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ВСТУП 



 

Актуальність дослідження. Наприкінці  XX століття в Україні дитяча 

психотерапія набула розвитку, що відобразилася у роботах О. І. Захарова, Д. 

М. Ісаєва, М. І. Буянова, В. А. Скуміна та ін. Таким чином, дитяча 

психотерапія – відносно молода дисципліна, яка відділилась на початку XX 

століття від загальної психотерапії, пройшла разом з нею шлях від 

інтуїтивних емпіричних форм, що ставили акцент в терапії на зовнішні від 

пацієнта чинники (флюїди, гіпнотерапія) до особисто орієнтованої терапії, 

що спирається на вивчення та сприяння особистому розвитку дитини, 

нейтралізацію несприятливих факторів середовища, що гальмують і 

пригнічують цей розвиток. 

Основне завдання, яке ставить перед собою соціальний педагог – це 

допомогти людині зробити її життя більш осмисленим, значущим, розвивати 

життєві сили, виявляти допомогу і підтримку тим, хто її потребує.  Важливу 

роль у становленні особистості відіграє період дошкілля. Саме цей період є 

сенситивним для формування первинного світогляду дитини, самосвідомості, 

розвитку соціальних властивостей тощо. 

Тому ще з раннього віку потрібно приділяти увагу в розумовому 

вихованню дитини, розвивати здатність до пізнання навколишнього 

середовища, уміння орієнтуватися в ньому, знаходити правильні способи 

вирішення життєво важливих проблем. Багато відомих педагогів приділяли 

увагу саме цьому. Наприклад: 

К. Д Ушинський важливим чинником формування особистості в 

дошкільному віці вважав розумове виховання. Його авторству належить 

теорія розвитку розумових здібностей дітей паралельно з розвитком 

мовлення. Він стверджував, що розвивати мовлення окремо від думки 

неможливо, а розвивати його перед думкою-шкідливо. Самостійні думки є 

породженням лише самостійно здобутих знань про предмети і явище, які 

оточують дитину. 



Ідеї К. Ушинського  про розумове виховання знайшли своє втілення у 

концепціях Є. Водовозової, яка розглядала його у єдності з моральним, 

естетичним, фізичним вихованням. За її твердженнями, турбота про 

виховання розуму повина полягати в удосконаленні зовнішніх органів чуття і 

розвитку уяви. Процес сенсорного (чуттєвого) виховання має відбуватися 

одночасно з розвитком вищих психічних функцій, пізнавальних процесів, з 

якими пов„язаний розвиток мислення, мовлення, пам„яті. Дитину слід вчити 

усвідомлено сприймати навколишній світ, розвивати спостережливість. Якщо 

вихователь не зумів зробити цього в ту пору, коли у дитини лише починає 

пробуджуватися спостережливість до навколишнього, яка має таке величезне 

значення для психологічного життя людини, то розумові здібності дитини 

поступово притупляються,  і ставши школярем,  вона буде байдуже дивитися 

на світ. 

Я.-А. Коменський розумове виховання розглядав як важливий засіб 

формування особистості дитини. Головним у розвитку дитини автор вважав 

розвиток мислення, нервової ситеми, психічних процесів, формування 

самостійної розумової діяльності. Тому виховувати все це в дитині необхідно 

якомога раніше. 

В. Сухомлинський дошкільне дитинство вважав періодом життя, що 

великою мірою визначає майбутнє людини. У процесі виховання дитини 

дошкільного віку педагог повинен бачити і відчувати дитячу душу.  Адже 

кожна дитина – це унікальний світ , який потрібно зрозуміти, прийняти і 

знайти шляхи взаємодії з ним. 

Соціальний педагог у процесі роботи з індивідами чи соціальними 

групами постійно зіштовхується з соматичними та психологічними 

проблемами - це систематичні, цілеспрямовані заходи з надання допомоги 

особі чи групі осіб у питанні урегулювання почуттів, імпульсів, думок, 

ставлень і зняття психологічних симптомів, які викликають тривожність, 

дискомфорт в людини, 



тому йому необхідно володіти основними психотерапевтичними і 

практичними методами. 

Це систематичні, цілеспрямовані заходи з надання допомоги особі 

чи групі осіб у питанні урегулювання почуттів, імпульсів, думок, ставлень і 

зняття психологічних симптомів, які викликають тривожність, дискомфорт в 

людини. 

Досягти успіху в роботі соціального педагога можливо завдяки 

використанню терапевтичних методів, які опираються на досягнення 

психології, психіатрії, психотерапії.  

Взаємозв‟язок факторів, що впливають на поведінку особистості, 

потребують комплексного використання всіх психотерапевтичних методів у 

соціально-педагогічній роботі, що зумовило вибір теми дослідження « 

Психотерапевтичні методи роботи соціального педагога з дітьми 

дошкільного віку ». 

Таким чином, викладене вище, зумовлює актуальність дослідження теми 

магістерської роботи.    

Об'єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність з дітьми 

дошкільного віку. 

Предмет  дослідження– система психотерапевтичних методів роботи 

соціального педагога з дітьми дошкільного віку. 

Мета дослідження – дослідити рівень використання психотерапевтичних 

методів в роботі соціального педагога з дітьми дошкільного віку. 

Завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати роль психотерапевтичних методів в роботі соціального 

педагога. 

2. Вивчити рівень використання психотерапевтичних методів в роботі 

соціального педагога. 

3. Розробити програму психотерапевтичних та психокорекційних вправ, які 

соціальний педагог може використати в своїй діяльності з дітьми 

дошкільного віку. 



Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

дослідження ми використали емпіричний метод як анкетування, якісний 

аналіз і кількісна обробка результатів дослідження, бесіда. 

Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі Житомирського державного університету ім. 

Івана Франка, соціально- психологічний факультет – 30 осіб;  факультет  

післядипломної освіти та довузівської підготовки – 30 осіб; Житомирський  

дошкільний навчальний заклад № 30 – 20 осіб. 

Практичне значення дослідження: практичне значення полягає в 

тому, що соціальні педагоги зможуть використовувати в своїй професійній 

діяльності програму психотерапевтичних та психокорекцій них  методів 

роботи з дітьми дошкільного віку. 

Апробація роботи. Практична реалізація дослідження відображена у 

науковій публікації автора: Слободенко Л. Ю. Психотерапевтичні методи 

роботи соціального педагога з дітьми дошкільного віку // Актуальні 

проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / 

за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 

13 –14. – (Випуск 3). 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі 125 сторінок, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного з розділів, загального висновку, 

додатків, списку використаної літератури, що нараховує 70 найменувань  та 8 

додатків. 

 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Взаємозв‟язок факторів, що впливають на поведінку особистості, 

потребують комплексного використання всіх психотерапевтичних методів у 

соціально-педагогічній роботі, що зумовило вибір теми дослідження « 

Психотерапевтичні методи роботи соціального педагога з дітьми 

дошкільного віку ». 

 Узагальнення результатів теоретичного аналізу та емпіричного 

дослідження дає підстави для наступних висновків. 

1. У вітчизняній та зарубіжній психології вивчалися та вивчаються 

окремі питання щодо проблеми страхів та тривожності вивчалися 

психологами за кордоном (К. Ізард, З. Фрейд, К. Хорні). Низку оригінальних 

думок, цінних висловлювань стосовно почуття страху та тривожності можна 

зустріти у вітчизняних дослідників-психологів (Л. С. Виготський, О. В. 

Запорожець, Г. С. Костюк, Г. М. Котляр, К. Л. Носенко, В. П. Морозов, С. Л. 

Рубінштейн).  На основі проведеного теоретичного аналізу ми даємо 

визначення таким поняттям: «психотерапія», «психотерапевтичні методи», 

«методи», «страх», «тривожність». 

 2. Уміння проводити наукові дослідження на основі соціальних 

статистичних даних, а також  уміння правильно аналізувати та 

інтерпретувати одержану інформацію, дають змогу адекватно представляти 

ситуацію розвитку спільноти та її проблеми. 

Обізнаність соціальних педагогів та студентів ВНЗ стосовно 

психотерапевтичних методів в діяльності соціального має високий рівень, а 

це в свою чергу свідить про те, що навчально-виховний процес у ВНЗ 

ефективно вливає на рівень знань студентів. І наше дослідження є 

підтвердженням цього. 

3. Дослідження щодо виявлення рівня страху та тривожності дітей 

дошкільного віку показало, що найбільші страхи дітей середньго віку це: 

страхи перед сном та просторові. Після інтерпретації результатів можна 



зазначити, що з наведених даних у таблиці: з 20 випробовуваних страх всіх 

(семи) видів характерний лише одній дитині (5%), страхи 5 - 6 видів 

притаманні двом дітям  (10%), і 4 - 3 видів страху характерні для сімнадцяти 

дітей (85% ). Таким чином, 5% дітей мають «високий» рівень вираженості 

страху. 

Наступний етап дослідження-це вияв тривожності дитини дошкільного 

віку за допомогою методики тривожності ( Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен ).  

Таким чином,  обробка даних результатів дослідження з двадцяти осіб 

високого рівня тривожності не виявлено. Показник середнього рівня сягає у 

вісімнадцяти дітей (80%), та лише двоє дітей, тобто 20% мають низький 

рівень тривожності.   

4. Розроблена  корекційна програма подолання страхів та тривожного 

стану у дітей дошкільного віку за допомогою психотерапевтичних методів. 

Базується на основі опрацювання джерел з означеної проблеми, аналізу 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених: О. В. Запорожець, А. А. 

Осипова, Т. О. Піроженко, Ж. Піаже,  З. Фрейд. Для розробки програми ми 

використали завдання, етюди, ігри і вправи, створені М. І. Чістяковою, М. О. 

Араловою, С. В. Кірскановою, І. А Трубніковою, А. О. Павленко, А. Ю. 

Капською, Т. Л. Мірончик та адаптовані нами з урахуванням мети нашої 

програми. Мета спрямована на те, щоб  допомогти дітям позбавитися страхів 

та  стану тривоги, познайомити дошкільнят із позитивними і негативними 

аспектами почуття «страху», коригувати негативні тенденції соціально-

емоційного розвитку дітей, формувати почуття внутрішньої стійкості, 

забезпечити збереження психічного здоров‟я вихованців, їх психологічного 

та психосоматичного благополуччя. 

Слід зазначити, що одним із  важливих напрямів діяльності соціального 

педагога є  психотерапія, і методи психотерапії необхідно використовувати в 

роботі соціального педагога тому, що вони є ефективними.  

               СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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