розвитку до необхідності пережити все, що пов’язано з 

конкретним завданням, або навпаки – вправа вже стала 

нецікавою, неактуальною, тому що пов’язана з прожитим 
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етапом. Щоб уникнути недоречностей, ведучий мусить постійно 

шукати можливості знову відчути групу, її стан. Не окремого 

учасника групи, а саме стан групи в цілому.  

Часом ведучому потрібно спрямовувати поведінку учасників 

групи. У деяких ситуаціях він пропонує виконати певні дії, дає 

інструкції та вказівки, що можна робити в даний момент. Такі 

інструкції не визначають того, як учасникові поводитися в житті, – 

вони тільки окреслюють характер конкретної поведінки під час 

роботи групи. Такий експеримент викликає певні переживання, 

здатні змінити точку зору члена групи на його колишню поведінку, 

переживання, взаємини з людьми. 

Ведучий повинен сам приймати рішення про продовження 

або згортання роботи групи. Більш короткі заняття можуть поз-

бавити групу можливості гарячих дискусій, оскільки досвід пока-

зує, що саме в останні півгодини обговорення перебуває у самому 

розпалі, особливо під час аналізу домашнього завдання (учасники 

групи виявляють емоції, стають більш відвертими). Якщо заняття 

затягується, то увага членів групи починає спадати й знижується 

бажання зосередитися на якійсь дії. Важливо також приділяти 

увагу співпраці учасників групи та груповій згуртованості.  

Ведучі несуть відповідальність за створення умов, що 

спонукають як дитину, так і батьків до товариськості й допит-

ливості. Від них також залежить, щоб заняття відповідали дитячим 

інтересам, що змінюються. Планування занять спрямоване на 

виконання специфічних завдань, погоджених з батьками і дітьми.  

Одним з важливих джерел допомоги є почуття сумісності 

цілей. Ще у вступному поясненні ведучий показує взаємозв’язок 

цілей. У групі кожний учасник моделює свою реальну життєву 

ситуацію, використовує звичні для нього стереотипи поведінки, 

реалізує характерні взаємини та настановлення. Він дістає 

можливість “подивитися на себе збоку”, осмислити непродуктив-

ний характер своєї поведінки та спілкування і завдяки перебу-

ванню в групі змінити свої взаємини з оточенням на краще, 

опанувавши навички повноцінного спілкування.  
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2.7. Орієнтовні теми занять 
 

1. Хто Я? Робота з образом Я дитини в сім’ї, корекція Я-

концепції батьків.  

2. Гра з кольором. Розвиток і корекція комунікативних 

навичок. 

3. Барви мого настрою. Зняття агресивних емоцій, 

корекція деструктивної поведінки, страхів. 

4. Розфарбовуємо почуття. Усвідомлення почуттів 

дітей і дорослих, емоційний розвиток дитини. 

5. Добро і Зло. Подолання соціального відчуження. 

6. Ми. Створення атмосфери емоційної теплоти, емпатії, 

піклування в кожній сім’ї. 

7. Подорож у дитинство. Налагодження стосунків між 

батьками і дітьми.  

8. Наша сім’я. Налагодження міжособистісних стосунків 

у родині. 

9. Малюємо маски. Знайомство з ролями і масками в 

житті, розширення соціально-рольового репертуару дітей та 

батьків. 

10. Малюємо агресію. Корекція агресивних емоцій, 

профілактика фізичного та психологічного насильства над 

дитиною [Вознесенська, 2006]. 

Обговорення, обмірковування, переговори та узгодження, 

ведення щоденникових записів і написання творчих робіт, 

спільні новації та обмін досвідом з іншими сім’ями – усе це 

може стати темами сімейних майстерень. Щоб створити в сім’ї 

сприятливі умови для зростання і виховання молодого 

покоління, потрібні співпраця та співтворчість батьків і 

дітей.  

Серед технік, що використовуються на заняттях арт-

терапевтичної сімейної майстерні: 

 монотипія (малюнок гуашшю наносять на скло, після 

цього скло перевертають на аркуш паперу і роблять відбиток); 
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 колаж (прикріплення чи приклеювання до основи 

різноманітних матеріалів, що відрізняються від основи за 

кольором і фактурою); 

 маски (для створення масок застосовують техніку 

пап’є-маше: спочатку з глини створюють основу для маски з 

відповідною формою очей, носа, губ, щік, потім – пап’є-маше за 

допомогою клейстеру і шматочків газети, до 10 шарів); 

 спільне малювання (кожен член сім’ї отримує крейду 

або одну якусь фарбу, і на одному аркуші паперу члени сім’ї 

взаємодіють за допомогою матеріалу один з одним – створюють 

спільний малюнок) [Вознесенська, Сидоркіна, 2007]. 

Участь батьків у заняттях, спільних іграх докорінно 

змінює їхнє ставлення як до освіти в цілому, так і до конкретної 

освітньої установи зокрема. Батьки можуть осмислити не тільки 

власні сімейні негаразди і непорозуміння, а й проблеми дитини 

в колективі, проблеми школи і класу. Сім’я та школа переходять 

на якісно новий рівень взаєморозуміння. Змінюються й форми 

взаємодії педагога з батьками. Батьки стають безпосередніми 

учасниками навчально-виховного процесу в освітній установі. 

Заняття не тільки з дитиною, а й з її батьками змушують учителя 

або психолога критичніше ставитися до своєї діяльності, 

ретельніше готуватися до зустрічі, проводити щоденну 

рефлексію, удосконалювати свою майстерність. 
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3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ  
 

 

 

Запровадження профільного навчання, яке зазвичай 

відбувається в старших класах загальноосвітньої школи, 

зумовлює низку проблем соціально-психологічного характеру, а 

саме:  

 організаційні зміни учнівського складу шкільних 

класів, що відображається на їхній згуртованості; 

 появу класів, які в шкільній системі міжгрупових 

відносин отримують стереотипні оцінки: “елітні”, “престижні”, 

“слабкі” тощо; 

 посилення мотивації індивідуальних навчальних 

досягнень і як наслідок – зростання індивідуалізму учнів та 

гальмування процесів колективоутворення в класах, 

формування системи міжособистісних стосунків у них, не 

позначених толерантністю до тих, хто виявляє або ж не виявляє 

високого рівня пізнавальних і творчих здібностей [Осмоловская, 

2004; Самодрин, 2001].  

Результати емпіричного дослідження, проведеного нами у 

15-ти старших класів середніх загальноосвітніх шкіл, доводять, 

що профільні і непрофільні шкільні класи та класи з різною 

спеціалізацією профільного навчання мають різні показники 

групового розвитку. Так, непрофільні і класи технологічного 

профілю порівняно з профільними і класами, орієнтованими на 

науковий рівень засвоєння знань, мають такий груповий клімат, 

що меншою мірою сприяє засвоєнню знань. Але учні в цих 

класах більш дружні, вище цінують такі прояви морального 

клімату, як чуйність, чесність, відвертість. Профільні класи, 

особливо “наукоємних” профілів, навпаки, меншою мірою 

згуртовані, дружні, відкриті, проте мають високий рівень 

ділового клімату, що характеризується цілеспрямованістю і 
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співробітництвом у справі. Організаційні зміни, пов’язані зі 

злиттям, роз’єднанням раніше сформованих класних колективів, 

особливо технологічного профілю, у цілому негативно 

впливають на їхній клімат.  

Отже, процес диференціації навчання в такій її формі, як 

профілізація, вимагає соціально-психологічного супроводу. Він 

має охоплювати низку заходів на рівні управління освітнім 

процесом, які потребують наукового обґрунтування.  

 

 

3.1. Запровадження профільного навчання  

і пов’язані з ним труднощі 
 

Насамперед учні повинні бути психологічно готовими до 

вибору напряму профілізації свого навчання. До форм такої 

готовності фахівці відносять психофізіологічну, інтелектуальну, 

едукаційну (навчальну), рефлексивну, характерологічну, 

мотиваційну, комунікативну, суб’єктну, вікову [Готовність 

учня…, 2003]. Вважаємо, що до вищезазначеної розгалуженої 

системи напрямів потрібно додати власне соціально-

психологічну готовність учнів, яка б спиралася на: 

 аналіз соціометричних структур класів, які мають 

наступного року обрати профіль навчання, де існує велика 

ймовірність переформування їхнього учнівського складу; 

вивчення соціально-психологічного клімату цих класів, 

ціннісно-орієнтаційної єдності учнів, їхнього бажання навчатись 

у новому класі або залишитись у старому; 

 аналіз структури спрямованості особистості учня як 

члена малої групи;  

 формування адекватного усвідомлення учнями 

соціальної ситуації освітнього процесу в школі, яка потенційно 

містить можливість змін у складі власного класу, переходу учня 

до іншого класу тощо.  
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Вивчення соціально-психологічних характеристик учнівсь-

ких груп є важливим із різних причин. Обов’язково слід зберегти ті 

класи, які досягли рівня розвитку колективу, навіть якщо певна 

частина учнів цього класу його покинула, бо діти негативно 

сприймають розбиття колективу та руйнування дружніх компаній. 

Щоб уникнути напруженого клімату в класах, які заново 

формуються, треба здійснити аналіз імовірної структури стосунків 

учнів у них. Так, якщо незначну частину учнів становитимуть 

“новенькі”, то вірогідно, що “старі” члени класу, які є його 

своєрідним “кістяком”, стверджуватимуться за рахунок нових, 

особливо з низьким статусом у попередньому класі. Навіть якщо 

негативні тенденції групової динаміки у взаємодії учнів не 

проявлятимуться безпосередньо, то все ж статуси нової меншості 

будуть нижчими, ніж у раніше сформованої структури учнівської 

групи. Якщо новий клас створюється з декількох класів і відсоток 

“новеньких” становитиме більшу частину класу, то процеси 

групоутворення можуть протікати досить виражено. Учні, які 

звикли бути “першими” в попередніх класах, мають ще довести 

власне лідерство, а учні, які були аутсайдерами, одержують шанс 

зайняти у групі вищий статус, ніж був у них раніше. Загалом, якщо 

новий клас має формуватись із декількох старих, то бажано, щоб у 

ньому існував баланс рівних частин представників різних класів, 

коли зберігаються їхні дружні і товариські структури в 

мікрогрупах, а лідери підтримують хороші стосунки між собою. За 

таких умов групова динаміка призведе до зміцнення дружніх 

стосунків. 

Важливим є аналіз індивідуальних особливостей лідерів, 

окремих членів класу, їхньої спрямованості (моральної, 

пізнавальної), а також того, який імовірний моральний, діловий, 

творчий клімат формуватиме більшість у новоствореному класі. 

Не можна, щоб одні класи наповнювалися тільки “дуже 

хорошими” учнями, а інші складалися з учнів, які не мають 

бажання навчатися, з делінквентною поведінкою; щоб лідерські 

позиції в класі займали учні з антисоціальною спрямованістю. 
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Наш аналіз новостворених десятих класів загальноосвітньої 

школи показує, що найгіршою є ситуація в класах технологіч-

ного профілю. Протягом року соціально-психологічний клімат 

таких класів, особливо моральна складова, значно погіршився.  

Якщо нові класи формуються за власними інтуїтивними 

уявленнями педагогів про критерії відбору до них, наприклад, 

виходячи із соціального статусу учнів, то профілізація навчання 

за різними напрямами професійної освіти може легко 

перетворитись у диференціацію за рівнями інтелектуального 

розвитку людини. Скажімо, учень із хорошої сім’ї заслуговує 

навчатись в економічному класі, а із соціально неблагополучної, 

який погано навчається, може піти до технологічного класу, де 

він “не потягне” поглиблений курс математики. Треба орієнту-

ватися не лише на рівень навчальних досягнень учнів, рівень 

їхніх загальних здібностей, а й на особливості індивідуальності, 

нахили та спеціальні здібності. Інакше утворюватиметься 

негласний соціальний статус класів на рівні школи, самих шкіл 

на рівні населених пунктів: престижних і не зовсім престижних, 

елітних, “соціально спеціалізованих” тощо [Гончарова, 2007; 

Самодрин, 2001 та ін.]. Як визнають самі педагоги, у 

спеціалізованих класах навчаються найбільш здібні діти 

[Кожем’яка, 2004, c. 29]. Бажано, щоб діти з високим рівнем 

пізнавальних здібностей навчались у всіх типах класів – 

спеціалізованих, профільних, непрофільних, а профілізація 

повинна лише оптимізувати процес навчання відповідно до 

нахилів, інтересів, спеціальних здібностей учнів.  

 

 

3.2. Формування профільних класів 
 

Процес запровадження профільного навчання в освітньому 

середовищі може здійснюватися таким чином, що учні тільки 

першого дня нового навчального року дізнаються, що їхній клас 

розформовано, а вони самі переведені до іншого класу. 
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Директивні, авторитарні адміністративні рішення тут зовсім 

неприйнятні: діти таких класів певний час перебувають у стані 

фрустрації, недоброзичливо ставляться до нових членів класу, 

погано поводяться, що, звісно, позначається й на процесі 

навчання. Вільний та усвідомлений вибір профілю навчання та 

учнівського колективу, в якому старшокласник буде засвоювати 

знання, становить важливий і відповідальний етап формування 

соціально-психологічної готовності учнів. Заходами, які 

допоможуть сформувати таку готовність, можуть стати спільні 

дискусії, вікторини, підготовка свят у створених за спільними 

схильностями учнів творчих групах, вечори дозвілля двох або 

трьох класів, об’єднання яких планується педагогами-

управлінцями, урочисті спільні проводи тих, хто збирається 

залишити школу на порозі 10-го класу, та головне – 

передпрофільна підготовка. 

Отже, загалом не варто йти шляхом розформування 

“старих” класів і створення на їх основі нових [Гончарова, 2007; 

Ремшмидт, 1994]. Виправданими є окремі випадки зміни складу 

класів, якщо цього вимагає їхня внутрішня соціально-

психологічна ситуація, коли учні не бажають вчитися, а 

стосунки будуються на ствердженні примітивних форм 

організації влади, що базується на авторитеті сили.  

Оптимальним вважають формування класів із “гнучким 

учнівським складом” [Осмоловская, 2004]: клас ділиться на 

декілька груп відповідно до обраних учнями профілів; 

предмети, які вивчаються у всіх без винятку профілях, клас 

опановує на спільних уроках, а профільні предмети – окремо, 

разом з учнями інших класів, які обрали той же профіль. Таку ж 

позицію стосовно організації навчання у профільних класах 

займають педагоги: “За такою системою не буде так званих 

слабких і сильних класів. Загальний рівень класів стане 

однорідним, що дасть можливість уникнути прагнення 

потрапити в “елітний” клас і жаху учня перед залишенням його 

у “слабкому” класі” [Гончарова, 2007].  
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3.3. Передпрофільна підготовка школярів 
 

Педагоги, обговорюючи в освітянській пресі зазначену 

проблему, наголошують на важливості обов’язкової 

передпрофільної підготовки школярів [Гончарова, 2007; 

Кизенко, 2004]. Така необхідність викликана тим, що учневі при 

переході із середньої до старшої школи потрібно буде зробити 

дуже відповідальний для нього крок, можна сказати – вчинок, 

пов’язаний із самовизначенням, – обрати напрям профільного 

навчання. Педагоги часто бідкаються, що наші учні не вміють 

робити такий життєвий вибір, а от ті, що навчаються в країнах 

Західної Європи, роблять це швидше й виваженіше. Однак щоб 

учні вміли робити подібні життєві кроки, вони мають бути 

психологічно готові до них.  

Педагоги та психологи наполягають, що учні передпро-

фільних класів повинні мати можливість випробувати себе, 

виявити власні здібності в декількох предметних гуртках або 

факультативах, курсах за вибором, профільних (точніше 

передпрофільних) групах за інтересами. Учителям не слід 

боятися плинності складу таких груп, нехай краще учні змінять 

декілька профілів на цьому підготовчому етапі, ніж тоді, коли 

перейдуть до старшої школи. Передпрофільні групи можуть 

складатись із невеликої кількості учнів (від 8 осіб, як того 

вимагає чинна тарифікація вчителя), що дасть змогу створити в 

них атмосферу довірливого спілкування, обговорення проблем, 

які хвилюють учнів і педагогів, “на рівних”. Також важливим 

моментом у функціонуванні таких груп є те, що ймовірніше 

вони складатимуться з представників різних класів, а отже, учні 

можуть налагоджувати товариські або навіть дружні стосунки з 

тими, хто буде навчатися разом із ними в одному класі старшої 

школи. 

На етапі передпрофільної підготовки учні можуть 

створювати і реалізовувати невеликі власні дослідницькі 

проекти, захищати їх, знайомитися з майбутньою професією у 
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процесі взаємодії з її представниками, спеціалістами виробничої 

галузі. Потрібно також формувати різні види профільних груп, 

які враховували б індивідуальні пізнавальні і соціальні потреби 

кожного учня: профільні групи в загальноосвітніх школах; 

групи, які працюють за індивідуальними навчальними планами; 

динамічні профільні групи (у тому числі різновікові), 

міжшкільні профільні групи [Вольянська, 2004]. Таке 

різноманіття дасть можливість кожному учневі знайти власні, 

підходящі для нього форми профілізації. 

 

 

3.4. Поліпшення соціально-психологічного клімату 

в профільних класах та між ними 
 

Не варто на рівні конкретної школи запроваджувати такі 

напрями профільного навчання, коли в одному освітньому 

середовищі існуватимуть, наприклад, математичний і 

косметико-перукарський класи. Якщо в таких школах не 

існуватиме соціально-психологічної підтримки, то це не 

сприятиме налагодженню відносин “рівності” між класами. 

Крім того, зверхнє або насторожене ставлення старшокласників 

до представників інших професій може залишитись у них і в 

майбутньому. Оптимальним видається таке формування 

напрямів профілізації, яке унеможливлювало б уповільнення 

пізнавального розвитку одних учнів і прискорення – інших, їх 

“поляризацію” за інтелектом і соціальними настановами 

особистості. Так, престижність і “наукоємність” технологічних 

класів варто посилювати вивченням економічних дисциплін, 

інформаційних технологій, естетики, що й має відображатись у 

їхній назві: бізнес-технологічний, економіко-технологічний, 

інформаційно-технологічний, естетико-прикладний тощо 

[Вольянська, 2004; Кожем’яка, 2004]. Навчальні плани профілів, 

спрямованих на опанування академічних предметів, навпаки, 

варто доповнювати практичними заняттями, відповідно й 
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називати їх техніко-математичними, біолого-екологічними 

класами. За таких умов, наприклад “техніко-математичний клас” 

складатиметься не лише з одних вундеркіндів, які безапеляційно 

продукують нові ідеї в словесних дебатах, а й учнів, яких ціка-

вить розв’язання складних наукових проблем на практичному 

рівні.  

Негласне змагання між учнями профільних класів за 

статус кращого учня, найрозумнішої людини посилює в них 

індивідуалістичну спрямованість і погано відбивається на 

товариських стосунках у класі. Тому було б доцільно, аби 

педагоги запроваджували виконання мікрогрупами спільних 

навчальних завдань, що дало б змогу поліпшити моральний 

клімат у класі. Так, наприклад, складається команда з 5-6 учнів, 

які мають різну успішність та одночасно є більш-менш гарними 

знавцями (“фахівцями”) з певних предметів або напрямів 

профільного навчання: історії, географії, математики, культури; 

протягом тижня ця команда розробляє певну тему, наприклад, 

“Освіта різних країн”, але кожний учень за своїм напрямом, у 

якому він є “фахівцем”. Відтак “фахівці” – представники різних 

груп, а можливо, й різних класів – збираються разом і 

обмінюються інформацією, оптимізують навчальний матеріал, а 

потім повертаються у групи власних класів і навчають 

однокласників [Майерс, 2006].  

Продуктивною також буде робота в групах, коли учні 

опрацьовують одну й ту ж саму тему, але при цьому виконують 

різні навчальні завдання відповідно до їхніх когнітивних стилів і 

схильностей: екстраверти проводять опитування дорослих щодо 

теми, яку вони вивчають; інтроверти роблять список тематичних 

проблемних питань; імпульсивні учні організують роботу 

однокласників у малих групах; рефлексивні – збирають 

інформацію в бібліотеці; аналітики читають наукові іноземні 

статті, а синтетики пропонують програми та проекти подолання 

проблем, пов’язаних із темою [Ливер Б. Лу, 1995]. Різноманіття 

форм презентації спільного продукту навчальної діяльності 
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учнів (теоретична, практична, у вигляді рефератів, виготовлення 

наочних моделей, схем, електронних розробок того явища, яке 

досліджується в мікрогрупі, підготовка словесних і образних 

презентацій результатів тощо) допоможе їм бути більш успіш-

ними на рівні мікрогруп і класу в цілому. Це також сприятиме 

налагодженню дружніх, теплих, відкритих стосунків у класі, 

подоланню індивідуалістичної мотивації поведінки учнів. 

Групи можуть змагатися між собою в навчальних 

досягненнях, але за умови, що з кожного нового предмета 

формується нова мікрогрупа з вивчення навчального матеріалу. 

Група також може “змагатися сама із собою”: у тому, наскільки 

більше балів вона набере порівняно з попереднім періодом. Як 

показують результати, за таких форм організації навчання 

успішність учнів та їх самооцінка зростають, а взаємини в 

учнівських групах поліпшуються [Майерс, 2006]. Тут 

спрацьовує правило: усвідомлення учнем власної належності 

одночасно до декількох груп, у яких він має різний статус, – 

шлях до толерантності у стосунках з іншими. Взаємини учнів у 

класах покращуються також тому, що зростає різноманітність 

рольової структури класу та відповідно піднімаються статуси 

всіх членів колективу. Одночасно в учнів формуватимуться 

навички ділового спілкування, аргументованого відстоювання 

власної позиції, уміння працювати в групі та приймати 

колективні рішення, управління іншими [Петров, 2005].  

Значно посилюватиме інтеграційні процеси в учнівському 

класі виконання не лише навчальних, а й спільних творчих 

проектів, розвивальних навчальних завдань, дослідницька 

діяльність за обраним профілем. Творчість людини зароджуєть-

ся в тому випадку, коли вона знайомиться із чимось новим, 

виконує нові незвичні проекти, розв’язує проблеми, які викли-

кають у неї інтерес. Разом із тим креативні завдання мають бути 

розраховані на будь-який рівень складності та варіативність 

розв’язування, тобто надавати можливість виявити різні за 

рівнем і своєрідністю інтелектуальні здібності. Найчастіше 
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такими є завдання “надпредметного” змісту [Смульсон, 2003], 

які поряд з академічними знаннями активізують також знання 

універсального, побутового, життєвого характеру, загальну 

обізнаність і винахідливість людини.  

Доречним буде в процесі підготовки творчих проектів 

використати групові методи активізації креативності. Техно-

логія “Шість капелюхів мислення” [Боно де, 1997] спонукає 

учнів виконувати ролі, які відповідають різним стилям 

мислення: аналітичному, емоційному, критичному, позитивно-

оптимістичному, креативному, організаційному [Большаков, 

1996; Горальський, 2000; Психогимнастика…, 2001]. Технологія 

застосовується в ігровій формі та викликає потік позитивних 

емоцій і цікавих, творчих ідей. Зазвичай учасники кола, яке 

створює група, одягають на себе капелюхи різного кольору, що 

символізують різні типи мислення, і мислять, приймають ріше-

ння як критик і винахідник, оптиміст і песиміст, раціональний 

мислитель і емоційна людина, керівник і виконавець.  

Розвиток творчості учнів передбачає, що вони можуть не 

тільки виконувати завдання, запропоновані дорослими, а й 

самостійно формулювати творчі навчальні завдання. Учні 

поводяться пасивно, коли змушені просто приймати вже готові 

плани реорганізації класів, уже кимось підготовлені завдання, 

плани навчання та професіоналізації [Логинова, 2003]. Якщо ж 

запропонувати самим учням назвати тематику їхніх можливих 

творчих проектів, які відповідали б профілю їхнього навчання, а 

потім спільно з педагогом скоригувати й уточнити рівень їх 

складності, реальності виконання, критеріїв оцінювання, то це 

значно покращило б відповідальне ставлення і творчу 

активність старшокласників.  

Отже, формування в учнівських групах сприятливої 

атмосфери розвитку індивідуальних і групових форм творчості 

становить важливий ресурс оптимізації освітнього процесу в 

шкільних класах, які перебувають в умовах його диференціації. 
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Запровадження системи психологічного супроводу 

профільного навчання, передпрофільної підготовки, форму-

вання шкільних класів з “гнучким складом” учнівських груп, які 

спеціалізуються з різних академічних дисциплін [Осмоловская, 

2004], динамічних профільних груп [Вольянська, 2004], 

створення соціально-психологічних і організаційних умов у 

навчальному закладі, які унеможливлювали б появу 

“престижних” і “непрестижних”, “сильних” і “слабких”, 

“зорінтованих на вступ до ВНЗ” і не орієнтованих на такий 

вступ класів, а також розвиток пошукової, творчої активності 

учнів, які навчаються не лише в математичних або природничих 

класах, а й у технологічних, спортивних, значно покращило б 

соціально-психологічну ситуацію, пов’язану з диференціацією 

навчання в середніх навчальних закладах, та її вплив на 

макросоціальні процеси в суспільстві.  
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4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ФОРМАЛЬНИХ  

І НЕФОРМАЛЬНИХ ПІДЛІТКОВИХ ГРУП  

У МЕЖАХ ШКОЛИ  
 

 

 

Як зауважив Л. С. Виготський, “перше питання, на яке ми 

повинні дати відповідь, вивчаючи динаміку певного віку, 

полягає у визначенні соціальної ситуації розвитку” [Выготский, 

1991]. Останню він розглядав як сукупність специфічних для 

даного віку відносин між дитиною і її оточенням: сім’єю, 

учителями, колективом однолітків. 

Сьогодні в суспільстві відбуваються значні політичні та 

економічні зміни, і це, без сумніву, торкається й таких 

традиційних агентів соціалізації, як сім’я та школа. Перед 

сучасними педагогами і шкільними психологами постає ряд 

питань соціально-психологічного характеру, наприклад: 

 як підвищити згуртованість класу; 

 як зменшити ризик появи неформальних підліткових 

груп девіантної спрямованості; 

 які якості підліткового лідера на сьогоднішній день є 

найбільш актуальними; 

 як ставитися до дружби між хлопчиками і дівчатками; 

 якими мають бути стосунки між учнями паралельних 

класів. 

Ідеться про вивчення соціально-психологічних харак-

теристик учнівських груп, що дуже важливо, оскільки саме ці 

характеристики визначають психологічний клімат у школі, 

окреслюють коло заходів щодо його покращення і профілактики 

девіантних проявів серед учнів. 
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4.1. Неформальні підліткові групи та їх вивчення 
 

У межах формальних підліткових груп (класів) зазвичай 

існують неформальні мікрогрупи, що в більшості випадків не 

збігаються з формальними. Вони можуть існувати як у межах 

одного класу, так і виходити за них (наприклад, група друзів-

сусідів, створена за просторовою ознакою, або членів однієї 

спортивної секції). У межах формальної групи (класу) 

здебільшого існує кілька (від 2 до 5) неформальних мікрогруп, 

які можуть бути між собою взагалі не пов’язаними взаємними 

симпатіями. Серед них одна або дві є водночас ядром 

формальної групи (класу) і неформальною групою – 

автономним угрупованням індивідів, об’єднаних спільними 

інтересами. Частина учнів може взагалі не входити ні до однієї з 

мікрогруп. Як правило, ці учні не є ані лідерами, ані 

аутсайдерами, хоча це й можливо. Якщо в класі існує одна 

відносно велика мікрогрупа (принаймні 5 чоловік на клас із 20 

учнів), яка фактично є активом класу, то згуртованість такого 

класу висока. Якщо ж існує декілька маленьких незалежних 

мікрогруп, тоді рівень згуртованості буде нижчим і залежатиме 

від випадкових стосунків між мікрогрупами. Щоб володіти цією 

інформацією, слід регулярно проводити соціометричне 

опитування в класах. Його може організувати шкільний 

психолог. Щоб простежити групову динаміку в разі виникнення 

конфліктних ситуацій між мікрогрупами в класі, таке 

опитування можна провести позапланово. 

Існує досить великий відсоток дітей, які звикли 

покладатися лише на себе, а тому не потребують чиїхось порад. 

Такі поведінкові особливості можуть бути пов’язані із 

психотравмами раннього розвитку або спадковістю. Це створює 

ризики трагічних наслідків, особливо у великих містах, де важко 

контролювати поведінку дітей Частина учнів, які не входять до 

неформальних мікрогруп у класі, може належати саме до таких 

дітей і потребувати ненав’язливої уваги з боку класного 
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керівника, щоб не спровокувати підлітка на ще більшу ізоляцію. 

Якщо за результатами соціометрії в класі таких дітей багато, 

можна порадити педагогам час від часу проводити спільні 

вікторини, пізнавальні ігри, хід яких побудовано таким чином, 

щоб у них брали участь по можливості всі учні класу. Правильні 

відповіді обов’язково мають отримати позитивне групове 

підкріплення, наприклад, маленькі символічні призи, які 

вручаються під оплески класу переможцю після кожного 

виконаного завдання.  

Як не дивно, такі прості дії педагогів можуть відіграти 

значну роль як у запобіганні девіантним проявам окремих учнів, 

так і в профілактиці виникнення неформальних підліткових 

угруповань девіантної спрямованості. Адже для підлітка 

важлива оцінка з боку однолітків, їхнє схвалення, самовизна-

чення себе як особистості серед інших. Девіантна поведінка є 

лише засобом привернути до себе увагу, показати себе як 

особистість – і байдуже, з якого боку, головне – щоб яскраво. А 

через недостатню сформованість нервових процесів, що 

обумовлено віковими змінами в організмі, підлітки є групою 

ризику. Специфіка виникнення різного роду неформальних груп 

(не тільки підліткових) в умовах соціальних змін у суспільстві 

суттєво відрізняється від їх виникнення та формування в 

стабільні періоди, і в першу чергу це стосується девіантних 

форм поведінки. За Н. Ю. Максимовою, навіть наявність 

декількох чинників ще не визначає схильність підлітка до 

нетипових поведінкових проявів [Максимова, 1996]. Але що 

менше чинників, то менший ризик таких проявів, особливо для 

підлітків, схильних до девіантної поведінки. Зрозуміло, що саме 

в часи суспільної нестабільності помітно загострюються пита-

ння моралі, оскільки різні прошарки суспільства перебувають у 

процесі постійних змін і в кожному з них функціонує власна 

мораль, прийнятна для певного субкультурного середовища.  

Для підлітка поради друга або подруги займають друге за 

значущістю місце після порад матері в ряду авторитетів. Але 
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батьки і педагоги схильні недооцінювати роль товаришів у 

житті дітей, ігноруючи їхню роль порадників. Некомпетентні 

поради ровесників можуть підштовхнути підлітка до вчинків, 

дій, не схвалюваних соціумом.  

На наш погляд, для покращення психологічного клімату в 

школі доцільно було б запровадити певні норми корпоративної 

культури та етики. Педагоги мають створити таку атмосферу, 

щоб учні відчували гордість і радість, що навчаються саме в цій 

школі, щоб вони почувалися на своєму місці. На зміну реаліям 

радянських часів, коли існувала сильна піонерсько-

комсомольська організація, яка значною мірою впливала на 

формування світогляду молодої людини, мають прийти інші 

традиції, пов’язані з реаліями дорослого життя. Роль школи не 

зводиться лише до передавання знань, умінь та навичок – вона 

впливає самим характером виховання, життєдіяльності дитини в 

школі, де та засвоює ціннісні орієнтації, моральні норми, 

навички комунікації та групової поведінки, які мають 

забезпечити їй перехід до дорослості.  

 

 

4.2. Командоутворення у формальних групах 
 

У дорослому житті існує безліч автономних організацій, 

фірм, фірмочок, які намагаються вижити в умовах ринкової 

економіки. І командоутворення в цій боротьбі за виживання 

посідає не останнє місце. Тож якщо молода людина хоче успіш-

но влитися в новий професійний колектив, вона має поєднувати 

такі особистісні риси, як здатність працювати в команді і само-

стійність мислення. У сучасному командоутворенні актуаль-

ними є західні моделі, більш гнучкі та осмислені порівняно з 

радянськими, коли головним був колектив, а не особистість. 

Однією з ключових ознак, якою команда вирізняється з-поміж 

інших груп, є те, що спільна мета команди повинна тісно 

узгоджуватися з власними потребами, інтересами її членів. 
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Учні це відчувають підсвідомо. Шкільний клас – 

формальна мала група, тобто спільнота людей, виділена із 

соціальної системи на основі певних ознак, у даному випадку – 

вікових і територіальних [Андриенко, 2003]. Щоб формальна 

група набула рис команди, слід докласти певних зусиль. 

Команда – це група людей, об’єднаних задля досягнення якоїсь 

мети спільною діяльністю, певними цінностями, ідеалами та 

злагодженістю взаємодії. Звичайно, усім класним керівникам 

хотілося б, аби їхні класи мали такі риси. Утім, для досягнення 

цього слід пам’ятати, що команді властива гнучка рольова 

структура. 

Реальна згуртованість класу не завжди збігається з 

оцінками педагогів. Класи, у яких і за виборами учнів, і на 

думку вчителів згуртованість була вищою за середню, насправді 

складалися з кількох груп і згуртовувалися лише для вирішення 

певного конкретного завдання. Учні усвідомлювали себе 

членами формальної групи і розуміли необхідність спільних дій 

у певних межах, разом з тим залишаючи простір для 

особистісної свободи. Тобто згуртованість класу може бути 

ситуативною, мати пристосовницький характер. Але це не так і 

погано. Просто учні розуміють значення соціально схвалюваних 

якостей і вміють цим користуватися, тоді як для них набагато 

важливішими є моральні цінності, що панують у середовищі 

ровесників. Це виявляється як тенденція. У періоди суспільної 

нестабільності підліток, якому і так через вікові особливості 

важко розібратися в об’єктивній і суб’єктивній реальності, 

більше тяжіє до внутрішньої стабільності, ніж у часи “застою”, і 

час від часу потребує самотності. Він повинен осмислити 

надлишок інформації, щоб та стала частиною його світогляду.  

Налагодження процесу продуктивної взаємодії між 

мікрогрупами в межах класу матиме значення і для міжгрупової 

динаміки класу в цілому.  
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4.3. Методики дослідження груп  

і групової динаміки 
 

Для виявлення мікрогруп у класі можна використовувати 

методики В. С. Івашкіна і В. В. Онуфрієвої “Визначення 

опосередкованої групової згуртованості” та “Визначення 

ціннісно-орієнтаційної єдності групи” (опитувальник ЦОЄ). У 

разі виникнення конфліктної ситуації в класному колективі або 

явно низького рівня згуртованості класу доцільно також 

скористатися опитувальником Г. Айзенка для визначення типів 

темпераменту. Це допоможе з’ясувати особливості групової 

динаміки в класі та спрогнозувати розвиткок ситуації. 

Наприклад, якщо в класі значний відсоток холериків, особливо 

серед лідерів, то високий рівень згуртованості в такому класі 

буде створювати ризики для стабільності навчального процесу. 

Для холерика-підлітка найважливішим стимулом є емоційний 

імпульс, тож клас може в єдиному пориві робити як щось 

соціально схвалюване, скажімо, готуватися до загально-

шкільного заходу, так і навпаки – наприклад, піти в кіно під час 

уроків. Якщо ж холеричним темпераментом наділені лідери 

мікрогруп – це підвищує імовірність постійних “військових дій” 

між ними. Якщо ж хоча б один з лідерів – флегматик, то буде 

скоріше вестися “холодна війна”, протистояння може бути не 

менш гострим, але прояви його будуть стриманішими, і 

класному керівникові або психологу важливо не пропустити 

кризовий момент у відносинах між мікрогрупами. Кілька лідерів 

холеричного темпераменту в одному класі зумовлюють 

постійну ситуацію змагання, що може призводити до 

збільшення ймовірності девіантних проявів.  

Вихід дуже простий – спрямувати енергію дітей у корисне 

річище. Можна, наприклад, створювати під час занять ситуацію 

змагання між маленькими групками, причому на уроках з різних 

предметів склад цих мікрогруп має змінюватись. Значно 

посилюватиме інтеграційні процеси в учнівському колективі 
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виконання не тільки навчальних, а й спільних творчих завдань 

та дослідницької діяльності. Для стабілізації психологічного 

клімату в класі з кількома мікрогрупами і високою ймовірністю 

конфліктів можна порекомендувати проведення групових 

змагань, де б учні розподілялися на команди за принципом 

випадковості, наприклад, за допомогою жеребкування. Слід 

пам’ятати про те, що в ранньому юнацькому віці значущими є 

такі сфери Я, які стосуються внутрішнього світу людини, її 

особистих переживань, побудови стосунків із ровесниками та 

дорослими, планів на майбутнє, світоглядних настановлень, 

спільних професійних інтересів.  

Під час дослідження згуртованості формальної групи 

(класу) доречно використовувати такі методики: діагностика 

функціонального лідерства в малих групах; діагностика рівня 

розвитку малої групи; експертна оцінка згуртованості групи; 

визначення індексу групової згуртованості Сішора; вивчення 

згуртованості групи (ЦОЄ); визначення опосередкованої гру-

пової згуртованості (В. С. Івашкін, В. В. Онуфрієв); соціометрія; 

різноманітні соціометричні опитування [Фетискин и др., 2005]. 

Слід звернути увагу на суперечності в тих тестах, дані 

яких можна обробляти різними способами. Так, наприклад, у 

методиці “Визначення опосередкованої згуртованості за 

Івашкіним – Онуфрієвим” критерієм для визначення згурто-

ваності може бути або сума ділових та моральних якостей, або 

просто ділові якості. Спостерігаємо таку картину: ділові плюс 

моральні якості – результат високий, лише ділові – нижче 

середнього. І це тоді, коли за іншим тестом (“Вивчення 

згуртованості групи”) учні високо цінують ділові якості. 

Наприклад, більш як половина учнів написали, що дуже цінують 

працелюбність і дисципліну, а при цьому за показниками на 

опосередковану згуртованість відсоток виборів, які припадають 

на ділові якості, низький. Така тенденція спостерігається в 

різних школах. Це означає, що не слід покладатися лише на 
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результати тестування, а треба уважно спостерігати за реальною 

картиною стосунків у класі.  

Звичайно ж, найважливішу роль у груповій динаміці та 

досягнутому рівні згуртованості відіграють лідери – як активні, 

так і потенційні. Загальноприйнятою є думка, що лідер 

обов’язково має високу самооцінку. Насправді це не зовсім так, 

і людина, яка вважає себе лідером, може ним і не бути. За 

результатами досліджень серед підлітків з високою 

самооцінкою порівняно мала частка лідерів. Наприклад, у класі 

з 23 учнів 8 осіб вважають себе потенційними лідерами. За 

результатами тестування, 5 учнів можуть реально претендувати 

на цю роль, але з 8 вищезгаданих осіб до їх числа належить 

лише 3. При цьому з них лише одна особа вважає себе “лідером 

на всі 100”, але за кількістю соціометричних виборів вона 

посідає між ними третє, останнє, місце. Водночас безсумнівним 

лідером, соціометричною зіркою може бути людина, яка себе 

лідером зовсім не вважає. Як бачимо, впевненість у собі не є 

ключовою ознакою функціонального лідера – важливішою, оче-

видно, є здатність аналізувати поведінку оточення. Дуже важ-

ливі й інші якості лідера, такі як стриманість, поміркованість, 

лояльність щодо інших, здатність аналізувати ситуацію. 

Визначаючи особу лідера, учителі мають звернути увагу 

на те, чи спілкується (і якщо спілкується, то який характер має 

це спілкування) підліток з особами протилежної статі. Як 

показали результати дослідження, підліток, який обмежує коло 

свого спілкування одностатевими зв’язками, має менше шансів 

стати соціометричною зіркою.  

Важливим є і питання статеворольового самовизначення 

підлітків [Васютинський, 1995]. Доцільно звернути увагу 

педагогів і шкільних психологів на гендерний аспект як 

важливий чинник групової динаміки в цілому. Що більший 

відсоток гетеростатевих виборів у класі, то вищою буде його 

згуртованість, і навпаки – що вища згуртованість, то більший 

відсоток таких виборів. Не слід забувати, що підлітковий вік – 
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це період першої закоханості, статевого дозрівання, і те, 

навчається “об’єкт зітхань” у власному класі чи в сусідньому, не 

може бути головним критерієм вибору цього об’єкту. 

У тих класах, де існує одна досить велика гетеростатева 

групка-ядро, згуртованість значно вища, ніж там, де існує ще й 

групка-опозиція або велика кількість маленьких міцних групок з 

двох-трьох осіб однієї статі. Утім, можливо, саме така структура 

є комфортною для класу, і її не слід намагатися перебудувати з 

метою підвищення згуртованості. 

Учителі мають з розумінням ставитися до дружніх 

стосунків між учнями різних класів через те, що “проблема 

вибору пріоритетів” може негативно вплинути на підлітків. 

Учні, що належать до однієї і тієї ж дворової компанії, зовсім не 

обов’язково мають вчитися в одному класі. За результатами дос-

лідження, складається враження, що підлітки не хочуть 

афішувати свої зв’язки, звикли не довіряти оточенню в 

принципі.  

Стосунки між паралельними і різновіковими класами в 

сучасній загальноосвітній школі за останні 10-15 років суттєво 

змінилися. За радянських часів зв’язок між групками лідерів 

класів існував на формальному рівні – участь в організації 

різного роду загальношкільних заходів, громадські доручення 

тощо. Спілкування такого роду сприяло більш тісним 

стосункам, нині ж такі зв’язки послаблені, і в “міжкласових” 

стосунках на перше місце виходять індивідуальні зв’язки. 

Наявність загальнодержавної ідеології, впливаючи на 

стереотипність мислення піонерських та комсомольських 

лідерів, певною мірою сприяла їхній згуртованості, а демократія 

вчить самостійного мислення, але разом з тим стимулює 

автономність підлітків. Адже навколишній світ для молодої 

людини впродовж останніх років став більш багатовимірним, а 

отже, і складнішим для пізнання та осмислення свого місця в 

ньому. Можливо, сучасна молодь просто стала обережнішою 

порівняно із своїми батьками в тому ж віці. Сучасні підлітки 
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вибірково ставляться до цінностей, які їм передають старші. 

Більше того, вони вносять елементи новизни в соціальне життя 

й тим самим збагачують соціум.  

Наразі система освіти, хоч і виглядає відносно стабільною, 

усе більше потерпає через наявність великої кількості 

суперечностей між вимогами і потребами суспільства, яке 

змінюється. Відбулася зміна суспільних пріоритетів: сьогодні 

знаки поваги оточення, елітну освіту (як вищу, так і початкову), 

а часто й посаду можна придбати за гроші. Унаслідок цього – 

зниження авторитету освіти серед широких верств населення. 

Учень з малозабезпеченої родини тепер повинен мати значно 

сильнішу мотивацію, ніж його батьки в тому ж віці, щоб 

боротися за право вступити і безплатно навчатися у ВНЗ.  

Отже, низку питань соціально-психологічного характеру, 

які постають перед сучасним педагогом і шкільним психологом, 

можна вирішити шляхом моніторингу групової динаміки в 

межах класу за допомогою соціометричних досліджень, 

з’ясування взаємозв’язків неформальних мікрогруп у межах 

класу як формальної групи, використання спеціальних 

психологічних методик та різного роду групових ігор, 

направлених на підвищення згуртованості групи. 
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5. СТРАТЕГІЇ ТА ПІДХОДИ В ПОБУДОВІ 

ЕФЕКТИВНИХ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ  

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 
 

 

 

Тренінгова робота з малими групами – досить поширений 

засіб ініціювання поведінкових змін конкретної людини, 

команди, організації або громади. Він користується попу-

лярністю у психологів, освітян, соціальних працівників усього 

світу. Завдяки популяризації та науковим здобуткам у сфері 

психології малих груп цей вид активності здобув заслужене 

визнання серед широкого загалу потенційних користувачів. 

Теоретичне підґрунтя для використання тренінгів як 

ефективної технології було закладено в працях представників 

різних теоретично-практичних напрямів психології. К. Левін 

розглядав групу і процеси, що протікають під час її 

життєдіяльності, як складну змінну характеристику, що 

залежить від багатьох складових (дії, когнітивні процеси, 

емоційний стан, мотиваційні особливості учасників групи тощо) 

[Левін, 2000]. Теорія “поля” дає змогу розглядати внутрішньо-

групові процеси як прояв взаємодії і синергії індивідуальних 

полів учасників групи. Дослідник зазначав, що інтегральне 

групове поле є не просто сумою індивідуальних полів, а завдяки 

синергії набуває індивідуальних особливостей, притаманних 

саме цій групі. 

Рольову структуру групи і закономірності розвитку 

рольової компетентності досліджували Я. Морено [2001], 

Д. Кіппер [1993], П. Ф. Келлерман [1998], П. П. Горностай 

[2007] та ін. Згідно з основними положеннями цього напряму 

рольова гнучкість, спонтанність є неодмінною умовою для 

конструктивного функціонування особистості в соціумі. Тому 

опанування достатнього арсеналу рольових моделей – це один із 

шляхів підвищення особистісної ефективності. Вважаємо, що 
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тренінгові програми, що передбачають спонтанне моделювання 

поведінки, дослідження власних індивідуальних способів 

проживання життєвих епізодів і отримання зворотного зв’язку 

учасниками, дають змогу інтенсифікувати процес навчання та 

особистісного зростання. 

Технології і стратегії побудови ефективних тренінгових 

програм розглядали І. В. Вачков, С. Д. Дерябо [2004], 

Є. В. Сидоренко [2007], К. Мілютіна [2004] та ін.  

 

 

5.1. Побудова тренінгових програм 
 

Особливості побудови тренінгових програм для осіб 

різних вікових категорій базуються на здобутках вікової 

психології. Кожній віковій категорії притаманні свої психоло-

гічні, фізіологічні, когнітивні особливості [Бевз, 2006], 

нехтування ними при побудові програми може призвести до 

зниження ефективності методу. Теоретико-практичні особли-

вості, принципи інтерактивної підготовки і навчання дорослих 

людей детально розглянуто під час підготовки та запровадження 

профілактичних програм на підприємствах (тематика 

ВІЛ/СНІД) [Інформаційно-комунікативна стратегія..., 2006].  

Серед принципів, що окреслюють умови успішного 

досягнення цілей тренінгових програм та інших профілактично-

освітніх заходів, зазначено такі. 

Люди найкраще вчаться на практиці. Щоб допомогти 

учасникам навчального процесу краще запам’ятати інформацію 

та засвоїти нові знання, слід подбати про те, аби вони мали 

можливість користуватися наданими матеріалами: обгово-

рювати, осмислювати та застосовувати у практичній роботі те, 

чого навчилися. 

Потреби і стилі навчання дорослих відрізняються від тих, 

що лежать в основі навчання дітей. Навчання дорослих 

найбільш ефективне, коли вони бачать, як їхні знання та 
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навички можуть застосовуватися в реальному житті, наприклад, 

у виробничому середовищі. 

Ефект навчання посилюється, якщо методи, що 

застосовуються, роблять учасників відповідальними за 

досягнуті результати. Так, на лекції слухачам відводиться 

зазвичай пасивна роль. Якщо ж учасники спільно працюють над 

аналізом ситуацій, вирішують проблеми та практикуються в 

застосуванні отриманих професійних знань, то вони самі беруть 

на себе всю відповідальність за своє навчання, а викладач або 

тренер виконує роль інструктора, фасилітатора процесу. 

Для планування та проведення навчальних або 

профілактичних заходів бажано створювати різнорідні групи. 

Це не тільки сприяє обмінові досвідом, а й забезпечує 

різноманітний практичний внесок у зміст інтерактивної підго-

товки. Знання і рівень професійних навичок учасників можуть 

істотно відрізнятися; у цьому випадку заняття малими групами 

будуть найбільш ефективними, якщо допомогти учасникам 

навчатися один в одного. Малі групи дадуть змогу групувати їх 

відповідно до персонального досвіду кожного або використо-

вувати змішані групи, щоб учасники могли обмінюватися 

знаннями. 

Дорослі люди, що беруть участь у тренінгових програмах, 

зазвичай вносять у процес практичну цілеспрямованість, яка має 

такі прояви:  

 учасники зосереджуються на можливості практичного 

застосування отриманих знань у роботі чи повсякденному житті; 

 забезпечується високий рівень самокерування та 

мотивації за умови, що навчання відповідає потребам учасників; 

 дорослі учасники мають значний життєвий досвід, що 

служить важливим ресурсом для навчання їх самих та інших 

членів групи; 

 найбільшу ефективність мають ті види діяльності, що 

передбачають активну участь у навчальному процесі, на 

противагу позиції “пасивних отримувачів” знань. 
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На ефективність тренінгових програм також впливає те, 

які види активності обрав тренер для досягнення цілей. 

Традиційні форми навчання передбачають використання 

переважно пасивних методів. Але такий підхід негативно 

впливає на рівень засвоєння інформації. Це підтверджують дані 

про ефективність сприйняття інформації під час навчальних 

програм для дорослих [Посібник інструктора..., 2002]: 

– лекція (5 % засвоєння) – найбільш швидкий метод 

надання необхідної інформації необмеженій кількості слухачів. 

Недоліком цього методу є те, що лекція ставить учасника групи 

в пасивну позицію слухача; 

– читання (10 % засвоєння). Цей метод не дає змоги 

досягти глибокого засвоєння інформації;  

– аудiовiзуальнi засоби (20 % засвоєння). Люди люблять 

дивитися кіно, слухати радіо. Тому перегляд або 

прослуховування талановитого твору – чудовий спосіб для 

емоційного переживання інформації; 

– використання наочних засобів (30 % засвоєння) 

допомагає учасникам запам’ятовувати та засвоювати інфор-

мацію всіма каналами сприймання. Наочність можуть бути 

різною: діаграми, слайди, макети, роздаткові матеріали тощо; 

– обговорення в групах (50 % засвоєння) дає змогу 

учасникам поділитися своїми думками, враженнями та 

відчуттями в межах певної теми. Дискусії і мозкові штурми 

цінні тим, що учасники можуть думати, докладно розповідати 

про свої висновки, вислуховувати найрізноманітніші думки; 

– навчання практикою дій (70 % засвоєння) – це рольові 

ігри, програвання ситуацій, практичні заняття, самостійні 

дослідження. Набутий таким чином досвід допомагає засвоїти 

інформацію, отриману на тренінгу; 

– виступ у ролі того, хто навчає (90 % засвоєння). 

Головний принцип цього підходу: “Хочеш вивчити i зрозуміти 

сам – поясни іншому”. 



 55 

Отже, використання під час тренінгових програм значної 

кількості лекційних блоків, читання інформаційних матеріалів є 

недоцільним без достатньої кількості інтерактивних вправ. 

Побудові часової структури тренінгових програм присвя-

чено розробки Київської школи соціально-психологічного 

тренінгу. Представники школи розглядають розподіл часу 

тренінгової програми як важливий аспект, що впливає на 

ефективність роботи групи. Тривалість тренінгу може бути від 

декількох годин до декількох днів і залежить від того, яку мету 

тренер ставить перед собою. Але в цілому структура тренінгу з 

погляду розподілу часу така: 

1) знайомство (5 % загальної тривалості тренінгу);  

2) очікування учасників (3 %); 

3) прийняття правил роботи групи (5 %); 

4) оцінювання рівня поінформованості з проблеми (5-10 %); 

5) інформаційний блок (20-30 %); 

6) набуття практичних навичок (40-60 %); 

7) завершення роботи, зворотний зв’язок (5 %). 

 

 

5.2. Особливості тренінгових програм  

для системи освіти 
 

Врахування розглянутих вище положень під час побудови 

тренінгових програм для менеджерів освіти, на наш погляд, дає 

можливість досягти поставлених цілей, вирішити нагальні 

завдання. Також сприятиме цьому попереднє оцінювання потреб 

учасників у ході планування навчання, що має на меті 

заздалегідь з’ясувати обсяг знань, професійних навичок і 

попередній досвід членів групи, які мають намір взяти участь у 

тренінгових програмах. Серед основних завдань, які відповідно 

до плану потребують вирішення, такі: 

 визначення проблемних зон у системі загальноосвіт-

ньої школи і можливих способів розв’язання наявних проблем; 
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 окреслення основних цільових аудиторій, на які має 

спрямовуватися діяльність менеджерів; 

 з’ясування перешкод на шляху впровадження нових, 

більш продуктивних сучасних методів навчання та виховної роботи; 

 розроблення стратегій зміни неконструктивної 

поведінки на таку, що краще відповідає сучасним реаліям країни 

та потребам усіх суб’єктів освітнього процесу; 

 визначення видів інтервенцій, які доцільно викорис-

товувати під час роботи з різними групами (учителі, школярі, 

батьки та ін.); 

 побудова “Програми розвитку навчального закладу”, в 

якій менеджери планують подальшу діяльність по впрова-

дженню отриманих на тренінгу знань. 

У тренінгових групах менеджерів освітніх закладів 

важливо приділяти увагу психологічним складнощам, з якими 

стикаються управлінці у своїй професійній діяльності. Адже 

більшість із них, окрім виконання управлінських функцій, 

залучені, як правило, і до педагогічної діяльності, яка вимагає 

інших здібностей, знань, навичок. Тому тренінговий цикл має 

бути побудований таким чином, щоб розв’язання цих 

специфічних проблем поєднувалося з особистісним розвитком 

учасників. 

Зазначимо, що групова динаміка в тренінгових групах 

менеджерів освітніх закладів має певні особливості. Деякі з них 

було виявлено під час проведення експериментального 

дослідження. 

1. “Конкуренція за чоловіків”. У тренінгових групах, які 

мали у своєму складі чоловіків, під час формування підгруп 

можна було спостерігати більш-менш виражену конкуренцію за 

чоловіків. Зокрема, якщо в одних підгрупах було по кілька 

чоловіків, а в інших – тільки жінки, то мали місце образи, які 

проявлялися у формі вербальних заяв. Відтак відбувалося 

добровільне переформатування підгруп, розподіл чоловіків 

ставав більш рівномірним. 



 57 

2. “Жіноче щастя” як тема групового обговорення була 

ідентифікована в більшості груп, незважаючи на те, що 

розв’язання особистісних проблем не згадувалося серед завдань 

тренінгових програм. Учасників хвилювали складнощі пошуку 

гідної пари для молодих жінок-педагогів, одиноких жінок (удів, 

розлучених). Інтенсивність обговорення варіювала від групи до 

групи. 

3. “Сприяння чоловічому лідерству” спостерігалося у всіх 

тренінгових групах, де були чоловіки. Чоловіки частіше 

представляли результати групової роботи, навіть якщо під час 

самої роботи більш активними були жінки. За тривалістю 

виступів чоловіки також мали перевагу. 

4. “Бажання підтримувати і прощати” виявлялося в 

розмовах на тему “чоловікам дуже складно”, у турботі на 

побутовому рівні (забезпечення зручного місця, умов харчування 

тощо), більш активному обговоренні проблемних ситуацій, 

запропонованих учасниками-чоловіками. Утім, тенденції до 

“рятувальної” поведінки учасниць-жінок можуть бути викликані й 

іншими причинами (наприклад, загальними тенденціями в 

українському соціумі; особливостями професій типу “людина – 

людина” тощо) і потребують додаткового прояснення.  

5. Вплив вікового розподілу учасників у тренінгових групах 

на характер їхньої групової динаміки. Учасники зазначали, що 

впровадження нових форм роботи наштовхується на 

психологічний опір з боку колег пенсійного і передпенсійного 

віку. Під час планування тренінгових програм доречно закласти 

додатковий час для проведення цього виду групової роботи. 

6. “Керівники – підлеглі” як тема групових дискусій була 

найбільш значимою для груп підвищення кваліфікації. Ці групи 

складалися переважно з директорів навчальних закладів, їхніх 

заступників, завучів та ін. Тема професійних стосунків між 

керівниками і підлеглими для багатьох учасників виявилася 

досить болісною та викликала бурхливі дискусії. 
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5.3. Приклад опису тренінгової програми  

для менеджерів освіти 

 

Модуль “Командоутворення” 

Команда – це група людей, об’єднаних спільною 

діяльністю задля досягнення якоїсь мети, а також певними 

цінностями, ідеалами та злагодженістю взаємодії. 

Мала група – це спільнота людей, виділена із цілісної 

соціальної системи на основі певної ознаки. 

Ознаки, за якими команда вирізняється серед інших 

груп: 

 наявність спільної мети (або комплексу цілей), що 

усвідомлюється членами команди і приймається ними на 

емоційному рівні; 

 узгодженість спільної мети команди з власними 

потребами, інтересами її членів; 

 обґрунтування принципів взаємодії членів команди у 

процесі досягнення цілей; 

 гнучкість рольової структури команди, позицій та 

функцій її лідера. 

Принципи взаємодії членів команди у процесі 

досягнення цілей: 

 колективна діяльність членів команди для досягнення 

спільної мети; 

 результативність виконання завдання і діловий 

характер спілкування; 

 активність та особиста відповідальність кожного за 

результат діяльності команди; 

 взаємовідповідальність і взаємозвітність членів 

команди; 
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 партнерство, взаємопідтримка і взаємозбагачення 

учасників командної діяльності; 

 створення умов для особистісного та професійного 

розвитку членів команди, їх індивідуальної самореалізації (за 

зручною для кожного індивідуальною програмою); 

 принцип довіри членів команди один до одного; 

 принцип гуманізму і толерантності. 

Особливості рольової структури команди: 

 кожен у команді займає місце, яке відповідає його 

здібностям і можливостям, кожен відчуває себе значущим; 

 чітко окреслений склад людей з визначеними ролями; 

 ролі задаються зсередини з урахуванням мети та 

індивідуальних рис членів команди; 

 ролі гармонійно взаємодіють і взаємодоповнюють 

одна одну; 

 рольової ієрархії або немає взагалі, або вона досить 

проста; 

 команда – це союз однодумців, згуртованих навколо 

спільної мети, цінностей і лідера, котрий є їх стратегічним 

виразником. 

Етапи формування малої групи: 

 формування; 

 конфлікт; 

 нормування; 

 діяльність; 

 прощання.  

Кожен етап розвитку малої групи вирізняється певними 

особливостями поведінки й самовідчуття учасників взаємодії і 

потребує від лідера особливих стратегій, які сприяли б 

розвиткові групи до рівня “команди”.  
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Модуль “Упровадження реорганізацій у закладах освіти  

(психологічні аспекти)” 

Реорганізація – один з видів корпоративних дій, у резуль-

таті яких відбувається одночасно створення однієї або декількох 

нових та/або припинення діяльності однієї або декількох 

попередніх організаційних підструктур. Здійснюється шляхом: 

злиття, приєднання, розділення, виділення або перетворення. 

Реорганізаційні процеси трактують таким чином: 

 злиття – дві або декілька організацій перетворюються 

в одну нову, яка наслідує всі права та обов’язки реорганізованих 

структур; 

 приєднання – одна або декілька організацій приєдну-

ються до іншої; 

 виділення – із складу організації виділяються одна або 

декілька організацій; 

 перетворення – організація як юридична особа одного 

виду трансформується в юридичну особу іншого виду 

(наприклад, дошкільний заклад державної форми власності стає 

дошкільним закладом приватного типу власності); 

 розділення – організація поділяється на дві або більше 

організації, які надалі функціонують автономно. 

Об’єктивні і суб’єктивні показники незадовільного 

функціонування організації: порушення взаємодії між 

структурними підрозділами; нерівномірний ритм роботи 

організації; часта зміна персоналу (і за власним бажанням, і в 

результаті звільнення); зменшення прибутку; усі ознаки 

професійного вигорання у персоналу; збільшення кількості 

конфліктів; уникання працівниками професійної діяльності 

(більш часті перерви); поширення психосоматичних 

захворювань серед персоналу; відмова від спілкування на 

невиробничі теми; поширення в колективі пліток; виникнення 

ворожих мікрогруп; інші ознаки кризи. 
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Етапи впровадження реорганізації: 

1) криза, або потреба в розвитку; 

2) діагностика проблем; 

3) аналітичний пошук шляхів вирішення проблем; 

4) створення плану проведення реорганізації; 

5) підготовка персоналу до змін: участь працівників у 

всіх вищезазначених етапах може зменшувати опір і послаб-

лювати негативні емоції, що супроводжують зміни. 

6) проведення змін; 

7) адаптаційний період (коли можливі епізодичні 

повернення до старих методів роботи). Тому в цей період з боку 

керівництва не зайвими були б позитивні підкріплення нових 

форм функціонування структурних підрозділів. 

Стилі участі в реорганізації: 

 “активісти”. Це члени колективу, які усвідомлюють 

необхідність змін, активно співпрацюють, генерують нові ідеї, 

упроваджують зміни; 

 “слухняні”. До цієї групи належать члени колективу з 

такою особистісною рисою, як тривожність. Навіть якщо процес 

реорганізації їм не до вподоби, вони виконуватимуть 

запропоноване керівником; 

 “супротивники”. Свідомо і несвідомо чинять опір 

змінам. 

 

Практичне заняття  

“Ідентифікація стилів участі в реорганізації” 

Опис завдання. Проаналізуйте запропонований випадок; 

ідентифікуйте стилі участі в реорганізації, які демонструють 

учасники ситуації. 

Приклад опису ситуації. У закладі освіти триває 

реорганізація. Державна школа наразі переживає процес зміни 

типу власності. Вона має стати закладом освіти приватного типу 
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власності. Педагоги обговорюють між собою плани і наміри в 

новій ситуації, аналізують прогнозовані результати. 

Ми навели лише фрагмент опису однієї з тренінгових 

програм, які використовують для соціально-психологічного 

навчання керівного складу системи освіти. Врахування 

особливостей групової динаміки при підготовці тренінгових 

програм для менеджерів закладів освіти дає змогу уникнути 

багатьох негативних процесів під час тренінгів. Використання 

тренінгових технологій показало свою ефективність для 

вирішення цілої низки завдань, що стоять перед керівниками 

освітніх закладів.  
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6. ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КЛІМАТУ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕКТИВАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 
 

 

 

6.1. Педагогічний колектив як мала група 
 

Педагогічний колектив – це єдиний організм, що 

забезпечує навчально-виховний процес у школі. Як професійне 

об’єднання людей, він має свої особливості, а саме:  

 поліфункціональність. Сучасний учитель – це і 

викладач, і класний керівник, і керівник гуртка. Поліфункціона-

льність окремих учителів формує поліфункціональність усього 

колективу;  

 самоврядність. Чітко визначені обов’язки 

поєднуються із самостійністю та ініціативністю; 

 погодженість. Члени колективу – однодумці щодо 

мети діяльності, але це не тягне за собою однобокість 

педагогічних технологій; 

 переважно жіночий склад колективу. Такий 

колектив більш емоційний; водночас жінки схильні до виховної 

роботи, гнучкі щодо засобів педагогічного впливу [Лутошкин, 

1988]. Від соціально-психологічного клімату в ньому залежить 

не тільки успішність учнів у навчанні, а й соціально-психоло-

гічний клімат в учнівському колективі школи, бо психологічна 

атмосфера серед вчителів впливає на дітей. 

Педагогічний колектив як мала група має ряд 

особливостей, які впливають на соціально-психологічний 

клімат у школі. 

1) у великих школах він поділяється за кафедрами 

(предметами), тобто всередині колективу є ще кілька малих 

формальних об’єднань, які впливають на соціально-
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психологічний клімат колективу в цілому. У малих школах 

такого поділу немає; 

2) неформальні групи, що існують у кожному колективі, 

не можуть дієво впливати на загальний стан колективу, оскільки 

утворюються на основі спільності інтересів і можуть бути 

розцінені як дружні; 

3) через спрямованість педагогічної праці в 

педагогічному колективі вкрай рідко може формуватися 

опозиція до керівництва школи. Кожен учитель є лідером у 

класі, де викладає, у колективі ж колег він зазвичай хоче бути 

“веденим”, і тільки зовсім неприйнятна соціально-психологічна 

атмосфера спонукає його до створення об’єднань заради мети 

(наприклад, зміни керівництва); 

4) динамічні процеси в педагогічних колективах загалом 

мають латентний характер, гучні конфлікти часто є 

“випусканням пари” через перенавантаження члена колективу 

або надмірні вимоги до нього; 

5) чітка формальна ієрархія в колективі знімає низку мож-

ливих проблем, пов’язаних з кар’єрним зростанням його членів. 

Перед психологічною службою школи стоять такі 

завдання: 

 поліпшення психологічного клімату в педагогічному 

колективі; 

 згуртування колективу в єдину команду; 

 формування доброзичливої атмосфери в колективі; 

 допомога в подоланні стресів; 

 індивідуальне консультування вчителів, що конфлік-

тують, та ін. 

Перелічені завдання можна вирішувати різними методами, 

із застосуванням різноманітних технологій. Серед них: 

 опитування (анонімне чи авторизоване) педагогів та 

учнів з питань, що їх хвилюють; 

 бесіди на запит членів колективу; 

 лекції на теми міжособової взаємодії; 
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 ділові ігри; 

 тренінги розвитку; 

 сумісна творча діяльність; 

 неформальні зустрічі і т. ін. 

 

 

6.2. Вивчення соціально-психологічного клімату  

в педагогічному колективі 
 

Опитування проводять за допомогою анкети чи вільних 

питань як в індивідуальному, так і в груповому порядку. Мета 

опитування – з’ясувати нагальні проблеми, що є в даному 

колективі. Зазвичай такі опитування приурочують до загальних 

зборів колективу.  

Проводять опитування за стандартними методиками або 

анкетами, розробленими для виявлення проблеми, що призвела 

до динамічних процесів або конфліктів. Його може проводити 

як психолог школи (якщо він не є учасником конфліктної 

ситуації), так і сторонній, запрошений фахівець (що більш 

прийнятно, оскільки він перебуває поза колективом). Залежно 

від мети опитування анкети можуть бути анонімними чи 

авторизованими. Слід зауважити, що спостереження за 

педагогічними колективами в процесі опитування свідчать про 

спрямованість відповідей на соціально бажаний результат, 

навіть у випадку анонімного дослідження. Дослідникові слід 

враховувати цей факт під час опитування і перевіряти 

вірогідність результатів іншими методами, які унеможливлюють 

“єдино правильні” відповіді.  

Бесіди можна проводити індивідуально чи з колективом. 

Індивідуальні бесіди мають вільну тематику; їх проводять з 

окремими членами колективу, які на цей час потребують уваги, 

інформації чи зняття актуального стану. З огляду на чітку 

структуру та ієрархію в педагогічних колективах можна 
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припустити, що в разі потреби керівництво школи “розв’язує” 

конфлікт звільненням педагога, не розбираючись навіть у 

природі такої події. Завданням психолога в даному випадку є 

зняття напруження у членів колективу, які були втягнуті в 

динамічний процес.  

Загальні бесіди проводять з усім колективом на педрадах, 

тематика бесід залежить від нагальних потреб або може бути 

запланована раніше. Добре, коли бесіди мають рекомендаційний 

характер. 

Лекції, які проводяться у школі, мають на меті 

інформування членів колективу щодо питань, котрі хвилюють 

колектив. Лектором може бути як психолог, так і авторитетний 

у даних питаннях учитель або ж запрошений фахівець. Залежно 

від цього результативність лекції може бути позитивною, 

негативною або нейтральною. Головна мета лекції – 

поінформованість колективу. Члени колективу вільні на свій 

розсуд використовувати отриману інформацію.  

Приблизна тематика лекцій з висвітлення динамічних 

процесів: 

1. Розвиток колективу як малої групи:  

а) стадії розвитку колективу: формування, розвиток і 

стабілізація;  

б) особливості цих стадій; 

в) групові процеси та їх вирішення. 

2. Соціально-психологічний клімат педагогічного 

колективу: 

а) рівні соціально-психологічного клімату: статичний 

(стійкі взаємини в колективі) і динамічний (буденна 

психологічна атмосфера);  

б) чинники формування: макро- (суспільно-політична й 

економічна ситуації, соціально-демографічні, етнічні та інші 

чинники) і мікросередовища (об’єктивні: комплекс технічних, 

санітарно-гігієнічних та управлінських елементів в організації – 

та суб’єктивні: формальні – характер офіційних зв’язків і 
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статуси членів групи; неформальні – наявність дружніх 

контактів, співробітництва, взаємодопомоги, індивідуальні 

особливості кожного члена групи, їх сумісність); 

в) ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату 

(довіра один до одного, доброзичлива критика, вільне 

вираження своєї думки, відсутність тиску керівництва на 

підлеглих, поінформованість членів колективу щодо стану справ 

у ньому, задоволеність від належності до колективу, прийняття 

особистої відповідальності за колектив). 

3. Міжособове спілкування у педагогічному колективі: 

а) вербальні засоби спілкування (мова, стиль спілкування); 

б) невербальні засоби спілкування (жести, інтонація, 

постави тіла); 

в) згуртованість і сумісність у педагогічному колективі 

(колектив як ціле із спільною метою, де кожного члена 

сприймають як особистість). 

4. Педагогічний колектив: пізнай себе: 

а) організованість (уміння керувати своєю працею, 

співробітництво, суперництво); 

б) активність (особиста зацікавленість в ефективній праці); 

в) згуртованість (справедливе ставлення один до одного, 

взаємопідтримка); 

г) інтегративність (уміння разом приймати важливі 

рішення); 

д) референтність (взаємодовіра, взаєморозуміння чи 

злорадство, заздрощі). 

Ділові ігри, спрямовані на набуття навичок, необхідних 

для розвитку фахових умінь, поліпшення психологічного 

клімату в колективі, проводить зазвичай психолог за завданням 

адміністрації. Ділову гру може запропонувати і сам психолог, 

якщо цього потребує колектив. Важливим завданням 

психологічної служби є гармонізація міжособової взаємодії. 

Ділова гра може бути короткотривала, коли потрібно 

відпрацювати якусь навичку, чи довготривала із ширшим 
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спектром завдань. Залежно від мети та завдань вона може 

тривати 1–6 годин. Психолог таким чином створює психологічні 

умови для формування колективу. 

Тренінги особистісного розвитку і комунікативних 

умінь мають важливу мету – формування у членів колективу 

навичок, які сприяли б створенню доброзичливого соціально-

психологічного клімату в колективі. Під основними 

параметрами психологічного впливу мають на увазі такі 

показники: 

 взаєморозуміння (конформізм, адекватність 

сприйняття колег, урівноваженість); 

 взаємовплив (на діяльність та особистість колег, учнів); 

 взаємодія (співробітництво і вільне професійно-

особисте спілкуваня); 

 взаємини (згуртованість, ініціативність у професійній 

діяльності); 

 міжособове спілкування; 

 сумісність цінностей, цілей колективу, організація 

спільного дозвілля; 

 спрацьованість – адекватність самооцінки [Овчарова, 2006]. 

 

Програми тренінгів оптимізації соціально-

психологічного клімату в педагогічному колективі 

Мета – корекція соціально-психологічного клімату в 

колективі. 

Завдання – пошук оптимальних рішень щодо корекції 

несприятливих умов формування даного колективу як малої 

групи.  

 

Тренінг “Взаєморозуміння в колективі” 

1. “Розігрів” учасників тренінгу: постановка мети, 

завдань тренінгу, з’ясування основних теоретичних аспектів 

поняття “соціально-психологічний” клімат. Вправи: 



 69 

“знайомство”, “комплімент”. Мета – виявлення особистісних 

особливостей педагогів. 

2. Робота в парах: “список претензій”, “наша схожість”, 

“наші відмінності”, “я в тебе вірю”. Мета – допомогти розуміти 

психологічний стан партнера. 

3. Робота гуртом у колі: “пізнай жест”, “про що я мовчу”. 

Мета – розвиток чуттєвості до інших. 

4. Робота в колі: “ласкаві імена”, “допиши речення і 

прочитай”. Мета – зняття страху, укріплення довіри в групі. 

5. Гра “адвокати і прокурори”, “валіза”. Мета – висвітли-

ти сильні і слабкі сторони кожного учасника, закріпити вміння 

вільно висловлювати думки, приймати інформацію про себе. 

6. Завершення: думки, почуття після тренінгу. 

 

Тренінг “Взаємодія і спілкування” 

1. “Розігрів групи”: малювання свого імені та подання 

виконаного малюнка групі. Мета – використання творчого про-

дукту як посередника між знайомими людьми, представлення 

“незнайомого знайомого”. 

2. Сумісна діяльність: малювання образу школи. Мета – 

виявити основні настрої в колективі та загальний стан 

соціально-психологічного клімату. 

3. Індивідуальна робота: малювання свого місця в 

даному колективі і школі загалом. Мета – виявити індивідуальні 

особливості сприйняття себе та колективу. 

4. Робота в парах: обговорення індивідуальних малюнків. 

Мета – у довірливій формі донести до партнера свої почуття. 

5. Робота в колі: ідеальна школа (малювання перспектив 

розвитку колективу). Мета – формування перспективи розвитку 

колективу. 

6. Шерінг: почуття, інсайти заняття. 

 

Спільна творча діяльність – важливий чинник форму-

вання соціально-психологічного клімату в педагогічному 
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колективі. Психолог може запропонувати для цього цікаві 

справи, спільні заходи, тренінги, творчі майстерні. Доцільним є 

використання арт-терапевтичних і психодраматичних технік.  

Арт-терапевтична взаємодія допомагає розкрити потенціал 

кожного в екологічній атмосфері. Арт-терапевтичні методики, 

що можуть застосовуватися у школі, надзвичайно різнобічні і 

передбачають використання різноманітних матеріалів. Це і 

малюнок, і складання казки, і ліплення з глини чи пластиліну, і 

драматизація відомих казок, притч, міфів, і створення різних 

подарунків. 

Кожен малюнок, будучи результатом творчості, містить у 

собі як архетипний символізм, так і особистісні конструкти 

життєвого досвіду людини. Елементи казки несуть не лише 

автентичну символіку особистісних конструктів респондентів, а 

й елементи групового несвідомого тої спільноти, до якої вони 

належать (у даному випадку колектив школи). Ліплення 

допомагає послабити внутрішню агресію, по-новому побачити 

ту чи іншу проблему. Драма-терапія вивільняє творчий 

потенціал, допомагає у звичному загальному побачити особисте, 

зрозуміти його. Створення подарунків з різних матеріалів: 

паперу, природних матеріалів, тканини тощо – допомагає зняти 

напругу, “побачити” свої творчі здібності, повернутися обли-

ччям до власних потреб, навчитися поважати творчість інших. 

Згідно із закономірностями прояву процесів групового несвідо-

мого на творчих продуктах, як на матриці, проявляються не 

тільки особистісні конструкти учасників, а й стан соціально-пси-

хологічного клімату школи як спільноти, членами якої вони є. 

Психодраматичний підхід допомагає не тільки вивільнити 

творчий потенціал, а й вирішити особисті проблеми через 

групову взаємодію, що сприяє поліпшенню відносин у 

колективі. Психодраматичні сесії будуються на постійній чи 

разовій основі. Залежно від цього метою можуть бути або 

актуальні стани учасників, або подальше опрацювання якоїсь 
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проблеми. Під час групової роботи з колективом добре 

використовувати міфо-, бібліо- та соціодраматичні техніки.  

Тренінги, творчі майстерні, психодраматичні групи можна 

організовувати і для окремих членів колективу за їхнім 

бажанням, потребами чи в разі необхідності (у випадку гострих 

динамічних процесів). Психолог може на свій розсуд 

використовувати ті методи і техніки, якими володіє. Основним 

критерієм ефективності їх використання є поліпшення 

соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі. 

Це можна визначити за допомогою діагностичних методів 

дослідження стану соціально-психологічного клімату в школі.  
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ПІСЛЯМОВА 
 

 

 

Методичні рекомендації, уміщені в цьому виданні, – це, 

звичайно, не панацея від усіх недуг, не готові рецепти  

для лікування хвороб сучасної системи освіти. Вони 

окреслюють лише основні орієнтири в роботі, основні принципи 

і правила для врахування закономірностей малих груп, 

 що функціонують в освітньому середовищі. Тут не може бути 

готових алгоритмів. Освітній процес – це процес творчий, і 

опановувати його можна тільки творчо, використовуючи 

знання, навички і технології. Але їх недостатньо засвоїти,  

лише прочитавши певну літературу. Педагоги, шкільні 

психологи, освітні керівники та інші практики повинні постійно 

вдосконалювати свою майстерність у найрізноманітніших 

формах: це можуть бути семінари, тренінги, спеціальні курси 

підвищення кваліфікації тощо. Наші методичні рекомендації – 

лише орієнтир у цьому складному процесі.  

Хотілося б привернути увагу до тих проблем соціально-

психологічного клімату в освітньому середовищі, які досі ще 

недостатньо вивчені. Саме над їх розв’язанням і працює 

колектив лабораторії психології малих груп та міжгрупових 

відносин Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України. Це насамперед проблеми групової ідентичності, 

що лежить в основі процесів групової динаміки в освітянських 

колективах, адже ідентифікація особистості з групою 

є потужним ресурсом функціонування групи. Це також 

проблеми, пов’язані з частковими проявами групової 

ідентичності, а саме: рольовою, гендерною, професійною  

та іншими її видами. Це дотичні до неї проблеми довіри  
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в групі, лояльності до групи, групового статусу та лідерства 

членів групи тощо. Сподіваємося, що результати цих 

досліджень утіляться не лише у фундаментальних  

наукових розробках, а й у нових методичних рекомендаціях,  

які становитимуть інтерес для практиків, що працюють  

у малих групах – справжніх суб’єктах  освітнього процесу. 
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