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стандарту початкової школи» Полтавського міського методичного кабінету
Полтавської міської ради.
Тренінговий курс розроблений для використання у роботі
практичними психологами, соціальними педагогами закладів системи освіти
України. Автори курсу працюють над розробкою психодіагностичного
інструментарію, направленого на вивчення стану психологічної готовності
педагогів до впровадження Концепції «Нової української школи» в закладах
освіти.
СКРИНІНГОВА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СУМІСНОЇ УВАГИ У ДІТЕЙ
РАННЬОГО ВІКУ
СКРИНИНГОВАЯ МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОВМЕСТНОГО
ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
SCREENING OF JOINT ATTENTION FOR THE CHILDREN OF EARLY AGE
© Жукова Л.В., Трушик О.В., м. Харків

Методика є модифікацією блоку «Соціальна взаємодія» Плану
діагностичного обстеження при аутизмі ADOS (Кетрін Лорд, Майкл Раттер,
Памела Ді Лаворе, Сьюзан Різі, російськомовна адаптація О.Сорокіна,
К.Давидової). Скринінгова діагностика проходить як структуроване
включене спостереження за поведінкою під час спеціальний організованій
ігровій діяльності. Спостереження проводитися у збідненому середовищі.
Для організації ігрової діяльності використовуються стандартизовані
стимульні матеріали. При проведенні спостереження обов'язкова
присутність особи, що здійснює постійний догляд за дитиною. Методика
може бути застосовна для дітей віком від 1,5 року до 3-х років, що не мають
обмежень у моторній сфері. Можливе використання для дітей що частково
або повністю не володіють мовою. Методика включає чотири модельовані
ситуації.
1. Довільна гра. Початковий період спостереження, що дозволяє
дитині адаптуватися і дорослому оцінити предметну діяльність дитяти і її
спосіб соціальної взаємодії із іграшками та іншою людиною.
Використовуються: механічна іграшка з причинно-наслідковими зв'язками,
зменшена копія побутового предмету із звуковими ефектами, лялька-маля,
набір іграшкового посуду, дві іграшкові машинки, два м'ячі, набір кубиків.
Особа, що проводить спостереження, самостійно не ініціює ігрові дії і не
намагається зацікавити дитину.
2. Гра із бульбашками. Дорослий на видаленні від дитяти пускає
мильні бульбашки, на рівні нижче за своє обличчя. Після того, як дитина це
помітить, за 5 секунд припиняє та оцінює дії, які здійснювала дитина
(напрям погляду, поворот до іншого дорослого, жести, вокальну
активність). Використовується пістолет для пускання мильних бульбашок.
3. Пошук нового ігрового об'єкту. Поза видимістю дитини
розміщується нова іграшка з дистанційним управлінням і сенсорний
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привабливими характеристиками. З протилежного боку і також поза
видимістю розташовується значущій для дитини дорослий. Другий
дорослий привертає увагу дитини і емоційно виразно каже «Поглянь». На
іграшку дорослий вказує а)поглядом, б) поворотом свого обличчя та
поглядом, в) поглядом і вказівним жестом, г) дистанційно включає іграшку.
Після того, як дитина звернула увагу на іграшку за 5 секунд іграшка
вимикається.
4. Посмішка у відповідь. Утримавши уваги дитини дорослий
посміхається їй та намагається викликати у відповідь посмішку а) мімікою,
би) звуками, в)дотиками
При проведенні методики фокус уваги спостерігача направлений на
здатності дитини простежити за поглядом іншої людину без додаткових
вказуючих жестів; спонтанне переміщення погляду з предмету на людину і
назад без очевидних інших цілей, окрім наміру поділитися власним
інтересом; зміна виразу обличчя дитини у відповідь на посмішку або ігрову
дію дорослого, навмисне приміщення дитиною предмету туди, де його
побачить інша особа, без явної мети здобуття допомоги.
Виявлені форми поведінки фіксуються в процесі спостереження,
після кодуються відповідною кількістю балів, відповідно до протоколу
обробки результатів. Після чого робиться підрахунок сумарної кількості
балів і оцінка вираженості ознак порушення висхідної і низхідної спільної
уваги у випробовуваного.
«ЧАРІВНА ПІСОЧНА КРАЇНА» РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА З
ВИКОРИСТАННЯМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІСОЧНИЦІ
«ВОЛШЕБНАЯ ПЕСОЧНАЯ СТРАНА» РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЕСОЧНИЦЫ
«MAGIC SAND COUNTRY» DEVELOPING PROGRAMS USING THE
PEDAGOGICAL SANDBOX
© Зарудська Т. А., м. Полтава

Метою розвивальної програми «Чарівна Пісочна країна» є надання
можливості дитині бути вільною у проявах своєї індивідуальності,
розвивати емпатійні здібності, сприяти забезпеченню повноцінного
розвитку життєво компетентної, впевненої у своїх силах, цілеспрямованої
особистості‚ інтеграція особистості в соціум.
Програма створена на основі методики пісочної терапії
Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєвої та Т. М. Грабенко і філософських казках та
оповіданнях М.А. Андріанова. Рекомендується для використання
психологами, вихователями та вчителями початкової школи, які
ознайомлені з принципами методики пісочної терапії.
Основні завдання програми:
- Стимулювати пізнавальну активність дитини, формувати навички
самоконтролю.
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