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22 Формалізм учителя, неможливість отримати повноцінну відповідь та 

допомогу 

23 Несподівані зміни в розкладі уроків 

24 Брак підручників, навчальних посібників тощо. 

25 Не встигаю записувати те, що говорить учитель 

26 Настирливість, безцеремонність і зверхність деяких учнів 

27 Запізнення вчителя на урок 

28 Занадто багато уроків на день 

29 Необлаштований шкільний двір 

30 Відчуття, що ті знання, які нам дають у школі, не знадобляться в житті, у 

професійній діяльності 

31 Те, що клас, в якому я навчаюсь, недостатньо дружній 

32 Учитель на уроці переказує з підручника і нічого більше 

33 Урок триває і на перерві 

34 Необхідність займатися громадською роботою (вона відволікає мене від 

навчання) 

35 Часто відкладаю «на потім» виконання завдань, які необхідно 

виконувати зараз 

36 Учні, які запізнюються і заходять в клас після початку уроку 

37 Не готовність учителя до уроку 

38 Зневага, безцеремонність та образи від учителя 

39 Недостатня технічна оснащеність навчального процесу 

40 Мені не вистачає волі і посидючості для навчальної роботи. 
 

 

АДАПТАЦІЯ ДИСПОЗИЦІЙНОЇ ШКАЛИ ПОТОКУ С.А. ДЖЕКСОНА 

АДАПТАЦИЯ ДИСПОЗИЦИОННОЙ ШКАЛЫ ПОТОКА С.А. ДЖЕКСОНА 

ADAPTATION OF JACKSON’S DISPOSITIONAL FLOW SCALE 

© Фоменко К.І., Рочняк А.Ю., м. Харків 

Оригінальний опитувальник «Диспозиційна шкала потоку. Повна 

версія» (LONG Dispositional Flow Scale (DFS-2) був представлений 

С.А. Джексон в 2010р. Теоретичною основою даної методики є 

дев’ятивимірна концептуалізація потоку М. Чіксентміхайі 

(M. Csikszentmihalyi). Ці дев'ять вимірів: «баланс між ступенем складності 

діяльності і рівнем розвитку навичок»; «злиття свідомості і дії»; «ясність 

мети»; «точність зворотного зв'язку»; «концентрація на поточному 

моменті»; «відчуття контролю»; «втрата самосвідомості»; «трансформація 

часу»; «самодостатній досвід». Разом ці виміри становлять оптимальний 

психологічний стан потоку, окремо вони означають концептуальні елементи 

цього стану. 

Чотири з дев’яти вимірів (баланс між ступенем складності діяльності 

і рівнем розвитку навичок, ясність мети, точність зворотного зв'язку, 

концентрація на поточному моменті) є умовами для входження в стан 
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потоку, а п’ять інших є ознаками, які безпосередньо характеризують стан 

потоку. 

С.А. Джексон було розроблено три типи шкал потоку, які відносяться 

до конструкції потоку з різних точок зору. «Диспозиційна шкала потоку. 

Повна версія» відноситься до багатовимірного типу шкал, яка є 

інструментом самоаналізу, який призначений для оцінки досвіду потоку в 

дев’ятивимірній моделі. Дана шкала є найкращим варіантом для детального 

опису характеристик загальної тенденції та частоти переживання стану 

потоку відповідно до дев’ятивимірної моделі потоку М. Чіксентміхайі. 

Опитувальник С.А. Джексон представлений 36 пунктами (по 4 на 

кожну шкалу). Оцінка пунктів опитувальника здійснюється за 5-бальною 

шкалою, де 1 – повністю не згодний, 5 – повністю згодний (Jackson S., 

Eklund B., & Martin A., 2011). 
 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОТОРНОЇ ПАМ’ЯТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS’ MOTOR 

MEMOR 

© Ходикіна Ю.Ю., м. Харків 

Розвиток структур моторної пам'яті та збагачення запасу рухових 

програм – один з ключових механізмів психомоторного розвитку дитини. 

Емпіричні дані дозволяють стверджувати про зумовлену особливостями 

моторної пам'яті гетерохронність становлення окремих рухових якостей 

дошкільників, а також про сензитивний характер даного вікового періоду 

відносно навчальних і виховних впливів на моторну пам'ять. 

Розвивальна програма була спрямована на оптимізацію моторної 

пам'яті старших дошкільників, поліпшення параметрів її функціонування, 

підвищення ефективності конструктивно-технічної діяльності дітей. 

Програма розвивальних впливів реалізовувалася відповідно до 

принципів системності, діяльності, обліку індивідуально-психологічних і 

особистісних особливостей дітей дошкільного віку. Формуючі впливи були 

орієнтовані на зону найближчого розвитку та мали в якості мішеней 

аттенційні, сенсорно-перцептивні, інтелектуальні та моторні процеси, 

емоційно-вольову й мотиваційну сфери особистості дитини. 

Впровадження розвивальної програми було пов’язане з такими 

завданнями: 

1. Сприяння процесу формування в дітей системи довільної 

психічної активності при програмуванні психомоторних актів і 

конструктивно-технічних дій. 

2. Формування атенційних якостей, що виражаються в здатності 
дітей концентруватися на завданні. 

3. Формування навичок просторового аналізу та синтезу предметів 


