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1. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ ТА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 

КЗШІ №1. 

6-А клас 

Клас характеризується нормальним розподілом рівня вираженості творчого потенціалу та 

креативності. Більшість учнів (63%) мають середній рівень творчого потенціалу та 

креативності. Це означає, що учні здатні до творчих проявів, зможуть виконувати творчі 

завдання помірного рівня складності. Найбільш яскраво вираженою характеристикою, що 

лежить в основі творчого потенціалу, по класу є «Зорова пам'ять».  

 

6-Б клас 

Клас характеризується нормальним розподілом рівня вираженості творчого потенціалу та 

креативності. Більшість учнів (64% та 67%) мають середній рівень творчого потенціалу та 

креативності. Це означає, що учні здатні до творчих проявів, зможуть виконувати творчі 

завдання помірного рівня складності. Найбільш яскраво вираженою характеристикою, що 

лежить в основі творчого потенціалу, по класу є «Допитливість», «Постійність», «Зорова 

пам'ять».  

 

7-А клас 

Клас характеризується достатньо вираженим рівнем творчого потенціалу та креативності. 

Більшість учнів (78% та 56%) мають середній рівень творчого потенціалу та креативності. Це 

означає, що учні здатні до творчих проявів, зможуть виконувати творчі завдання помірного 

рівня складності. Найбільш яскраво вираженою характеристикою, що лежить в основі творчого 

потенціалу, по класу є «Допитливість», «Зорова пам'ять», «Зосередженість».  

 

7-Б клас 

Клас характеризується недостатнім розвитком креативності та індивідуально-психологічних 

рис, які лежать в основі творчого потенціалу. Більшість учнів (67%) класу мають стереотипне, 

ригідне мислення, стикаються з проблемами при необхідності самостійного вирішення 

нестандартного завдання. При цьому спостерігаються викривлені уявлення про рівень розвитку 

власних творчих здібностей, оскільки за результатами самооцінок в учнів переважає середній 

рівень творчого потенціалу. Рекомендується цілеспрямований розвиток креативних здібностей 

учнів з використанням спеціальних психокорекційних вправ.   

 

7-В клас 

Клас характеризується нормальним розподілом рівня вираженості творчого потенціалу та 

креативності. Більшість учнів (64%) мають середній рівень творчого потенціалу та 

креативності. Це означає, що учні здатні до творчих проявів, зможуть виконувати творчі 

завдання помірного рівня складності. Найбільш яскраво вираженою характеристикою, що 

лежить в основі творчого потенціалу, по класу є «Зорова пам'ять».  

 

8-А клас 

Клас характеризується недостатнім розвитком креативності та індивідуально-психологічних 

рис, які лежать в основі творчого потенціалу. Більшість учнів (67%) класу мають стереотипне, 

ригідне мислення, стикаються з проблемами при необхідності самостійного вирішення 

нестандартного завдання. При цьому спостерігаються викривлені уявлення про рівень розвитку 

власних творчих здібностей, оскільки за результатами самооцінок в учнів переважає середній 

рівень творчого потенціалу. Рекомендується цілеспрямований розвиток креативних здібностей 

учнів з використанням спеціальних психокорекційних вправ.   

8-Б клас 

Клас характеризується нормальним розподілом рівня вираженості творчого потенціалу та 

креативності з тенденцією до зниження. Трохи менше половини учнів класу має середній 
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рівень творчого потенціалу та креативності. Ці учні здатні до творчих проявів, можуть 

виконувати творчі завдання помірного рівня складності. Найбільш яскраво вираженою 

характеристикою, що лежить в основі творчого потенціалу, по класу є «Зорова пам'ять».  

 

9-А клас 

Клас характеризується нормальним розподілом рівня вираженості творчого потенціалу та 

креативності. Більшість учнів (70%) мають середній рівень творчого потенціалу та 

креативності. Це означає, що учні здатні до творчих проявів, зможуть виконувати творчі 

завдання помірного рівня складності. Найбільш яскраво вираженою характеристикою, що 

лежить в основі творчого потенціалу, по класу є «Постійність».  

 

9-Б клас 

Клас характеризується полярним розподілом рівня вираженості творчого потенціалу та 

креативності. Половина учнів (50%) мають середній рівень та рівень вище середнього творчого 

потенціалу та креативності. Це означає, що учні здатні до творчих проявів, зможуть виконувати 

творчі завдання помірного рівня складності. Найбільш яскраво вираженою характеристикою, 

що лежить в основі творчого потенціалу, по класу є «Амбіційність».  

 

Клас 
Достатній рівень 

креативності по класу 

Недостатній рівень 

креативності по класу 

6-А +  

6-Б +  

7-А +  

7-Б  + 

7-В +  

8-А  + 

8-Б +  

9-А +  

9-Б  + 

 

 

2. ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

НАВЧАННЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ УЧНІВ. 

Загальний зміст формування навчальної мотивації полягає в тому, що вчителю бажано 

переводити учнів з рівнів негативного та байдужого ставлення до навчання до зрілих форм 

позитивного ставлення до навчання - дієвого, усвідомленого та відповідального. 

Вихованню позитивної мотивації навчання сприяють загальна атмосфера в школі, в 

класі; участь учня в колективних формах організації різних видів діяльності; відносини 

співпраці вчителя і учня, допомога вчителя не у вигляді прямого втручання у виконання 

завдання, а у вигляді порад; залучення вчителем школярів до оціночної діяльності і формування 

в них адекватної самооцінки. 

Крім того, формуванню мотивації сприяють цікавий виклад навчального матеріалу, 

незвичайна форма викладання матеріалу, що викликає здивування в учнів; емоційність мови 

вчителя; пізнавальні ігри, ситуація спору і дискусії; аналіз життєвих ситуацій; вміле 

застосування вчителем заохочення й покарання. 

Особливе значення тут набуває зміцнення всіх сторін уміння школяра вчитися, що 

забезпечує засвоєння всіх видів знань і їхнє застосування в нових умовах, самостійне 

виконання ним навчальних дій і самоконтролю, самостійний перехід від одного етапу 

навчальної роботи до іншої, включення учнів у спільну навчальну діяльність. 

 

Робота вчителя, що прямо спрямована на зміцнення і розвиток мотиваційної 

сфери, включає в себе наступні види впливів: 
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 актуалізація мотиваційних установок, що склалися в учня раніше. Їх потрібно не 

руйнувати, а зміцнювати і підтримувати; 

 створення умов для появи нових мотиваційних установок (нових мотивів, цілей) і поява у 
них нових якостей (стійкості, усвідомленості, дієвості й ін); 

 корекція дефектних мотиваційних установок; 

 зміна внутрішнього ставлення дитини як до наявного рівня своїх можливостей, так і до 

перспективи їхнього розвитку. 

 

Які ж завдання і вправи може застосовувати вчитель для цілеспрямованого впливу на 

мотиваційну сферу учнів? 

Можна почати з зміцнення почуття "відкритості" до впливів, тобто розвиток 

навчуваності. Можна використовувати вправи на співпрацю з дорослими. Спочатку на 

матеріалі завдання, на пошук нових підходів до задачі. 

Наступна група вправ - це вправи на цілепокладання школярів у навчанні, насамперед на 

реалістичність в цілепокладання. Треба зміцнювати адекватну самооцінку і рівень домагань. У 

вправі на закріплення адекватної самооцінки важливо вчити школярів грамотному поясненню 

своїх успіхів і невдач. Становленню адекватної самооцінки та рівня домагань сприяють вправи 

на рішення задач максимального рівня складності, переживання невдачі і самоаналіз не тільки 

її зовнішніх причин у вигляді труднощі завдання, але і внутрішніх причин - своїх здібностей в 

цілому і зусиль при вирішенні даної задачі. 

Особливим видом роботи з формування в учнів адекватного рівня домагань і самооцінки 

є обдумане заохочення їх вчителем. Для мотивації школяра більш важливою, ніж оцінка 

вчителя виявляється прихована в оцінці інформація про його можливості. Оцінка вчителя 

підвищує мотивацію, якщо вона відноситься не до здібностей учня в цілому, а до тих зусиль, 

які докладає учень при виконанні завдання. Другим правилом виставлення оцінки вчителем для 

заохочення мотивації є такий прийом, коли він порівнює успіхи не з успіхами інших учнів, а з 

його колишніми результатами. 

Наступна група завдань на стійкість цілей, на їхню дієвість, наполегливість і завзятість в 

їх реалізації. Так утриманню мети сприяє завдання на відновлення навчальної діяльності після 

перешкод. Зміцненню наполегливості школяра при досягненні мети сприяють вправи на 

рішення понад важких завдань без зворотного зв'язку в ході рішення. Активність і гнучкість 

цілепокладання стимулюють вправи на постановку близьких і далеких цілей, негайне і 

відстрочене їх виконання. Щоб вправи на мотиви і цілі могли використовуватися школярами в 

реальних умовах життя, бажано, щоб вони були пов'язані з навчальним матеріалом або з 

ситуаціями життя колективу. 

 

Формування мотивації на окремих етапах уроку. 

Яку б діяльність учні ні здійснювали, вони повинні мати психологічну повну структуру - 

від розуміння і постановки школярами цілей і завдань через виконання дій, прийомів, способів і 
до здійснення дій самоконтролю і самооцінки. 

Зупинимося конкретніше на етапах формування мотивації на окремих етапах уроку. 

* Етап актуалізації вихідної мотивації. На початковому етапі уроку вчитель може 

враховувати кілька видів спонукань учнів: актуалізувати мотиви попередніх досягнень ("Ми 

добре попрацювали над попередньою темою"), викликати мотиви відносної незадоволеності 

("але не засвоїли ще одну важливу сторону цієї теми"), підсилити мотиви орієнтації на 

майбутню роботу ("а між тим для вашого майбутнього життя це буде необхідно: наприклад в 

таких-то ситуаціях"), підсилити мимовільні мотиви подиву, допитливості. 

* Етап підкріплення і посилення виниклої мотивації. Тут вчитель орієнтується на 

пізнавальні і соціальні мотиви, викликаючи інтерес до декількох способів рішення задач і їх 

зіставлення (пізнавальні мотиви), до різних способів співробітництва з іншою людиною 

(соціальні мотиви). Цей етап важливий тому, що вчитель, викликавши мотивацію на першому 

етапі уроку, іноді перестає про неї думати, зосереджуючись на предметному змісті уроку. Для 
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цього можуть бути використані чергування різних видів діяльності (усної і письмової, важкої і 

легкої і т.п.). 

* Етап завершення уроку. Важливо, щоб кожен учень вийшов із діяльності з 

позитивним, особистим досвідом і щоб в кінці уроку виникала позитивна установка на 

подальше навчання. Головним тут є посилення оціночної діяльності самих учнів у поєднанні з 

відміткою вчителя. Буває важливим показати учням їх слабкі місця, щоб сформувати у них 

уявлення про свої можливості. Це зробить їх мотивацію більш адекватною і дієвою. На уроках 

засвоєння нового матеріалу ці висновки можуть стосуватися рівня освоєння нових знань та 

вмінь. 

Кожен етап уроку вчителю слід наповнювати психологічним змістом. Так як кожен етап 

- це психологічна ситуація. 

Щоб побудувати психологічно грамотну структуру уроку, вчителю важливо володіти 

вмінням планувати ту частину розвиваючих і виховних завдань, що пов'язана з мотивацією і з 

реальним станом уміння вчитися школярів. Зазвичай вчителю легше планувати навчальні 

завдання (навчити рішенню такого-класу задач), важче намічати розвиваючі завдання (нерідко 

вони зводяться до формування вміння вчитися у найзагальнішому вигляді), і ще рідше як 

особливі розвиваючі завдання вчителем плануються етапи формування мотивації та її видів. 

Основні розвиваючі педагогічні завдання, які можуть бути використані вчителем, який 

прагне проводити цілеспрямовану роботу по формуванню мотивації та вміння вчитися: 

формувати в школярів уміння вчитися - розширювати фонд дієвих знань, відпрацьовувати 

кожен з видів, рівнів та етапів засвоєння знань; формувати в учнів розуміння цілей і завдань, їх 

активне прийняття для себе, самостійну постановку цілей і задач учнями, їх формулювання: 

формувати в учнів уміння виконувати окремі навчальні дії та їх послідовність (спочатку за 

інструкцією, потім самостійно); навчати школярів прийомів самоконтролю й адекватної 

самооцінки (по етапах роботи в відповідно до об'єктивних вимог і зі своїми індивідуальними 

можливостями); навчати школярів умінням ставити проміжні цілі у своїй навчальній роботі, 

планувати окремі навчальні дії та їх послідовність, долати труднощі і перешкоди при їх 

реалізації, розраховувати свої сили; формувати у школярів уміння усвідомлювати свої мотиви в 

навчальної роботи, свідомо їх зіставляти і робити обґрунтований вибір ("З двох справ я 

спочатку роблю це, бо для мене воно важливіше за такою-то причини). 

 

Формування мотивації навчання у відстаючих дітей. 

У рамках уроку здійснюється індивідуальний підхід до формування мотивації 

відстаючих дітей. При корекційній роботі треба починати з таких її цілей, які можуть бути 

досяжні за відносно короткий час (тижні), що допоможе учневі і вчителю швидко побачити 

перші результати. У цілому формування мотивації навчання та вміння вчитися у відстаючих 

учнів включає наступні напрямки: перш за все відновлення позитивного ставлення до навчання 

і до окремих навчальних предметів і занять, для чого слід починати з вирішення цими учнями 

доступних їм задач, які їх підтримують упевненість в успіху, підкріплювати навіть маленькі 

удачі, створювати умови для позитивних переживань успіху, часто питати, терпляче 

вислуховувати. 

При формуванні позитивного ставлення до навчання слід передбачати спеціальну роботу 

по формуванню спрямованості на пошук різних способів рішення задачі замість вузької 

орієнтації тільки на результат; вправи з відпрацювання вмінь учнів ставити і досягати мети, 

складати план своєї роботи, пов'язувати окремі дії в систему, виконувати складні приписи 

вчителі, що в цілому поліпшить дисциплінованість цих дітей; вправи з формування оціночних 

дій школярів, для чого залучати самого учня до оцінки своїх і чужих знань, орієнтуватися при 

цьому на попередні успіхи даного учня, посилювати адекватні критичні судження самого учня, 

частіше застосовувати коментування вчителем своєї оцінки, враховувати, що мотивації 

навчання сприяють більш однорідний склад класу і збігу норм внутрішньогрупових оцінок. 

Крім того, у відстаючих дітей важливо зміцнювати власне вміння вчитися: усувати 

прогалини в знаннях, розширювати запас знань і розвивати їх за всіма параметрами (повнота, 
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системність, гнучкість, дієвість та міцність); навчати учнів виконання дій за інструкцією, чіткої 

їх послідовності при розумінні дітей неминучості і повноти контролю вчителя з детальним 

поясненням нового матеріалу, з використанням наочних опор, з промовлянням, з обов'язковим 

доведенням кожної дії до етапу автоматизації; спеціально навчати більш складних дій: 

розрізненню способу від результату, співставлення декількох способів, зміни способу 

досягнення мети, при необхідності перенесення його в нові умови, тобто вмінню користуватися 

способами і застосовувати їх, спираючись при цьому на плани, наочні схеми і т.д. 

У роботі з невстигаючими необхідно реалізувати все викладене, маючи на увазі, що 

починати краще з вправ на постановку цілей і стимулювання мотивів, паралельно зміцнюючи 

вміння вчитися, поступово і детально відпрацьовуючи його ланки. Спеціально треба 

передбачити подолання в окремих дітей "вивченої безпорадності" як наслідок тривалих невдач, 

що часто зміцнює неповагу дітей до себе. 

 

Формування мотивації спільної навчальної діяльності. 

Розглядаючи особливості прояву та розвитку у школярів мотивів учіння, не можна не 

торкнутися деяких питань, що пов'язані з формуванням у них мотивації спільної навчальної 

діяльності. 

Якщо рушійною силою навчальної діяльності школяра є бажання, прагнення оволодіти 

будь-яким навчальним матеріалом або способом його добування, то ми аналізуємо рівень 

сформованості пізнавальних і навчально-пізнавальних мотивів. У колективній навчальній 

діяльності акценти дещо змінюються. Тут учня цікавить можливість так організувати свою 

взаємодію з партнером (дорослим або ровесником), щоб оволодіння матеріалом, знаннями, 

вміннями відбулося найбільш ефективно. 

При спільній навчальній діяльності дитина вчиться зіставляти, порівнювати, нарешті 

оскаржувати іншу точку зору, доводити свою правоту. Такі суперечки з дорослим, з учителем 

практично виключені: в силу його досвіду і позиції дорослий, тим більше, педагог завжди 

правий, і дитина покірно, часто неусвідомлено приймає його точку зору. Положення ж 

однолітків однакове. Тому дитина готова сперечатися з товаришем, бо спочатку вважає себе 

правою. Дитина усвідомлює, що є інший шлях рішення, інший спосіб дії, що і товариш може 

бути правим. 

Уміння зіставляти різні точки зору в процесі виконання навчальних завдань, вміння як 

би "стати на позицію іншої людини" веде до виникнення найважливішого новоутворення. Воно 

сприяє зародженню, розвитку і становленню мотиву співробітництва. 

 

Рекомендації з формування мотивації спільної навчальної діяльності школярів. 

1. Перш за все вчителю необхідно створити ситуацію для виникнення в учнів загального 

позитивного ставлення до колективних форм роботи. Для включення в спільну навчальну 

діяльність молодших школярів гра є одним з найбільш ефективних прийомів. У підлітковому 

віці найбільш сильно проявляється бажання обговорити що-небудь з однолітками. Крім того, 

учні цього віку використовують найменший привід для того, щоб якось звернути на себе увагу, 

стати помітним серед інших. Включення в урок обговорення, наприклад, результатів роботи, 

розподіл спільних дій за функціями (взаємоперевірка, взаємооцінка) можуть зацікавити дітей, 

забезпечити їх уважне, зацікавлене ставлення до колективних форм навчальної роботи. У 

старших школярів починає підвищуватися престиж знань. Мотивувати їх до спільного 

виконання завдань може, наприклад, усвідомлення можливості надати і отримати допомогу, 

обмінятися інформацією. 

2. Велике значення для формування мотивації спільної навчальної роботи має склад 

групи. Дуже важливо уважно поставитися до його підбору. 

а) при підборі групи необхідно враховувати бажання дітей працювати саме один з 

одним, але окрім бажання дітей працювати разом необхідно враховувати і те, які цілі можуть 

переслідувати діти, якими мотивами вони будуть керуватися при включенні в спільну роботу. 
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б) при підборі групи необхідно враховувати співвідношення їхніх можливостей та їх 

уявлень про це. Взаємодія в групах, де об'єднані діти, які усвідомлюють різницю своїх 

можливостей, виникає в тому випадку, якщо більш сильні учні перш за все хочуть допомогти 

слабшому, навчити його і засіб для цього бачать у спільній роботі, а слабкий обов'язково хоче 

навчитися і діяти на рівних з сильним. 

в) при підборі групи необхідно також враховувати індивідуальні особливості учнів: 

рівень їх знань, темп роботи інтереси і т.п. 

3. Особливе значення для формування мотивації спільної діяльності має правильний 

підбір завдань і форм колективної роботи. Учитель не повинен пропонувати дітям непосильну 

разом для них роботу, тому, що не отримавши задоволення від спільного виконання завдання, 

діти надовго можуть зберегти негативне ставлення до колективних форм роботи. 

4. Для формування мотивації спільної навчальної роботи велике значення має те, яке 

місце в роботі групи займає вчитель. Він повинен здійснювати керівництво роботи дітей, вчити 

їх способам взаємодії і в той же час не бути диктатором. 

 

 

Прийоми створення ситуацій успіху для формування позитивного ставлення. 

  1. Зняття страху. Допомагає подолати невпевненість у власних силах, боязкість, страх 

самої справи і оцінки оточуючих. «Ми всі пробуємо і шукаємо, тільки так може щось вийти», 

«Люди вчаться на своїх помилках і знаходять інші способи вирішення», «Контрольна робота 

досить легка, цей матеріал ми з вами проходили». 

  2. Авансування успішного результату. Допомагає вчителю висловити свою тверду 

переконаність в тому, що його учень обов'язково впорається з поставленим завданням. Це, в 

свою чергу, вселяє дитині впевненість у свої сили і можливості. «У вас обов'язково вийде ..», 

«Я навіть не сумніваюся в успішному результаті». 

  3. Приховане інструктування дитини в способах і формах здійснення діяльності. 

Допомагає дитині уникнути поразки. Досягається шляхом натяку, побажання. «Можливо, 

краще всього почати з .....», «Виконуючи роботу, не забудьте про .....» 

  4. Внесення мотиву. Показує дитині заради чого, заради кого вчиняється ця діяльність, 

кому буде добре після виконання. «Без твоєї допомоги твоїм товаришам не впоратися ...» 

  5. Персональна винятковість. Позначає важливість зусиль дитини в майбутній чи 

теперішній діяльності. «Тільки ти і міг би ....», «Тільки тобі я і можу довірити ...», «Ні до кого, 

крім тебе, я не можу звернутися з цим проханням ...». 

  6. Мобілізація активності або педагогічне навіювання. Спонукає до виконання 

конкретних дій. «Нам вже не терпиться почати роботу ...», «Так хочеться скоріше побачити ...» 

  7. Висока оцінка деталі. Допомагає емоційно пережити успіх не результату в цілому, а 

якоїсь його окремої деталі. «Тобі особливо вдалося те пояснення», «Найбільше мені в твоїй 

роботі сподобалося ...», «Найвищою похвали заслуговує ця частина твоєї роботи». 

 

3. ПОНЯТТЯ ПСИХОГІМНАСТИКИ 

Психогімнастика - метод, при якому учасники проявляють себе і спілкуються без 

допомоги слів. Це ефективний засіб оптимізації соціально перцептивної сфери особистості, 

оскільки дозволяє звернути увагу на "мову тіла" і просторово-часові характеристики 

спілкування. 

Термін "психогімнастика" може мати широке і вузьке значення. Психогімнастика у 

вузькому значенні розуміється як ігри, етюди, в основі яких лежить використання рухової 

експресії в якості головного засобу комунікації в групі. Такого роду психогімнастика 

спрямована на вирішення задач групової психокорекції: встановлення контакту, зняття 

напруги, відпрацювання зворотних зв'язків і т.д. 

У широкому сенсі психогімнастика - це курс спеціальних занять, спрямованих на 

розвиток і корекцію різних сторін психіки людини як пізнавальної, так і емоційно-особистісної 

сфери. 
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Психогімнастика як невербальний метод групової роботи припускає вираз переживань, 

емоційних станів, проблем за допомогою рухів, міміки, пантоміміки; дозволяє клієнтам 

проявляти себе і спілкуватися без допомоги слів. Це метод реконструктивної психокорекції, 

мета якого - пізнання і зміна особистості клієнта. 

 

4. ПСИХОГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ. 

Психогімнастика включає в себе три частини, що характеризуються самостійними 

завданнями і власними методичними прийомами: 

1. Підготовчу. 

2. Пантомімічні. 

3. Заключну. 

Підготовча частина психогімнастичного заняття 

Завдання: 

• зменшення напруги учасників групи; 

• зняття страхів і заборон; 

• розвиток уваги; 

• розвиток чутливості до власної рухової активності, активності інших людей; 

• скорочення емоційної дистанції між учасниками групи; 

• формування здатності виражати свої почуття, емоційні стани, проблеми без слів і 

розуміти невербальну поведінку інших людей. 

Як правило, підготовча частина починається з вправ, спрямованих на розвиток уваги. До 

такого роду вправ відносяться: 

• гімнастика з запізненням. Вся група повторює за одним з її учасників звичайне 

гімнастичну вправу, відстаючи від ведучого на один рух. Темп вправи поступово наростає; 

• передача ритму по колу. Слідом за одним з учасників всі члени групи по черзі по колу 

повторюють, плескаючи в долоні, заданий ритм; 

• передача руху по колу. Один з учасників групи починає дію з уявним предметом так, 

щоб цю дію можна було продовжити. Сусід продовжує цю дію, таким чином, уявний предмет 

обходить весь круг; 

• дзеркало. Учасники групи розбиваються на пари і по черзі повторюють рухи свого 

партнера. 

Інший вид вправ спрямований головним чином на зняття напруги і складається з 

найпростіших рухів, наприклад, "Я йду по воді" "Я йду по гарячому піску", "Поспішаю на 

роботу", "Повертаюся з роботи", "Іду до лікаря", " Іду на заняття групи "і т.д. Сюди ж 

відносяться вправи за типом "третій зайвий", для чого можуть використовуватися різноманітні 

рухливі ігри. 

Наступний тип вправ спрямований насамперед на скорочення емоційної дистанції між 

учасниками групи, на розвиток співробітництва і взаємодопомоги. Тут використовуються 

вправи, що передбачають безпосередній контакт, зменшення просторової дистанції - розійтися 

з партнером на вузькому містку; сісти на стілець, зайнятий іншою людиною; заспокоїти 

скривджену людину; передати почуття по колу. В останній вправі вся група сідає в коло і 

закриває очі. Один з її учасників передає якесь почуття своєму сусідові за допомогою дотику. А 
той, у свою чергу, повинен передати це почуття далі, своєму сусідові, зберігши його зміст, але 

виразивши його за допомогою власних засобів. Таким чином, одне і те ж почуття, виражене за 

допомогою різних рухів, дотиків обходить весь круг. Такого роду вправи сприяють розвитку 

почуття безпеки у клієнтів, довіри, емоційного прийняття один одного. 

Використовуються й інші вправи, пов'язані з тренуванням розуміння невербальної 

поведінки інших і розвитком здатності вираження своїх почуттів і думок за допомогою 

невербальної поведінки: домовитися про що-небудь з іншою людиною за допомогою тільки 

жестів (розмова через товсте скло); зобразити те чи інше стан або почуття (радість, 

роздратування, образу, співчуття і т.д.); зобразити психологічні особливості свої або іншої 
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людини (який я є, яким би я хотів бути, яким здаюся оточуючим); зрозуміти, яке почуття чи 

думка хотів висловити інша людина з допомогою невербальної поведінки; звернути на себе 

увагу групи і т.д. 

Всі перераховані вправи складають підготовчу частину заняття, хоча на більш пізніх 

стадіях розвитку корекційної групи можуть нести і більш важливе змістовне навантаження. На 

початку роботи групи підготовчої частини може відводитися більше половини часу всього 

заняття, а іноді і всі заняття, оскільки напруга, тривога, скутість клієнта, страх перед 

неформальними контактами в незвичній ситуації посилюються і необхідні вправи, спрямовані 

на подолання саме цих явищ. 

У цьому випадку менше часу виділяється і на обговорення того, що відбувалося в групі, 

і необхідно обмежитися тільки найбільш загальним обміном вражень. Вибір вправ, а також їх 

тривалість визначаються загальногруповою ситуацією, фазою розвитку групи, цілями і 

завданнями групи. 

У деяких випадках перші психогімнастичні заняття можуть складатися тільки з вправ 

підготовчої частини. Тому на даному етапі не слід давати занадто складних пантомімічних 

завдань і захоплюватися інтерпретацією вправ. У такій ситуації набагато ефективніше 

пропонувати групі загальні вправи, пов'язані з тренуванням уваги, здатністю приймати 

невербальні прояви взагалі, а також вправи, спрямовані на скорочення емоційної дистанції між 

учасниками групи. На наступних етапах зростає питома вага власне пантомімічних завдань. 

Пантомімічна частина психогімнастичного заняття 

Пантомімічна частина в псіхогімнастиці є найбільш важливою і в зрілій 

психокорекційній групі займає велику частину часу. 

Обирають теми, які учні представляють без допомоги слів. Найчастіше в пантомімічній 

частини використовуються наступні теми: 

1. Подолання труднощів. Це теми, що відображають загальнолюдські проблеми і 

конфлікти, які можуть бути представлені в символічному вигляді ("подолання труднощів", 

"заборонений плід", "перехрестя", "хвороба", "здоров'я", "щастя", "тривога" і т.д .). Всі клієнти 

по черзі зображають, як вони переборюють життєві труднощі. Символічно трудність може 

уособлювати будь-який предмет, наприклад лава або стілець зображають перешкоду, яку 

потрібно подолати. 

2. Заборонений плід. Всі учні по черзі розповідають, як вони поводяться в ситуації, коли 

їх бажання розходиться із зовнішніми або внутрішніми нормами. Роль забороненого плоду 

також може грати який-небудь предмет. 

3. Моя сім'я. Учень обирає кілька учасників групи, розставляє їх у просторі, так, щоб 

фізична дистанція приблизно відповідала ступеню емоційної близькості з членами сім'ї або 

найближчим оточенням. 

4. Скульптор. Один з членів групи виступає в ролі скульптора, тобто надає членам групи 

пози, які, на його думку, відбивають їх особливості і конфлікти. 

5. Моя група. Тема пов'язана з вираженням почуттів до членів групи, свого найближчого 

оточення, членам своєї родини. Члени групи розставляються в просторі, причому фізична 

відстань між членами групи має відображати ступінь емоційної близькості. 

6. Звичні життєві ситуації (прохання, вимоги, звинувачення, сварки, запізнення і ін). 

7. Тема "Я". Теми, що відносяться до проблем конкретних учнів ("Який я є"; "Яким хотів 

би бути"; "Яким здаюся навколишнім"; "Я серед людей"; "Моя сім'я"; "Моє життя"; "Моя 

травма" і т.д.). 

8. Казка. Тема пов'язана з використанням казкових сюжетів і фантазій. Клієнти 

зображують дії в ролі чарівників, зачарованих героїв казок. 

В ході пантоміми широко використовуються допоміжні прийоми типу "двійники" або 

"дзеркала". Суть їх полягає в наданні невербальної зворотного зв'язку, що дозволяє побачити 

себе очима інших (якщо члени групи повторюють невербальну поведінку грав клієнта) і 

отримати інформацію про можливі варіанти (коли інші пропонують свої способи невербальної 

поведінки для тільки що представленої ситуації). 
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Після виконання кожного пантомімічна завдання група обговорює побачене. Йде 

емоційний обмін власними переживаннями, що виникли в процесі виконання завдання або 

спостереження за невербальною поведінкою інших, своїми асоціаціями, спогадом, досвідом. 

Пропонується власне розуміння ситуації, аналізуються взаємовідносини і взаємодії учасників 

групи. Матеріал, отриманий в ході виконання пантомімічних завдань, може бути використаний 

для подальшої групової дискусії. 

Заключна частина психогімнастичного заняття 

Заключна частина психогімнастики повинна сприяти зняттю напруги, яка могла 

виникнути у зв'язку із значущістю пантоміми, сильних емоцій, що супроводжували цю частину 

занять, підвищенню згуртованості групи, зростанню довіри і впевненості. Тут 

використовуються вправи з підготовчої частини, головним чином ті, які допомагають пережити 

відчуття спільності. 

Кожне заняття, включаючи в себе ритміку, пантоміму, колективні ігри і танці, 

складається з трьох фаз: 

1. Зняття напруги. Досягається за допомогою різних варіантів бігу, ходьби, мають і 

соціометричне значення: кого вибрати в напарники, з ким бути в одній команді і т.д. 

2. Пантомімічна фаза. На цій фазі членам групи необхідно зобразити невербально свою 

поведінку в разі, якщо у вікно влізає злодій, при боязні наступити в калюжу і т.д. 

3. Заключна фаза закріплює відчуття приналежності до групи, в ній використовуються 

різного роду колективні ігри і танці. 

М.І. Чистякова запропонувала методику, названу нею також психогімнастика, 

орієнтовану на дітей молодшого віку. У однойменній книзі представлений систематизований 

набір етюдів та ігор, спрямованих як на розвиток у дітей різних психічних функцій, так і на 

навчання елементам саморозслаблення та вміння виражати різні емоційні стани. 

Методика призначена для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку і 

являє собою курс з 20 занять тривалістю близько трьох місяців з частотою зустрічей 2 заняття 

на тиждень. Заняття триває від 25 хв до 1 год 30 хв. Тривалість заняття залежить від віку, 

властивостей уваги і поведінки дітей. Заняття будуються за певною схемою і складаються з 

чотирьох ланок або фаз. 

1. Мімічні та пантомімічні етюди. 

Мета - виразне зображення окремих емоційних станів, пов'язаних з переживаннями 

тілесного і психічного достатку і незадоволеності. Модель вираження основних емоцій і деяких 

соціально забарвлених почуттів. Діти знайомляться з елементами виразних рухів: мімікою, 

жестом, позою, ходою. 

2. Етюди та ігри, спрямовані на вираження окремих властивостей особистості і емоцій. 

Мета - моделювання поведінки персонажів з тими чи іншими рисами характеру, 

закріплення і розширення вже отриманих дітьми відомостей про соціальну компетентності, 

залучення уваги дітей до всіх компонентів виразних рухів одночасно, 

3. Етюди і ігри, що мають терапевтичну спрямованість на певну дитину або на групу в 

цілому. 

Мета - корекція настрою, окремих рис характеру дитини, тренінг модельованих 

стандартних ситуацій. 

4. Фаза психом'язового тренування. 

Мета - зняття емоційної напруги, навіювання бажаного настрою і поведінки. 

Між першою і другою фазами робиться перерва на кілька хвилин, під час якого діти 

надаються самі собі. У межах залу, де проходить психогімнастика, вони можуть робити все, що 

хочуть. Ведучий не втручається в їх спілкування. Необхідно домовитися про сигнал, що 

повідомляє про відновлення заняття. Сигнал може бути будь-яким (дзвінок, дзвіночок, свисток, 

включення лампочки і т.д.), але він повинен бути обов'язково постійним. 

Між третьою і четвертою фазами пропонується включати етюди на розвиток уваги, 

пам'яті, опір автоматизму або рухливу гру. 
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Кожне заняття складається з ряду етюдів. Етюди повинні бути короткі, різноманітні, 

доступні дітям за змістом. Використовується концентричний метод: від простого - до 

складного. 

Кількість дітей у групі дошкільнят - не більше 6, молодших школярів - не більше 8 і не 

менше 3. На заняттях з психогімнастики кожен етюд повторюється кілька разів, щоб в ньому 

могли взяти участь всі діти групи. 

На думку М.І. Чистякової, не має сенсу складати групи тільки за якоюсь однією 

ознакою: страх, діти з нестійким увагою і т.д. Необхідно стежити за тим, щоб в групі було не 

більше однієї гіперактивної, аутичної або схильної до істеричних реакцій дитини. Діти з 

дратівливістю, страхами, тиками, нав'язливими, заїканням, виснажуваністю можуть займатися 

разом. Однак дітей з нормальним інтелектом і дітей, які страждають граничною розумовою 

відсталістю, необхідно розвести по різних групах, так як другі повинні займатися удвічі довше: 

використовується час двох курсів психогімнастики. Психогімнастику можуть проходити і діти 

із затримкою психічного розвитку, і дебільні діти. Однак вони повинні займатися роздільно. 

В групу запрошуються 1-2 дитини, що не потребують участі в психогімнастичних 

вправах, але мають артистичну жилку. Вони використовуються для створення емоційного 

фону. Добре відомо, що зовнішнє вираження емоцій викликає відповідні наслідувальні реакції. 

Тому діти з артистичною жилкою бажані в групі, так як з їх допомогою легше заразити інших 

дітей потрібною емоцією. 

Особливе значення М.І. Чистякова надає позитивним емоціям. Тому всі ігри і етюди на 

викликання виразу емоцій повинні обов'язково включати емоції радості, які є заключними для 

кожного етюду. Повністю заняття закінчується навчанням дітей саморегуляції і їх 

заспокоєнням. 

Сучасні дослідження показали, що максимум здатності до фантазії змістився до 8-11 

рокам, а спад став крутіше. Крім того, виявилася якісно нова зона - "негативна здатність до 

фантазії" - коли людина психологічно налаштований проти неї. 

 

ЕМПАТІЯ АБО ОСОБИСТА АНАЛОГІЯ - уявити себе на місці овоча або фрукта і спробувати 

передати думки, почуття. Питання: 

Що найбільше подобається? 

У що любиш одягатися? 

З ким хочеш дружити? 

Про що мрієш? і т.д. 

 

СИНЕКТИКА СИМВОЛІЧНА - викласти птицю з геометричних фігур: 

              
 

СІНЕКТІКД ОСОБИСТА - представити себе птахом. 

Питання: 

Який ти хочеш бути птахом? 

Навіщо ти багато літаєш? 

Хто твої друзі? 

Хто тебе ображає? 

Що ти любиш більше всього на світі? 

 

СИНЕКТИКА ПРЯМА. Що придумала людина, подивившись на птицю? Відповіді: літак, 

молоток, тканину і т.д. 
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МЕТОД фантастичні ПРОБЛЕМИ. Намалюй таку птицю, якої ніколи не було і назви її новою 

назвою. Як ти думаєш, яка птах СІАМАР? У малюванні птиці можна використовувати 

морфологічний ящик. Окремі частини тіла різних птахів поєднуються в одному зображенні. 

Приклад: тулуб - ворони, хвіст - павича, ніс - дятла, крила - горобця і т.д. 

 

ОСОБИСТА АНАЛОГІЯ - висловити почуття пір року. Я - ЛІТО, ЗИМА, ОСІНЬ, ВЕСНА 

Питання дітей: 

Чи я щасливе? 

Що болить? 

З ким товаришую? 

Який у мене настрій? 

 

МЕТОД фантастичні ПРОБЛЕМИ - що було б, якщо постійно світило сонце? 

Постійно йшов дощ? 

Постійно йшов сніг? 

Метод мозкового штурму вирішить ці проблеми 

 

 

ВПРАВА «КАЗКОВИЙ ГЕРОЙ» 

Один - загадує казкового героя 

Інші - задають питання (так, ні), повинні здогадатися кого загадав 

 

ВПРАВА «КРОКОДИЛ» 

Показати загаданий предмет без слів. Інші повинні відгадати 

 

НЕЗАВЕРШЕНІ ФІГУРИ 

Дітям роздають аркуші паперу з намальованими на них фігурками (колами, квадратами, 

трикутниками, різними ламаними лініями і т.д.). У кожної дитини набори фігур повинні бути 

однаковими. Дітям пропонують за 5-10 хв домалювати до фігурок все, що завгодно, так щоб 

вийшли предметні зображення, але при цьому постаратися, щоб не було однакових малюнків. 

Кожен такий малюнок можна підписати, придумавши йому незвичайну назву. 

Це завдання легко перетворити в гру, підбираючи різні набори фігурок. Виграє автор самих 

оригінальних малюнків, таких, які не зустрічалися в інших граючих. 

 

ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТИ 

Хорошою школою уяви та перевірки рівня і особливостей його розвитку служить вивчення 

географічної карти. 

Дитині дають карту - туристичну маршрутну схему із зображенням якої-небудь річки. По 

берегах річки нанесені схематичні зображення міст, сіл, залізниці, мостів та ін.. Дітям кажуть: 

«Бачиш, по річці пливе теплохід. Уяви собі, що ти стоїш на палубі, дивишся на береги. І ось 

про все, що ти бачиш і відчуваєш, розкажи, будь ласка, мені ». 

Можливі такі варіанти оповідань: 

1. Діти сумлінно перераховують все, що бачать на карті, нічого не додаючи від себе, ніяких 

образів у них не виникає: 

Ігор: «Ну, пливу ... (Мовчить). Берег бачу. Будинки тут стоять. Бачу будинку. Міст бачу. Ще 

що? Ось тут міст стоїть. Берег бачу. Будинки тут теж стоять (показує), тут стоять (показує). Всі 

тут, що стоїть, бачу ». 

2. Сюжетна розповідь відсутня, але діти розповідають багато, іноді дуже емоційно, вільно 

уявляють себе на пароплаві: 

Петя: «Тут літо. Свіже повітря. Сонце світить. Ліси навколо, гаї. Зупинки всякі, пароплав 

зупиняється на цих зупинках ». 
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3. Діти дають зв'язну розповідь про уявний шлях на теплоході. Такі розповіді емоційні, 

барвисті, в них велику роль відіграє уява, але воно постійно контролюється свідомістю, яке 

спрямовує його по визначеному руслу: 

Андрій: «Я пливу на теплоході і відчуваю, що трохи на хвилях гойдаюся. Ось корабель 

проходить під мостом - трохи темніє, а потім - світлішає знову. Парохід зупиняється на 

зупинках, а потім знову пливе. Ми проїжджаємо повз ліс і після цього знову виїжджаємо на 

сонце. І раптом мій корабель вбігає в якусь маленьку річечку. Пливемо по цій річечці. І коли 

річка загортає, я знову виїжджаю на широку річку і пливу по ній. Пливу повз села і маленькі 

сіла. Підпливаю до залізниці, а по ній йде поїзд. Коли я проїжджаю під мостом, він їде наді 

мною і дуже шумить ». 

 

СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕВНИХ СЛІВ 

Дітям пропонують слова. Наприклад: 

а) дівчинка, дерево, птах; 

б) ключ, капелюх, човен, сторож, кабінет, дорога, дощ. 

Потрібно скласти зв'язну розповідь, використовуючи ці слова. 

 

ЧАРІВНІ КЛЯКСИ 

До початку гри виготовляють кілька плям: на середину аркуша паперу виливається трохи 

чорнила або туші, і лист складають навпіл. Потім лист розгортають, і можна почати гру. 

Грають по черзі: говорять, які предметні зображення вони бачать у ляпки або окремих її 

частинах. Виграє той, хто назве найбільше предметів. 

 

ЗАВЕРШЕННЯ РОЗПОВІДІ 

Дітям пропонують початок якого оповідання. Наприклад: «Стояв ясний сонячний день. По 

вулиці йшла дівчинка і вела на повідку смішне щеня. Раптом звідки не візьмись ... ». 

Необхідно придумати продовження оповідання, котре оцінюється за наступними критеріями: 

- Закінченість, 

- Яскравість і оригінальність образів, 

- Незвичайність повороту і сюжету, 

- Несподіванка кінцівки. 

 

ПРОГУЛЯНКА ПО БЕРЕЗІ МОРЯ 

Учасники групи сидять по колу. 

«Зараз ми зробимо невелику прогулянку по березі моря. Сядьте, будь ласка, зручніше і 

повільно закрийте очі. Зверніть увагу на ваше дихання, відчуєте його: повітря проходить через 

ніс, горло, потрапляє в груди, наповнює ваші легені. відчуєте, як з кожним вдихом у ваше тіло 

потрапляє енергія і з кожним видихом йдуть непотрібні турботи, переживання, напруга ... 

Зверни увагу на своє тіло, відчуйте його - від ступень ніг до верхівки голови. Ви сидите на 

стільці (в кріслі), чуєте якісь звуки, відчуваєте подих вітерця на вашому обличчі. Може бути, 

вам захочеться змінити позу, зробіть це. А тепер уявіть, що ви опинилися біля моря. Ви 

повільно йдете по березі. Озирніться уважно навколо, які вас оточують кольори, звуки, запахи 

... Подивіться на небо, на море. Зверніть увагу на ваш стан: які емоції, почуття у вас виникають, 

як вони змінюються під час прогулянки. Ви нікуди не поспішаєте і можете спокійно йти далі. 

Можливо, ви захочете зайти в воду і скупатися або посидіти на березі. Зробіть це ... 

А тепер настала пора повернутися в цю кімнату. Зробіть це в зручному для вас темпі: можете 

одразу відкрити очі або посидіти ще закритими. 

Зараз ми поділимося один з одним своїми враженнями, Для цього створимо групи по 4 людини. 

Постарайтеся, щоб в одній групі з вами опинилися в основному ті, з ким ви ще не працювали в 

малій групі ». 

Після того як групи сформувалися, тренер продовжує інструкцію: «Зараз кожен по черзі 

розповість про свої враження, про ті образи, переживання, стани, які у нього виникали під час 
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нашої "прогулянки", а інші будуть уважно слухати оповідача, не задаючи питань, не 

коментуючи та не інтерпретуючи почуте. Постарайтеся уловити ті моменти, коли ви перестаєте 

слухати. На кожне оповідання витратьте приблизно 3-4 хвилини ». 

Після завершення роботи в групах тренер пропонує повернутися в коло і поділитися 

враженнями на цей раз про роботу в малих групах. Зокрема, можна поставити запитання: «У які 

моменти ви переставали слухати?». Відповідаючи на нього, учасники групи зазвичай говорять 

наступне: «Відволікся на свої думки, коли став порівнювати те, що розповідає інший, зі своїм 

досвідом», «У якийсь момент виникла асоціація, і я почала думати про це», «У мене виникла 

незгода з тим, що я почула, і в цей момент я відволіклася», «У якийсь момент я стала думати 

про те, що буду говорити сама і перестала слухати» і т. д. 

Підводячи підсумок обговоренню, тренер має можливість ще раз звернути увагу учасників на 

те, як важливо вміти слухати іншу людину. 
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