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Анотація

       Кваліфікаційну роботу магістра присвячено дослідженню розвитку

асертивної поведінки старшокласників засобами активного соціально-

психологічного навчання. В магістерській роботі проаналізовано наукові

джерела з проблематики дослідження формування асертивності у

старшокласників, структуру асертивності, а також особливості розвитку

асертивної поведінки школярів.

           У ході експериментального дослідження було з’ясовано рівні

прийняття себе, самооцінки учнів, сформованості асертивної поведінки

старшокласників, особливості прийняття себе, соціальної впевненості,

ініціативи в соціальних контактах, показники тривожності. На основі

результатів констатувального експерименту розроблено й апробовано

програму соціально-психологічного тренінгу, метою якого є формування

асертивної поведінки школярів, розвиток умінь прийняття рішень,

усвідомлень власних емоційних станів і розвиток емпатії.

Ключові слова: асертівність, старшокласник, група, ситуація,

експеримент, асертивна поведінка, впевненість, емпатія, соціально-

психологічне навчання, учень, агресивність, самоорганізація, психічний

стан, тривожність.

Abstract

                  Qualification work of the master it is devoted to a research of

development of assertive behavior of schoolchild by means of active social and

psychological training. In the master's thesis scientific sources on a perspective a

research of formation of an assertiveness at schoolchild, structure of an

assertiveness and also feature of development of assertive behavior of school

students are analysed.

            During the pilot study with it was established the level of acceptance of,



self-assessments of pupils, formation of assertive behavior of schoolchilds,

features of acceptance of, social confidence, an initiative in social contacts,

uneasiness indicators. On the basis of results of a stated experiment it is

developed and approved the program of a social and psychological training

which purpose is formation of assertive behavior of school students,

development of abilities of decision-making, understanding own emotional

states and development of empathy.

          Key words: assertiveness, high school senior, group, situation,

experiment, assertive behavior, confidence, empathy, socio-psychological

training, student, aggressiveness, self-organization, mental state, anxiety.


