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Шановні читачі! 
 

Матеріали, подані у збірнику, мають на меті допомогти 
практичним психологам, соціальним педагогам в організації та 
проведенні роботи з профілактики дезадаптації учнів 5 класів. 

У даному посібнику містяться теоретичний та практичний 
матеріал, розробки психологічних занять з досвіду роботи фахівців 
психологічної служби Тростянецького району. 
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ПОНЯТТЯ «АДАПТАЦІЯ» 
 

Адаптація – активне пристосування 

індивіда до умов соціального середовища і 

результат цього процесу. Дане явище вивчається  

в руслі багатьох наук: біології, психології, 

педагогіки та ін.  

Враховуючи критерії ступеня адекватності 

між цілями і результатами діяльності особистості, 

А.Фурман зазначає, що є підстави чітко 

розмежувати три різновиди адаптаційних 

процесів:  

1) адаптованість як справжня чи відносна 

гармонійність між суб’єктивними цілями і кінцевими результатами, що 

супроводжується позитивним ставленням-оцінкою, розумінням, прийняттям 

особистості до навколишнього світу і самої себе;  

2) неадаптованість як більшою чи меншою мірою усвідомлена невідповідність 

між цілями і результатами діяльності, що породжує амбівалентні почуття й оцінки, але 

яка не справляє психотравмуючого впливу на особистість;  

3) дезадаптованість як певна дисгармонія між цілями і результатами, що є 

джерелом психічної напруги (стрес, психічний зрив,паніка та ін.), внутрішнього 

дискомфорту і нестабільності перебігу психічних процесів (страх, депресія, 

фрустрація тощо).  

Поняття «шкільна дезадаптація»  стало використовуватися для опису різних 

проблем і труднощів, що виникають у дітей під час навчання у школі.  

Психологи стверджують, що період адаптації  триває в середньому від 10-18 

днів до 1-3 місяців і супроводжується зростанням внутрішньої напруженості дитини, 

підвищенням рівня тривожності і зниженням самооцінки. У сприятливих умовах 

емоційне самопочуття і самооцінка дитини стабілізуються, але якщо процес адаптації 

дитини ускладнюється, то особистісний розвиток дитини може деформуватися.  

Показником успішної адаптації є продуктивність у навчальній діяльності, 

позитивне емоційне самопочуття, відсутність внутрішньої напруженості, 

пригніченості. Ефективність процесу шкільної адаптації значною мірою визначає 

успішність навчальної діяльності, збереження фізичного і психічного здоров’я дитини. 

Більшість дітей адаптується до нових умов досить швидко, із задоволенням відвідує 

уроки, виконує завдання і вимоги вчителів та батьків. У деяких дітей процес адаптації 

сильно затягується. Дезадаптованість учнів приводить до неадекватної, погано 

контрольованої поведінки, конфліктних стосунків, ускладнень в особистісному 

розвитку, проблем у навчальній діяльності. 

У сучасній психолого-педагогічній науці поняття дезадаптації розглядається з 

різних позицій. Для опису даного феномену, який виявляється в короткочасних і 

стійких реакціях, що свідчать про проблеми в пристосуванні до навколишнього 

середовища, використовуються терміни: психічна дезадаптація, соціальна 

дезадаптація, психогенна шкільна дезадаптація, навчальна дезадаптація.  

Аналіз наукового фонду з проблеми дослідження свідчить про те, що шкільна 

дезадаптація – це утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи 

у формі порушення в навчанні й поведінці, конфліктних відносин, психогенних 
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захворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності. Основними критеріями, що 

виявляють дезадаптованість, є: емоційне самопочуття, нервово-психічне напруження, 

стан підвищеної тривоги і фрустрації, негативне ставлення до себе, вчителя і школи в 

цілому.  

Термін «психогенна шкільна дезадаптація» вперше ввів В. Каган. На його думку, 

це поняття включає «психогенні реакції, психогенні захворювання дитини, що 

порушують її суб’єктивний і об’єктивний статус у школі й у сім’ї». Це дозволяє 

виділити психогенну шкільну дезадаптацію як складову частину шкільної дезадаптації 

в цілому і диференціювати її від інших форм дезадаптації, пов’язаних з психозами, 

психопатіями і т.д. За такого розуміння психогенної шкільної дезадаптації, 15-20% 

дітей молодшого шкільного віку мають потребу в короткочасній або довготривалій 

допомозі з боку психолога, учителя, батьків.  

Цілком природно, що подолання тієї чи іншої форми дезадаптованості, повинно 

бути спрямоване на усунення причин, що її викликають.  

Відомо, що особливо вразливими щодо виникнення дезадаптації у школярів є 

критичні періоди зміни умов виховання й навчання. Тому проблема адаптації дітей до 

школи в п’ятому класі актуальна і потребує особливої уваги з боку психологів, 

учителів і батьків. 

Серед основних причин шкільної дезадаптації вчені В.Каган, І.Крук, О. Осадько 

виділяють: 

1. Неправильні методи виховання в сім’ї. 

2. Порушення відносин у школі в системі «учень – учитель», «учень – учні». 

3. Деякі індивідуальні особливості психічного розвитку дитини. 

До помилок у сімейному вихованні відносять: 

 завищені очікування батьків щодо навчальної успішності дитини, коли 

будь-яка невдача сприймається неадекватно; 

 розмови про недоліки школи чи учителя, замість акцентування уваги 

дитини на приємних моментах шкільного життя; 

 часті конфлікти з приводу навчання дитини, після чого все, що пов’язано 

зі школою, втрачає для неї привабливість; 

 виховання дитини за типом «кумир сім’ї»; 

 байдуже ставлення батьків до навчання дитини. 

До проблем порушень у системі стосунків у школі відносять: 

 дидактогенію (психогенний вплив чинить сам процес навчання); 

 дидаскалогенію (некоректне ставлення вчителя до учня); 

 злиття дидактогенії й індивідуальної чутливості центральної нервової 

системи дитини; 

 порушення відносин дитини з однокласниками. 

Серед індивідуальних причин виділяють: 

 невисокий інтелектуальний потенціал дитини; 

 затримка психічного розвитку; 

 гіперактивність; 

 труднощі у вольовій регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності; 

 несформованість мотивації учіння; 

 завищена самооцінка й рівень домагань дитини чи батьків; 

 підвищена чутливість нервової системи; 

 підвищений рівень тривожності в дитини; 
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 агресивність; 

 замкнутість; 

 соматичне ослаблення (хронічні захворювання) тощо. 

На думку А.Шмельова, стійка невідповідність школяра вимогам успішності й 

нормативам поведінки зумовлена емоційною дезадаптацією, джерела та причини якої 

полягають у недоліках навчальної діяльності або міжособистісних стосунках дитини у 

школі. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

 

Підлітковий вік – етап онтогенезу, що 

знаходиться між дитинством і ранньою юністю. Це 

період від 10-11 до 13-14 років, що збігається у 

сучасній школі з часом навчання дітей у V-VІІІ 

класах школи. Підлітковий вік – час бурхливого і 

плідного розвитку пізнавальних процесів. 

Найбільш важливий у цьому відношенні період 10-

12 років – час переходу від мислення, заснованого 

на оперуванні конкретними уявленнями, до 

мислення теоретичного, від безпосередньої пам'яті 

до логічної. У інтелектуальній діяльності школярів 

у цей період підсилюються індивідуальні 

особливості розвитку, що пов'язані з розвитком самостійного мислення, 

інтелектуальної активності, творчого підходу до вирішення задач, що дозволяє 

розглядати вік 10-14 років як сенситивний період для розвитку творчого мислення. 

Центральне особистісне новоутворення цього періоду – становлення нового рівня 

самосвідомості, Я-концепції, що виявляється в прагненні зрозуміти себе, свої 

можливості й особливості, свою подібність з іншими людьми і свою відмінність – 

унікальність і неповторність. 

 

Цінність підліткового віку 

 

Підлітковий вік є початком того складного віку, що недарма зветься перехідним, 

і самостійна фаза, відносно незалежна від інших і, отже, цінна сама по собі. Без 

повноцінного проживання цього періоду багато якостей особистості, індивідуальні 

особливості виявляються нерозвиненими або розвиненими недостатньо, багато чого 

надалі компенсується або корегується з великими складностями. Це час ламання 

старих, віджилих форм, руйнування специфічно дитячих утворень, що можуть 

гальмувати повноцінний розвиток надалі. Протиставлення себе дорослим, що 

виявляється в цей період, активне завоювання нової позиції є продуктивними для 

формування самостійної особистості. Це сприятливий період для розвитку багатьох 

сторін особистості, таких як пізнавальна активність, допитливість. Найбільш 

важливий у цьому плані вік 10-12 років.  
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Задачі розвитку  

 

П'ятий клас (10 років) – кінець дитинства, період, що безпосередньо передує 

підлітковому. У цей час діти в основному урівноважені, спокійні, вони відкрито і 

довірливо ставляться до дорослих, визнають їхній авторитет, чекають від учителів, 

батьків, інших дорослих допомоги і підтримки. Це відкриває великі можливості з 

погляду виховних впливів.  

 

Основні задачі розвитку учня п'ятого класу: 

 оволодіння базовими шкільними навичками й уміннями;  

 формування загальнонавчальних умінь та навичок, уміння вчитися;  

 розвиток навчальної мотивації, формування інтересів;  

 розвиток навичок співробітництва з однолітками, уміння змагатися з 

іншими, правильно і різнобічно порівнювати свої результати з успішністю 

інших;  

 формування уміння домагатися успіху і правильно ставитися до успіхів і 

невдач, розвиток упевненості в собі;  

 формування уявлення про себе як про вмілу людину з великими 

можливостями розвитку. 

 

 

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІХ КЛАСАХ ШКОЛИ  
 

У середній школі докорінно змінюються 

умови навчання: діти переходять від одного 

основного вчителя до системи «класний 

керівник – учителі-предметники», часто – до 

кабінетної системи. Те, що перехід цей 

збігається з кінцем дитинства (досить 

стабільним періодом розвитку), сприятливо 

для адаптації школяра до нових учителів, 

нових умов. Як показує практика, більшість 

дітей переживає цей перехід як важливий крок 

у їхньому житті. Центральне місце посідає, по-перше, сам факт закінчення початкової 

школи, що є повною мірою підкреслюється вчителями і батьками, і, по-друге, 

предметне навчання. Незважаючи на те, що і раніше діти вивчали різні предмети, саме 

при переході в середню школу вони починають розуміти й усвідомлювати зв'язок цих 

предметів з певною областю знань. На питання, чи різняться чим-небудь і чим саме 

навчання в V класі й у початковій школі, п'ятикласники відповідають: «Маля просто 

вчиться рахувати, а ми вчимо математику», «Раніш ми просто читали розповіді про те, 

що було, а тепер навчаємося дізнаватися про історію» і т. ін. Для багатьох дітей, що 

навчалися спочатку в одного вчителя, перехід до декількох учителів з різними 

вимогами, різними характерами, різним стилем відносин також є зовнішнім 

показником їхнього дорослішання. Вони із задоволенням і з гордістю розповідають 

батькам, молодшим братам, друзям про «добру» математичку або «злого» історика. 

Крім того, певна частина дітей усвідомлює такий перехід як шанс заново почати 

шкільне життя, налагодити несформовані відносини з педагогами, або такі відносини, 
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що не влаштовують школяра. Бажання гарно вчитися, робити усе так, щоб дорослі 

були задоволені, «не засмучувалися і не переживали», «раділи», «щоб мама, коли 

подивиться щоденник, не карала і не плакала» – досить сильне у п'ятикласників. Певне 

«розчарування» у школі, зниження інтересу до навчання, що відзначалося наприкінці 

початкових класів, змінюється чеканням змін, діти чекають, що їм стане в школі 

цікаво. Аналіз показує, що учителі середньої школи часто не бачать різниці між 

п'ятикласниками й іншими учнями середньої школи і пред'являють до всіх однакові 

вимоги. Це може ускладнювати адаптацію п'ятикласників до середньої школи. Високі 

вимоги найчастіше виявляються їм не під силу. Звідси підвищена залежність певної 

частини дітей від дорослих, «причепливість» до класного керівника, плач, капризи, 

інтерес до книг і ігор, виникає відчуття самотності, того, що нікому з дорослих у 

школі вони не потрібні. Іноді за однією і тією ж формою поведінки (наприклад, за 

відвідуванням I класу, у якому працює їхня колишня вчителька) ховаються зовсім 

різні потреби і мотиви: від бажання знову виявитися у знайомій, звичній ситуації 

опіки і залежності, коли тебе знають, про тебе думають, до прагнення затвердити себе 

як «старшого», того, хто може опікувати малят. Причому в однієї й тієї ж дитини це 

може поєднуватися.  

 

Вікові особливості дітей  

 

Важливо, насамперед, звернути увагу вчителів і батьків на вікові особливості 

дітей. Досвід показує, що педагоги і батьки найчастіше одночасно і «одорослюють» 

п'ятикласників, вважаючи, що вони повинні бути самостійними, організованими, і 

підкреслюють їхню «дитячість». Це створює подвійність, суперечливість відносин і 

системи вимог, що засвоюється школярами. Вони швидко навчаються маніпулювати 

дорослими за допомогою цієї подвійності. У цей час у школярів дуже сильно виражене 

емоційне ставлення до навчального предмету. Дослідження показують, що практично 

всі п'ятикласники вважають себе здібними до того або іншого навчального предмета, 

часто критерієм такої оцінки служить не реальна успішність у цьому предметі, а 

суб'єктивне ставлення до нього. Така оцінка власних можливостей створює сприятливі 

умови для розвитку здібностей, умінь, інтересів школяра. Тому важливим є те, щоб 

заняття викликали в десятирічного школяра позитивні переживання (а якщо згадати, 

що діти в цей період характеризуються в основному життєрадісним настроєм, то 

задача видається ще простішою).  

 

Проблеми, що пов'язані з віковою особливістю: 

 

 Суттєвого значення набуває емоційний фактор у самооцінці здібностей, що 

взагалі характерно для цього періоду. Таким чином, відбувається домінування певних 

емоцій і це підкоряє собі все психічне життя дитини, у тому числі «роботу» психічних 

процесів. Але відомо, що занадто сильні або занадто тривалі емоції, як негативні так і 

позитивні, можуть негативно впливати на психічне життя дитини, можуть сприяти 

виникненню своєрідної «емоційної втоми», що виявляється в роздратуванні, капризах, 

«скандалах», плачі і т. ін. Таким чином, надмірне захоплення емоційною стороною, 

прагнення максимально позитивно забарвити будь-яку діяльність школяра можуть 

привести до зворотного ефекту.  
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 Загальне позитивне до себе ставлення і уявлення про свої можливості, що не 

спирається на оцінку своєї реальної успішності, призводить до того, що діти охоче 

беруться за багато справ, будучи впевненими, що вони зможуть це зробити, але при 

перших труднощах кидають, не зазнаючи при цьому особливих переживань. 

Пояснення цьому, як-то: «перестало подобатись, не хочеться, не можу», відбиває, як 

це не дивно для дорослих, реальну причину: губиться позитивне ставлення і, як 

наслідок, знижується самооцінка в цій області. При цьому через перевагу емоційної 

регуляції такі ситуації не впливають на загальне позитивне ставлення школяра до себе. 

Негативні оцінки оточуючих, власні невдачі сприймаються дітьми як ситуативні, 

тимчасові, а головне – не мають прямого відношення до їхніх здібностей і 

можливостей. Усе це необхідно враховувати при будь-якій роботі з дітьми даного віку.  

Найбільш важливим є орієнтація дітей на вироблення об'єктивних критеріїв 

успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за 

допомогою дорослих) шляхи подальшого їх розвитку і вдосконалення.  

 

Індивідуальні особливості  

 

Ще одним напрямком роботи під час адаптаційного періоду дітей є виявлення та 

обговорення індивідуальних особливостей школярів. Саме індивідуальні особливості 

дітей (підвищена повільність або імпульсивність, боязкість, надмірна чутливість до 

зауважень і т. ін.), до яких пристосувався вчитель початкових класів, зненацька стають 

«каменем спотикання» у середній школі. Для вирішення цієї проблеми необхідна 

участь психолога при знайомстві вчителів середньої школи зі своїми майбутніми 

учнями. У практиці також добре зарекомендували себе психолого-педагогічні 

консиліуми по кожному п'ятому класу, що проходять наприкінці вересня – жовтня. 

Вони готуються психологом за участі працюючих у цьому класі вчителів і вчителя 

початкової школи.  

Учні п'ятих класів особливо чутливі до такого стилю керівництва з боку 

дорослого, коли він виявляє ініціативу, задає деякі рамки їхньої діяльності, але при 

цьому дозволяє учням самим приймати рішення, не встановлює покрокового 

контролю. Не випадково відомі експерименти К. Левіна, що свідчать про більшу 

ефективність саме такого – «демократичного» - стилю керівництва порівняно з 

«ліберальним» (потуральним) і авторитарним, проведені саме на 10-річних дітях.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОЛОГІВ  
КЕРІВНИКАМ ШКІЛ ТА ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВАМ 

 

 Розробити відповідну систему вимог окремо для учнів п'ятих класів з 

урахуванням вікових особливостей.  

 Розробити план загальних заходів адаптаційного періоду для педагогічних 

працівників з метою відстеження проходження дітьми цього періоду.  

Наприклад:  

 усім педагогічним працівникам, що працюють у п'ятому класі, щотижня 

збиратися на малу нараду з аналізом та корекцією сумісних дій. Мета наради: 

обговорення деяких аспектів психологічних особливостей переходу дітей з початкової 

школи в середню, їх адаптації та готовності до навчання в середній школі;  
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 організувати обмін спостереженнями вчителів, що працюють у п'ятих класах, 

з метою всебічного вивчення особистості кожної дитини;  

 організувати та провести психолого-педагогічне заняття за темою: 

«Подолання психологічних бар'єрів при переході від роботи зі старшокласниками до 

роботи з п'ятикласниками.  

 Заступники директора з навчально-виховної роботи – аналізувати перевірені 

зошити та класні журнали, відвідувати класні години та уроки з метою відстеження 

завантаженості учнів, врахування особливостей адаптаційного періоду, відстеження 

взаємодії вчителів та учнів з урахуванням певних рекомендацій.  

 Класному керівнику та практичному психологу розробити заходи щодо 

всебічного вивчення кожної дитини.  

 

Наприклад:  

 класному керівнику – проводити відповідні класні години для покращення 

неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;  

 практичному психологу – спостерігати за дітьми на перервах та уроках з 

метою вивчення психологічного клімату, малих угрупувань; з педагогічними 

працівниками проводити семінари-практикуми за цією проблемою, проводити 

анкетування, соціометричне спостереження та інші діагностичні методики, 

корекційно-розвивальні заняття.  

 

Формування уміння вчитися в середній школі  

 

Один з головних напрямків роботи у п'ятому 

класі – продовження формування загальнонавчальних 

умінь і навичок, уміння вчитися. Якщо сформовані в 

початковій школі уміння і навички не відповідають 

матеріалові і вимогам п'ятого класу, діти підвищено 

сенситивні до навчання. Найбільш успішно воно 

здійснюється тоді, коли навчання певним умінням на 

уроках сполучається з особливими заняттями, 

наприклад, «Учимося вчитися», «Як учитися в 

середній школі», «Психологічна година». Такі заняття 

можуть проводитися як практичним психологом 

загальноосвітнього навчального закладу, так і за 

допомогою психолога – учителем. Заняття включають 

елементи, що пов'язані з розвитком загальнонавчальних навичок, мотивації навчання й 

емоційного ставлення до навчання.  

Необхідно також звернути особливу увагу на розвиток логічної пам'яті і 

довільної уваги школярів. Якщо цього не робити, то вони розвиваються стихійно з 

певними порушеннями в більшості дітей.  

Заняття доцільно складати з коротких пояснень, виконання спеціальних вправ і 

їхнього обговорення. Саме вправи, навчання конкретних прийомів, які школяр може 

відразу використовувати у своїй навчальній роботі, складають основний зміст заняття.  

На заняттях з п'ятикласниками важливо використовувати гумор. Гумор має дуже 

велике значення для розвитку дитини цього віку, у тому числі і у пізнавальному 

розвитку. У цей час діти дуже люблять жартувати, розповідати анекдоти. Дуже 
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важливо, щоб дорослі розуміли значення гумору для розвитку дітей, були терпимими 

до дитячих жартів і уміли використовувати гумор у навчальній роботі. Як відомо, 

багато досить складних речей запам'ятовуються досить легко (іноді на все життя), 

якщо вони представлені в жартівливій формі, з дотепними порівняннями. На заняттях 

з оволодіння загальнонавчальними навичками діти можуть навчитися самі 

використовувати гумор для кращого запам'ятовування.  

Рекомендації: 
 проводити спеціальні корекційно-розвивальні заняття. Наведемо, як приклад, 

деякі теми таких занять: «Як слухати вчителя», «Як виконувати домашнє завдання», 

«За що ставиться оцінка», «Як перевіряти свою роботу», «Як можна вчитися на 

власних помилках», «Як підготуватися до контрольної», «Як дізнатися, що ти знаєш, а 

чого не знаєш», «Як краще запам’ятовувати», «Що таке лінощі», «Як правильно 

готувати усні завдання», «Як виконувати письмові домашні завдання», «Як навчитися 

краще думати» тощо;  

 значну увагу на таких заняттях варто відводити розвитку довільності, 

організованості, розвитку уваги і спостережливості.  

Звертаємо увагу:  

до проведення відповідних занять та їх розробки обов'язково залучається 

практичний психолог або соціальний педагог навчального закладу  

 

 

Труднощі у навчанні 

 

Розглянемо причини труднощів у навчанні учнів п'ятих класів. При розгляданні 

наступних проблем важливо співпрацювати зі шкільним психологом.  

1. Насамперед, ці причини пов'язані з недоліками навчальної підготовки при 

нормальному і навіть високому рівні розвитку мислення й інших пізнавальних 

процесів у дітей, а саме :  

-  значні прогалини в знаннях за попередні періоди навчання;  

-  не сформованість загальнонавчальних і спеціальних навчальних умінь і 

навичок.  

Слід зазначити, що зовнішня картина прояву цих недоліків може нагадувати 

інтелектуальні порушення, аж до легкого ступеня розумової відсталості. Основна 

робота психолога з такими дітьми може полягати в допомозі педагогам у визначенні й 

ліквідації прогалин.  

2. Наступна група причин пов'язана з несформованістю необхідних розумових 

дій і операцій – аналізу, синтезу, поганого мовного розвитку, недоліків уваги і пам'яті. 

Відповідні причини є суто психологічними. Тому, в першу чергу, необхідна робота 

психолога з виявлення та усунення цих причин. Для діагностики причин і вироблення 

способів подолання труднощів у навчанні можуть бути використані інтелектуальні 

тести.  

Школярі 10-12 років дуже цікавляться способами розвитку уваги і пам'яті, 

оскільки спостережливість, уважність, уміння помічати деталі є тими властивостями, 

які вони дуже цінують у собі й інших. Це створює сприятливі можливості для 

спеціальних занять з розвитку і корекції уваги і пам'яті. Оскільки в житті дітей цього 

віку значне місце ще посідає гра, розвиток уваги спочатку краще проводити на 

матеріалі й у ситуації, відмінних від навчальної. Добре зарекомендували себе як 
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методи тренування і корекції уваги і пам'яті численні ігри з розвитку 

спостережливості (у детектива, слідопита), зосередженості, стійкості до перешкод, 

зорової пам'яті, підрахунку на малюнках і т. ін. Усі ці ігри особливо ефективні при 

включенні в них елемента змагання, що відповідає потребам дітей даного віку. Разом з 

тим важливо мати на увазі, що, по-перше, навички в грі виявляються при досить 

сильному мотиві і тому виявляються більш яскраво вираженими, ніж у навчальній 

діяльності, а по-друге, перенос сформованих таким чином навичок на навчальну 

ситуацію складає окрему задачу. Тому необхідно поступово, під час залучення 

школярів до заняття, наблизити ситуації до навчальної, поставивши це за спеціальну 

задачу.  

3. Неуспішність школяра може бути пов'язана з особливостями навчальної 

мотивації підлітків .  

4. І нарешті, причиною зниження успішності може бути слабка довільність 

поведінки і діяльності – небажання, «неможливість», за словами школярів, змусити 

себе постійно вчитися. 10-12-літні школярі можуть виконувати досить складну 

діяльність, переборюючи значні труднощі заради привабливої мети. Але вони 

відчувають значні труднощі в подоланні як зовнішніх, так і внутрішніх перешкод у 

тих випадках, коли мета їх не приваблює. Тому таку роботу бажано супроводжувати 

формуванням і тренуванням застосування економічних способів, що дозволяють 

школяреві більш продуктивно справлятися з повсякденними обов'язками. Важливо 

організувати цю роботу таким чином, щоб школяр зрозумів, що запропоновані 

способи діяльності кращі, ефективніші, і захотів їх опанувати.  

Усі зазначені причини нерідко виступають не ізольовано, а спільно, 

поєднуючись у досить складні комбінації, і вимагають звичайно спільної активної 

роботи не тільки психолога і педагога, але і батьків, а головне – самого підлітка.  

Рекомендації: 
 перший місяць навчання дітей у п'ятому класі не писати зауважень у 

щоденники;  

 проводити оцінювання на користь дитини;  

 більшість урочного матеріалу будувати на повторенні;  

 дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також 

знизити їх до мінімуму на вихідні дні.  

Висновки: 

Отже, центральний напрямок роботи в п'ятих класах – це орієнтація на повне 

вирішення задач періоду дитинства, тобто попередніх рівнів його розвитку.  

У дитини до кінця третього класу повинно бути:  

 розвинуте теоретичне мислення;  

 сформовані уміння вчитися, здобувати нові знання самостійно;  

 відчуття компетентності.  

На основі цього у п'ятому класі розвивається:  

 абстрактне мислення, рефлексія, схильність до самоаналізу;  

 стає можливим самовиховання.  

У п'ятикласників є сильна потреба у спілкуванні з однолітками, тому вони охоче 

відгукуються на групові форми роботи з інтерактивними методами навчання, 

вікторини, де є можливість суперничати, вигравати.  
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ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ 5-х КЛАСІВ 
 

 Працюйте над формуванням колективу через 

різноманітні доручення, змінюючи групи.  

 Розвивайте почуття колективізму через спільну 

турботу про престиж класу (зовнішній вигляд, успіхи в 

навчанні, максимальна участь у святах, естафетах, 

конкурсах).  

 Пріоритет віддавайте індивідуальній роботі 

(спостереження, бесіди, анкетування, доручення).  

 Уникайте «гострих» кутів, проявляйте стриманість, терплячість.  

 Пам'ятайте: діти потребують ласки, ніжності, співучасті, турботи.  

 Вчасно й мудро підтримуйте дитячу активність.  

 Не забувайте: формування класного, батьківського колективу не менш 

важливе, ніж дитячого. Ретельно готуйтесь до батьківських зборів, проводьте сімейні 

вечори, активно залучайте батьків і вчителів-предметників до життя класу.  

 

ПАМ'ЯТКА ВЧИТЕЛЯМ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ У 5-х КЛАСАХ 
 

 Відвідайте уроки в 4-му класі. Придивіться до своїх майбутніх учнів. 

Познайомтеся з методикою викладання в початкових класах.  

 Опрацюйте спеціальну психолого-педагогічну літературу.  

 Пам'ятайте: легше з першого уроку викликати до себе довіру, любов дитини, 

ніж потім подолати недовіру.  

 Не змінюйте різко методи роботи, використовуйте ігровий матеріал, 

інструктажі, пам'ятки, алгоритми, картки-опори, зразки виконання.  

 Протягом уроку та додому давайте конкретні доступні завдання й домагайтесь 

їх чіткого виконання.  

 Щоденно перевіряйте письмові роботи учнів, домагайтеся систематичної 

роботи над помилками.  

 Ретельно обміркуйте заходи та прийоми розвитку мислення, усного та 

писемного мовлення учнів. Розробіть відповідний роздавальний матеріал.  

 Забезпечуйте систематичне повторення.  

 Уникайте перевантаження дітей.  

 Відвідуйте уроки колег, які викладають у 5-х класах  

 

ПАМ'ЯТКА БАТЬКАМ П'ЯТИКЛАСНИКІВ 
 

 У ваших дітей проблеми - переломний період, тому будьте особливо 

спостережливі, уважні та терплячі.  

 У 5-у класі розширився обсяг матеріалу з основних предметів, зросла кількість 

предметів, тому збільшується час підготовки до уроків.  

 Забезпечте своїм дітям удале поєднання відпочинку, фізичної праці та роботи 

над уроками.  

 Програми включають більше теоретичного матеріалу, тому слід привчити 

дітей міцно завчати окремі правила з математики, української мови, природознавства.  



14 
 

 Уважно стежте за рівнем виразного читання ваших дітей. Нехай удома вони 

виразно читають усі тексти, що задані з різних предметів.  

 Заведіть дітей у бібліотеку, читальний зал не силою, але привчайте до 

повсякденного читання художньої літератури, просіть їх переказати прочитане.  

 Стежте за порадами вчителів, записаними у щоденниках і робочих зошитах.  

 Дбайте про те, щоб дитина була охайною в усьому, включаючи бережне 

ставлення до підручників.  

 Ніколи не поспішайте з висновками ані про дитину, ані про вчителя - прийдіть 

до школи, поспілкуйтеся з учителем.  

 Намагайтесь придбати для сімейної бібліотеки різноманітні словники та 

додаткову літературу.  

 Пам'ятайте, клас, де навчається ваша дитина, - ціле трьох колективів: дітей, 

батьків, учителів. Чим дружніші, цілеспрямованіші будуть ці колективи, тим у кращій 

атмосфері буде формуватись ваша дитина. Це залежить від кожного й від вас теж.  

 Не забувайте: дитину не можна карати за невміння, а терпляче вчити, 

підказувати, радити, допомагати, підтримувати.  

 Керуйтесь у спілкуванні з дитиною правилом: найдієвіший засіб виховання - 

особистий приклад.  

 Дбайте про всебічний розвиток своєї дитини.  

 Умійте ставити себе на місце дитини.  

 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ РАЙОНУ 

 

ШКОЛА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 
(Тренінгове заняття для батьків п'ятикласників) 

 

Коломієць Т.М.,  

соціальний педагог Боромлянського НВК: 

ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ 

 

Мета: Сприяти усвідомленню учасниками 

заняття важливості відповідального ставлення до 

батьківства, ролі батьків у адаптації 

п'ятикласників до нових умов навчання. 

Завдання: 

 розглянути роль батьків у житті дитини; 

 обґрунтувати важливість відповідального ставлення до виховання      дітей; 

 визначити основні завдання при допомозі дитини під час адаптації до нових 

умов навчання. 

Хід заняття 

I. 1. Емоційне настроювання 

  

  Вправа «Моє ім'я» 

Учасники заняття по черзі називають своє ім'я, наступний називає це ім'я в іншій 

формі і так далі поки не прозвучить ім'я кожного учасника. 

 Питання для обговорення 
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- що виявилося складним? 

- як часто ви ласкаво звертаєтесь до своїх дітей? 

Висновок: Ім'я для людини важить дуже багато. Тому промовляти імена 

близьких людей треба завжди з ніжністю та лагідністю. Це дасть тепло і щирість  

взаємовідносинам у родині. 

 

2. Ознайомлення учасників тренінгу із темою заняття.  

 

3. Визначення очікувань учасників тренінгу. 

Необхідне обладнання: великий ватман із зображенням лелеки, який несе у 

дзьобі немовля, паперові пір'їнки по кількості присутніх батьків. 

На дошці прикріплений великий малюнок із зображенням лелеки, який несе у 

дзьобі немовля. Кожен учасник отримує паперову пір'їнку, на якій протягом 5 хвилин 

йому пропонується написати власні очікування від заняття. 

Батьки по черзі  підходять до лелеки, зачитують свої  сподівання  та 

прикріпляють пір'їнки на його крила. 

 

II. Основна частина 

  1. Вправа «Асоціативний ланцюжок» 

Необхідне обладнання: великий ватман, маркер кольоровий, заготовлені картки 

«дитина», «батьки, батьківство», «школа» за кількістю присутніх батьків. 

1-й етап: учасникам пропонується знайти по одному слову-асоціації, 

пов'язаному з поняттям «дитина», «батьки, батьківство», «школа» і записати на папері. 

Далі батьки по черзі озвучують свої асоціації до цих понять (учитель записує їх у 

відповідну колонку на ватмані, створюючи своєрідні ланцюжки). 

2-й етап: учасникам пропонується узяти наосліп з приготовленого конверту по 

одній картці та об'єднатися в групи згідно з написами на них. Кожна група протягом 7 

хвилин працює над визначенням поняття, зазначеного на картці, спираючись на 

відповідні асоціативні ланцюжки. 

Презентація визначень у великому колі. 

Питання для обговорення: 

- для чого необхідно визначити зміст понять «дитина», «батьки», «школа»? 

- чи допомогли у визначенні понять асоціативні ланцюжки? 

Наприкінці вправи вчитель наводить приклади визначення цих понять зі 

словників, енциклопедій. 

 

Дитина 

Особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із 

законом, застосованим до неї, вона не набуває прав 

повноліття раніше 

Батьки, 

батьківство 

Особи (рідні чи прийомні стосовно дитини), які 

забезпечують її розвиток, навчання та виховання 

Процес забезпечення батьками (рідними чи 

прийомними) необхідних умов для повноцінного розвитку, 

виховання та навчання дітей 

Школа 

Навчальний заклад, який забезпечує всебічний 

розвиток дитини як особистості, здійснюючи до неї 

виховні функції  
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Питання для обговорення: 

- що спільного в понятті «батьки», «батьківство» і «школа»? 

- які головні завдання батьків та навчального закладу щодо дітей ? 

Висновок: Отже,  завдання школи та батьків спільні. Це здійснення всебічного 

розвитку дитини,  її виховання та навчання. Ми, дорослі, ті, хто причетний до цього  

процесу, повинні відповідально поставитися до такого важливого питання.  

 

2. Вправа «Будинок гармонії» 

Необхідне обладнання: великий ватман, на якому намальований будинок із 

багатьма вікнами, але без даху; вирізаний із паперу дах будинку із написом «Будинок 

гармонії», аркуші паперу форматуА4 (за кількістю учасників). 

Учитель: -  Що таке «гармонія»? 

У музиці це розділ, який висвітлює побудову акордів. А акорд означає, 

насамперед, закономірне поєднання тонів у звучанні, погодженість звуків, співзвуччя, 

милозвучність, злагодженість, взаємна відповідність. 

Від того, як ми, учасники навчально-виховного процесу,  побудуємо наші 

відносини, наш спільний будинок, від наших злагоджених, відповідальних дій 

залежать ті умови, у яких будуть перебувати наші діти в школі. Давайте разом 

напишемо пропозиції щодо умов, які, на ваш погляд, потрібно створити у нашому 

спільному будинку для наших вихованців. 

 (Учитель записує їх  у «вікнах» будинку) 

 

       

  

 

     

       

  

 

     

       

 

- Якщо будуть створені усі ці умови для наших дітей, то цей будинок дійсно 

буде для них «Будинком гармонії» 

(вчитель прикріпляє дах будинку) 
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3. Вправа « Моя дитина - п'ятикласник» 

Необхідне обладнання:  ватман, на якому зображено сонце з промінчиками, 

маркери. 

Учитель: -  На цьому плакаті -  сонечко, яке вам посміхається. Ми часто 

називаємо своїх дітей «сонечко».  Уявіть, що це ваша дитина - п'ятикласник. Давайте у 

променях напишемо, які вони зараз, створимо образ п'ятикласника. 

( Усі пропозиції батьків учитель записує у променях сонця) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ось такий  наш учень:  щирий і усміхнений, добрий і спокійний,  упевнений і 

тривожний. 

- Що ж тривожить нашого учня? 

- Які труднощі чекають їх у нових умовах? 

На «хмарках» пропишіть, які труднощі чекають вашу дитину в 5 класі. 

(По закінченні кожен із батьків встає, читає і прикріпляє свою «хмаринку» на 

ватман, затуляючи сонце) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: Отже, при переході дітей з початкової до основної школи на них  

чекає немало проблем. Як допомогти дитині подолати їх? Як пом'якшити 

адаптаційний період? Що ми можемо зробити  для цього? 

- Давайте згрупуємо «хмарки» за спільними проблемами, об'єднаємося у 

групи, попрацюємо і складемо пропозиції,  як допомогти нашим дітям подолати ці 

проблеми, які поради  надати один одному у вирішення питання адаптації учнів у 5 

класі. 

(По закінченню батьки зачитують свої пропозиції, учитель поступово знімає 

«хмарки» із сонечка). 

- Ну, от наш п'ятикласник знову посміхається.  
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Питання для обговорення: 

- Що ви почували, коли працювали над вирішенням проблем своїх дітей? 

- Як почуває себе дитина, коли відчуває увагу, турботу батьків? 

- Як почуваєтеся ви, знаючи, у яких умовах навчається ваша дитина? 

- Чи важлива єдність, співробітництво, взаєморозуміння дорослих там, де 

постає питання догляду, навчання та виховання дітей? 

Висновок: У складних для сучасної сім'ї умовах найбільше потерпають діти. 

Тому слід шукати підходи до виховання, навчання дитини як індивідуальності, 

створюючи такі умови, в яких вона активно розвиватиметься.  

 

III. Заключна частина 

Учитель: - Давайте звернемося знову до нашого лелеки. Чи справдилися ваші 

очікування? (Кожен із батьків  висловлюється з приводу своїх сподівань) 

- Наприкінці нашого заняття мені б хотілося побажати вам успіхів у вихованні 

ваших дітей, і, як пораду, запропонувати вам листівку «П'ять шляхів до серця 

дитини». 

 

П'ять шляхів до серця дитини 

(Діти по-різному відчувають вашу любов, але кожна дитина потребує її) 

Дотик 

Коли ми виражаємо свою любов за допомогою ніжних дотиків, поцілунків, цим 

можна сказати набагато більше, ніж словами.) 

Слова заохочення 

(Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за те, що вона зробила, чого досягла 

сама. Кожного дня даруйте дитині приємні слова підтримки, заохочення, 

схвалення, ласки, які свідчать про любов до неї.) 

Час 

(Це ваш подарунок дитині. Ви ніби говорите: «Ти потрібна мені, мені 

подобається бути з тобою». Проводити час разом з дитиною – значить 

віддати їй свою увагу сповна.) 

Подарунок 

(Це символ любові тоді, коли дитина відчуває, що батьки дійсно турбуються 

про неї .Справжій подарунок дається не в обмін на щось, а просто так.) 

Допомога 

(Кожного дня діти звертаються до вас з різноманітними питаннями, 

проханнями. Завдання батьків – почути їх і відповісти на них.) 
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ВЧИМОСЯ БАЧИТИ ГАРНЕ 
(Тренінгове заняття для учнів 5 класу) 

 

Сівовол Т.М., практичний психолог  

Боромлянського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ 

 

Дві людини дивляться крізь жердинки однієї 

клітки, один бачить бруд, а інший зірки 
 

Фредерік  Ленгбридж   

 

Мета: навчити дітей бачити гарне в житті, сформувати уміння позитивного 

мислення, створити позитивний настрій, вчити дітей помічати свої емоції, розвиток 

уміння різнобічно аналізувати ситуацію. 

 

Матеріали: схематичне зображення настрою, щоденники настрою, правила 

роботи групи, плакати з епіграфами, вірш. 

 

Структура заняття 

 

І. Підготовча частина. 22 хв. 

Гра «Продовж речення»………………………………………… 10 хв. 

Оголошення теми, мети заняття………………………………... 5 хв. 

Очікування ………………………………………………………. 5 хв. 

Правила роботи групи…………………………………………... 2 хв. 

ІІ. Основна частина. 30 хв. 

Вправа «Щоденник настрою»………………………………….. 15 хв. 

Вправа «Позитив і негатив»…………………………………….. 15 хв. 

ІІІ. Заключна частина. 8 хв. 

Вправа «Асоціація»……………………………………………… 5 хв. 

Релаксація ……………………………………………………….. 3 хв. 

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І.Підготовча частина 

 

1.Гра «Продовж речення» (10 хв.) 

Мета: сприяти розвитку довіри між членами групи, налаштувати на роботу. 

Дітям пропонується список речень, які необхідно закінчити. 

1.Мені добре, коли… 

2.Мені сумно, коли… 

3.Я серджуся, коли… 

4.Я боюся, коли… 

5.Я почуваюся сміливим, коли… 

6.Я радію, коли… 
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Потім діти по колу зачитують свої відповіді. Обговорення відповідей  за такими 

питаннями: 

1.В яких ситуаціях ви найчастіше почуваєтесь: добре, сумно, радісно? 

2. Про які випадки приємніше говорити? 

 

2.Оголошення теми, мети заняття (5 хв.) 

Мета: сприяти усвідомленню цілей заняття. 

Бесіда: - Чи були у вашому житті випадки, коли ви знаходили щось корисне, 

гарне, і потрібне в чомусь, але непривабливе на вигляд? 

- Чи варто робити висновки про події «по-гарячому»(не обдумавши їх)? 

- Як уміння бачити гарне допомагає людині в житті? 

- Як ви думаєте, чому люди швидше помічають погане, ніж гарне? 

 

3.Очікування (5 хв.) 

Діти отримують картки зі схематично зображеним настроєм. Проговорюють, що 

очікують від заняття і обирають настрій на заняття, прикріплюють(попередньо 

написавши ім’я) до плакату «Настрій класу». 

 

4.Правила роботи групи (додаток 1) (2хв.) 

Мета: визначити особливості роботи в групі, сприяти формуванню атмосфери 

захищеності.  

 

ІІ. Основна частина. 

1. Вправа «Щоденник настрою» (15 хв.) 

Мета: вчити дітей помічати свої емоції, формувати позитивні особистісні 

навички, розвивати самосвідомість учнів, аналітичні здібності. 

Діти протягом тижня заповнюють «Щоденники настрою» (додаток 2). 

Аналіз щоденників. 

Зачитуємо епіграф: Смійся і з тобою буде сміятися весь світ. Плач – і ти будеш 

плакати на самоті. (Елла Уілер Уілкокс) 

Використовуючи щоденники настрою, спробуйте заповнити табличку (додаток 3) 

Обговорення: 

              - Які почуття перемагали? 

              - Що заважало й допомагало? 

              - Що дивувало й дратували? 

              - Які почуття викликали оточуючі? 

              - Що вдалося легше, а що важче? 

              - Які думки були? 

              - Чому все відбувалося саме так? 

2. Практична вправа «Позитив і негатив» (15хв) 

Мета: формувати усвідомлення ситуації вибору, активізація механізмів пошуку 

необхідних засобів розв’язання проблеми, розвиток уміння різнобічно аналізувати 

ситуацію. 

Деякі ситуації в житті можна сприймати як негативні, а можна спробувати 

побачити в них щось позитивне. Наприклад, стакан наполовину повний, чи 

наполовину порожній (демонструємо стакан)? 
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Перегляньте свій щоденник настрою. Знайдіть той час і день, коли ви сумували. 

Що було причиною сумного настрою? Згадайте ті випадки і спробуйте перетворити їх 

на позитив. (На дошці вивішується плакат із прикладом – додаток 4). 

Обговорення в колі. Допомога тим, хто не зміг виправити негатив на позитив. 

 

ІІІ. Заключна частина. 

1.Рефлексія. Вправа «Асоціації» (додаток 5) (5 хв.) 

Мета: отримання зворотного зв’язку, усвідомлення досвіду здобутого під час 

заняття. 

2.Релаксація (3 хв.) 

Мета: зняття емоційного напруження, створення позитивної установки. 

Мудрість Сходу каже: «Навіть якщо ми не можемо змінити обставини, ми 

можемо змінити своє ставлення до них». Зміни «-» на «+». Це і є дії. Почуття 

зміняться самі. Позитивне мислення – запорука твого успіху. 

Зачитується вірш Р. Волдо Емерсона: 

Якщо ви боїтесь, що вас поб’ють , 

Вважайте себе побитим. 

Якщо ви вважаєте, що ви не можете, 

Ви не зможете ніколи. 

Якщо ви вважаєте, що ви програєте, 

Ви вже програли. 

Тому що в усьому світі ми бачимо,  

Що успіх починається з волі людини – 

Усе залежить від стану розуму. 

Якщо ви вважаєте, що вас лишать позаду, 

Це так і буде. 

Ваші думки повинні летіти високо,  

Щоб дати можливість вам піднятись. 

Перш ніж ви зможете отримати перемогу,  

Ви повинні бути впевнені в собі. 

Найсильніший і найшвидший 

Не завжди перемагає у життєвих битвах. 

Рано чи пізно перемога дістається тому,  

Хто вважає, що він це може. 

 

Висновок: хочу повернутися до епіграфу заняття і побажати вам бачити 

переважно зірки. 

 

Додаток 1 

Правила роботи групи. 

1.Добровільність і активність. 

2.Не перебивати того, хто говорить. 

3.Чесність і правдивість. 

4.Конфеденційність. 

5. «Тут і зараз». 

6.Будь доброзичливим. 

7.Не оцінюй, не давай порад. 
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Додаток 2 

Щоденник настрою 

 

 

Дата 

 

Мій настрій 

Ранок  День  Вечір  

    

    

    

    

 

Настрій позначаємо схематично (наприклад, ☺- весело) 

 

 

Додаток 3 

Як часто я відчуваю 

 

Почуття Рідко (7<) Інколи (7-14) Часто (14-21) 

Весело     

Спокійно     

Сумно     

 

 

 

Додаток 4 

Позитив і негатив 

 

Негатив  Позитив  

Отримав погану оцінку, батьки 

будуть сваритися 

Батьки люблять мене, 

хвилюються за мене 

  

  

 

 

 

Додаток 5 

У – умію і використаю; 

С – сподобалося; 

П – побачив недоліки; 

І – інформація (яку одержали? які висновки зробили?); 

Х – хочу побажати. 
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РАЗОМ МИ – ДРУЖНІЙ КЛАС 
(Тренінгове заняття для учнів 5 класу) 

 

Ковалівніч Ю.М., практичний психолог  

Білківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

Мета: формувати позитивне ставлення 

до однокласників; розвивати почуття єдності 

та згуртованості; сприяти створенню 

доброзичливої атмосфери у групі. 

Завдання: підвищити рівень адаптації 

учнів до навчання в школі ІІ ступеня. 

Обладнання: плакати «Дерево 

очікувань», «Закони миру та злагоди у 

нашому колективі», «Сонечко», «Хмаринки миру та непорозуміння», «Галявину 

дружби», «Дерево підсумків»; скринька, скотч, стікери, зачіпки, аркуші паперу, 

фломастери. 

Тривалість:  1 година 30 хвилин 

Форма роботи: групова. 

Хід заняття: 

1. Вступ (3 хв.) 

Дорогі діти, нещодавно ви закінчили початкову школу і перейшли до 5 класу. У 

вашому шкільному житті відбулися значні зміни. З’явилися нові вчителі, нові 

предмети, друзі і взагалі новий класний колектив. Тому  нам потрібно подбати про те, 

щоб нам було разом добре, щоб ніхто не сумував, не почувався самотнім, щоб ваш 

клас став міцним і дружнім, а у кожного з вас завжди був гарний настрій. Сьогодні ми 

з вами разом створимо «Галявину дружби». 

     А тема нашого сьогоднішнього заняття  «Разом ми – дружній клас». 

2. Привітання «Ми з тобою схожі тим, що...» (5 хв) 

Психолог. Під час вправи потрібно обов’язково дивитися одне одному у вічі. 

Говорити можна лише правдиві слова. У погляд вкладайте всю доброзичливість, яка 

тільки у нас є. Працювати будемо по колу. Слова привітання мають повернутися до 

мене. Тож я і розпочну: «Привіт. Мене звуть Юлія Миколаївна. Ми з тобою схожі тим, 

що маємо зелений колір очей!». 

3. Вправа «Дерево очікувань» ( 10 хв.) 

 Психолог. Пропоную вам висловити свої особисті очікування від 

сьогоднішнього заняття. Це можуть бути 2 – 3 речення, які вам потрібно записати на 

стікерах, а потім зачитати по колу. Потім кожен учасник наклеює стікери на плакат 

«Дерево очікувань». 

4. Вправа «Закони миру та злагоди» (15 хв.) 

Психолог.  Закони та правила є важливими, як  у житті людини, так і в 

колективі. Для того, щоб ми попрацювали сьогодні з вами продуктивно, пропоную вам 

розробити «Закони миру та злагоди у нашому колективі». Пропоную вам самим 

створити  ці закони, користуючись вашими власними ідеями й думками. А для цього 

нам необхідно об’єднатися у три групи. Вам необхідно взяти з чарівної скриньки  

папірець з написами: «Мир», «Злагода», «Дружба». Кожна група має розробити свій 

варіант правил чи законів, визначити людину, яка презентуватиме роботу групи. А 
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потім, у ході представлення ваших напрацювань, ми разом будемо визначати ті, які 

нам найбільш необхідні. (Презентація робіт. Створення спільних правил). 

5. Вправа «Я у променях сонечка» (5 хв.) 

Психолог. Часто буває так, що людина буває самотньою, невпевненою серед 

інших через те, що сама себе недооцінює, тобто не бачить своїх переваг, усього того 

гарного, що робить її неповторною, особливою. І тому зараз я пропоную вам уважно 

придивитися до себе і спробувати віднайти найкращі свої риси, відповісти на 

запитання «Чому я вартий справжньої дружби». Доки ви думаєте, на нашій галявині 

з’явилося сонечко. Воно незвичайне, тому що його промінці символізують ваші 

найкращі риси, які варті справжньої дружби. (Діти говорять по одній найкращій своїй  

рисі характеру, а психолог записує їх у промені сонця). Отже, діти, всі ви маєте багато 

гарних рис, кожен з вас вартий поваги та дружнього ставлення інших. Тому наше 

сонечко  посміхається сьогодні нам. 

6. Вправа «Хмаринки миру та непорозуміння» (15 хв.) 

Психолог. Але трапляється похмура погода і хмаринки затьмарюють наше 

сонечко. А зараз давайте з’ясуємо, що ж заважає і що допомагає нам жити в мирі та 

злагоді. Я пропоную вам поділитися на дві групи: «Мир» і «Непорозуміння». Групі 

«Мир» потрібно написати, якості людини, які допомагають подолати непорозуміння, а 

групі «Непорозуміння», які якості та причини сприяють виникненню непорозумінь та 

конфліктів. А тепер визначимо, яких якостей більше. (Представники з кожної групи 

зачитують якості). 

Обговорення: 

- Чи легко вам було виконувати завдання? 

- Що ви відчували при виконанні вправи? 

 Нам до снаги відігнати хмаринки від нашого сонечка, якщо кожен з нас буде 

уважним, перш за все до себе, до своїх вчинків і поведінки. Звичайно, поодинці це 

робити тяжче, ніж всім разом, але найголовніше потрібно хоча б  прагнути цього. 

7. Вправа «Квіточка» ( 25 хв.) 

Психолог. Коли світить сонечко на нашій галявині розквітають квіточки. 

Зараз кожний отримає квіточку, вирізану з паперу. У серединці квіточки 

напишіть будь – ласка, своє прізвище та ім’я. Далі працюємо за інструкцією на дошці. 

На першій пелюстці запишіть назву своєї улюбленої казки. На другій – назву 

улюбленого мультфільму. На третій – напишіть, як ви любите відпочивати. На 

четвертій пелюстці – свою найбільшу мрію. На п’ятій – події, які вас найбільше 

тішать. Після цього обміняйтеся квіточками так, щоб кожна потрапила до рук усіх 

однокласників  по черзі. Уважно читаємо написане, і якщо хоча б по одному пункту ви 

виявите для себе схожість – в серединці квіточки вписуєте своє ім’я та прізвище. Усі 

квіточки ми наклеюємо на велику галявину – «Галявину дружби». 

Обговорення: 

- Що ви відчували коли знаходили схожість з однокласниками? 

8. Вправа «Зачіпки» (5 хв.) Психолог. Я пропоную вам погратися на нашій 

чарівній галявині. Зараз до вас буде почеплено защіпки. Вам потрібно об’єднатися в 

групи за кольором защіпок. При цьому вам не можна розмовляти. Слід користуватися 

мовою жестів. 

Обговорення:  

- Що ви відчували коли шукали учасників групи, які мали такий колір защіпки, 

як і ви? 
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- Чи легко ви справилися з завданням? 

- Що відчували при виконанні завдання? 

9. Вправа «Дерево підсумків» (7 хв.) 

Психолог. Ми з вами сьогодні плідно попрацювали. Час прощатися. Я вам 

пропоную згадати свої очікування, чи справдилися вони. І на аркушах записати 

враження від сьогоднішнього тренінгу. 

 

 

СПІЛКУВАННЯ МІЖ ХЛОПЦЯМИ І ДІВЧАТАМИ 
(Тренінгове заняття для учнів 5-х класів) 

 

Сорока С.П., практичний психолог  

Тростянецької спеціалізованої  школи І-ІІІ ст. №5 

 

Мета: сприяти згуртуванню класного 

колективу, розвитку поваги до протилежної статі, 

формувати навички ввічливого ставлення хлопчиків 

до дівчат і навпаки; виховувати у дітей повагу до 

своїх однолітків. 

Обладнання: магнітофон, плакат, на якому 

намальована річка з двома берегами, фломастери. 

 

Хід заняття 

 

1.Звучить пісня «Из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки» 

(Під музику учасники сідають, утворюючи коло так, що дівчатка сидять 

навпроти хлопців). 

2. Ритуал вітання. 

Ведучий просить покласти праву руку на ліву долоню учасника, який сидить 

праворуч. У результаті вийде, що учасники з’єднані між собою. Ведучий просить дітей 

привітатися одне з одним, називаючи сусіда на ім’я і даючи позитивну характеристику 

своєму товаришу. 

3.Прийняття правил роботи групи, оголошення теми та мети заняття. 

4.Очікування. 

На листочках написати очікування і прикріпити на лівий берег умовно 

намальованої річки. 

5.Гра «Інтерв’ю» 

Кожному по колу ведучий задає питання: 

- Що, на вашу думку, означає слово «дружба»? 

- Чи добрі стосунки між хлопчиками і дівчатками у вашому класі? 

- Як ви гадаєте, що підтримує дружбу і добрі стосунки між хлопчиками і 

дівчатками? 

Питання дівчаткам (продовжити речення): 

- Мені подобається хлопчик, який… 

Питання хлопчикам: 

- Мені подобається дівчинка, яка… 
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Слово тренера. 

Ви учні одного класу. За роки  навчання в школі між вами склалися товариські 

взаємовідносини. Вони сформувалися в процесі спільної діяльності на основі єдності 

інтересів, ви систематично зустрічаєтесь протягом тривалого часу, добре знаєте одне 

одного. Товаришування покладає на вас ряд моральних обов’язків – воно вимагає 

принциповості у відносинах, моральності, чуйності, взаємодопомоги і підтримки. 

Відносини будуть повноцінними, згуртовуватимуть колектив, якщо ви і ваші товариші 

не виявлятимуть байдужості до недоліків, моральних вад, постійно працюватимуть 

над собою. Завжди пам’ятайте слова давньогрецького філософа Демокріта: 

«Хорошими людьми стають не стільки від природи, скільки  від тривалих і постійних 

вправ» 

6. Робота в мікрогрупах 

Учні класу об’єднуються  в мікрогрупи, які складаються тільки з дівчаток або 

тільки з хлопчиків (4-5 чоловік). 

А) Кожна група представляє себе, робить словесні подарунки іншим групам. 

Б) Розіграти конфліктну ситуацію із життя класу. 

В) Конкурс малюнків: 

- для дівчаток: «Не перевелися ще лицарі на землі»; 

- для хлопчиків: «У нас не ображають дівчаток». 

Г) Скласти словник окремих висловів хлопців і дівчаток: шкільний, 

повсякденний, святковий. 

7. Вправа «Воскова паличка» 

Учасники утворюють щільне коло. Один із учасників – «воскова паличка» стоїть 

у центрі кола. Очі заплющені, тіло розслаблене,руки витягнуті та притиснуті уздовж 

тулуба, ноги разом зафіксовані в одному місці в центрі кола і не рухаються. Обережно 

за плечі підштовхуємо «воскову паличку», вона починає падати на когось, а ноги 

залишаються на місці. Необхідно кожній дитині програти цю роль. Після завершення  

вправи відбувається обговорення. 

8.Гра «Гірська стежка» 

За допомогою картинок діти об’єднуються у пари (хлопчик і дівчинка). Діти 

«зводять» стелю, моделюють із стільців великий камінь, місток. Необхідно дівчинку 

провести «гірською стежкою». Тренер фіксує дії дітей. 

Відбувається обговорення  виявлених  чоловічих і жіночих якостей. 

9.Вправа «Сліпий і поводир» 

10.Вправа «Скульптура» 

Учасники об’єднуються у кілька груп. Кожна група обговорює проблему 

взаємин хлопчиків і дівчаток і споруджує скульптуру, що відображає запропоновану 

тему. Кожна група захищає свою скульптуру. 

Рефлексія. 

Учні обговорюють, які нові якості відкрили в собі, у своїх друзях. Акцентується 

увага на позитивних якостях. Відбувається обговорення виявлених чоловічих і 

жіночих якостей . 

11.Підведення підсумків заняття. 

Перемістіть свої листочки – кораблики до іншого берега, якщо ваші очікування 

справдились та проговоріть про свої враження від сьогоднішнього заняття.  
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Заключне слово тренера 

Щоб дружба була довгою і міцною, у ставленні до інших завжди будь чемним, 

уважним, доброзичливим. Ніколи не дозволяй  собі насміхатися над недоліками 

інших. Не намагайся бути кращим за всіх. Не соромся поступитися іншому. 

Хлопчики, поважайте дівчаток, будьте справжніми джентльменами. Дівчатка, 

будьте скромними, доброзичливими, акуратними. 

Ритуал  прощання 

(Звучить  тиха, спокійна музика) 

Усі присутні утворюють коло, кладуть руки на плечі одне одному й подумки 

промовляють добрі побажання кому-небудь із групи або групі в цілому. 

 

 
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ  

У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 
(Тренінгове заняття для вчителів)  

 

Луценко Ю.М., практичний психолог  

Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 

 

Мета: ознайомити вчителів з особливостями роботи з п’ятикласниками в період 

адаптації в системі особистісно-орієнтованої освіти. 

Обладнання: ватмани, маркери, стіки, роздавальний матеріал. 

Тривалість заняття: 1 година 

Хід заняття 
Вступне слово тренера:  Доброго дня, шановні вчителі! Сьогодні ми зібралися, 

щоб краще пізнати себе, своїх учнів; навчитися допомагати п’ятикласникам у 

складний адаптаційний період. 

1. Вправа «Не хочу хвалити себе, але я…» Кожному учаснику по черзі 

пропонується продовжити фразу: «Не хочу хвалити себе, але я…». Наприклад: «Не 

хочу хвалити себе, але я добре граю у футбол». 

2. Оголошення теми заняття, визначення очікувань учасників тренінгу. 

3. Розробка правил роботи у групі. 

4. Вправа «Хмаринки». Тренер об’єднує учасників у 2 групи. Кожна група 

отримує завдання обговорити і виділити по 3 типових проблеми, що виникають у 

п’ятикласників і учителів. Проблеми записують на стіках - хмаринках і фіксують на 

основному плакаті. 

Підсумком є інформаційне повідомлення ведучого. 

Інформаційне повідомлення: 

Адаптація – це процес пристосування індивіда до умов та вимог нового 

середовища та умов життя та діяльності. ЇЇ результатом є пристосованість як 

особистісна якість, що виступає показником життєвої компетентності індивіда. 

Адаптація дитини до навчання в середній ланці школи відбувається не одразу. 

Не день і не тиждень потрібні, щоб звикнути до нових умов навчання. Це досить 

довгий процес, пов'язаний зі значним навантаженням усіх систем організму. 

Починаючи роботу з учнями5-х класів, необхідно брати до уваги вікові 

особливості раннього підліткового віку, які визначаються деякими новоутвореннями. 
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У підлітків з’являється здатність до рефлексії, тобто до самоаналізу. Всі психічні 

процеси: сприймання, пам’ять, уява керуються процесом мислення. Колись дитина 

запам’ятовувала, щоб потім подумати, а тепер мусить подумати, щоб запам’ятати. 

З’являється здатність до саморегуляції. Дитина вже свідомо, без зовнішнього тиску 

має робити не лише те, що хочеться, а й те, що потрібно. 

У самосвідомості підлітка відбуваються значні зміни: з’являється почуття 

дорослості. Воно стає центральним новоутворенням раннього підліткового віку. 

З’являється велике бажання якщо не бути, то хоча б здаватися і вважатися дорослим. 

Виникає прагнення до емансипації, тобто звільнення від опіки дорослих, прагнення до 

незалежності, самостійності. Дитина прагне виробити власні погляди, власну думку, 

яка часто протирічіть думці дорослих. 

У цьому віці самооцінка підлітків є неоднозначною, вона різко знижується. Тому 

дитина потребує загальної позитивної оцінки своєї особистості. 

Провідною діяльністю підліткового віку є не навчання, а спілкування з 

однолітками. З одного боку в підлітків є бажання за будь-яку ціну бути такими, як усі, 

а з іншого – виділитися, мати певну автономію. Щоб завоювати повагу та увагу 

однолітків, підлітки вдаються до різноманітних методів: це демонстрування 

конфліктної поведінки у стосунках із учителями, батьками, однолітками; порушення 

дисципліни, різноманітні асоціальні явища. Дитина знаходиться у постійному пошуку 

«норми» поведінки, внутрішньої позиції. 

Отже, з одного боку для цього періоду показовими є негативні вияви, 

дисгармонійність особистості, а з іншого – багато позитивних факторів: збільшення 

самостійності учнів, різноманітність і змістовність міжособистісних взаємин з 

однолітками та дорослими, розширення сфери діяльності. Цей період вирізняється 

виходом дитини на рівень нової соціальної позиції, в якій формується її становлення 

як члена суспільства.  

5. Вправа «Мозаїка». Тренер об’єднує учасників у групи. Кожна група 

ознайомлюється з роздавальним матеріалом, де зазначені особливості емоційних 

станів п’ятикласників (тривожність, агресивність, невпевненість) та розробляють 

рекомендації щодо їх урахування. За рахунок почергового переміщення груп 

досягається повний обмін новою інформацією. 

Рефлексія проходить у формі озвучення наробленої інформації та фіксації її на 

загальному стенді. 

6. Вправа-рухавка «Асоціації». Учасники стають у коло, ведучий називає 

будь-яке слово, яке спадає йому на думку, кидає м’ячик комусь із учасників. Той, в 

свою чергу називає асоціацію на слово, яке було сказане і т.д. 

7. Вправа «Ідеал». Тренер об’єднує учасників у 3 групи. Кожна група 

отримує завдання: зобразити на аркушах паперу модель ідеального учня; учителя; 

батька. 

Після представлення кожною групою своїх моделей, ведучий робить висновок, 

що ідеальних людей у суспільстві не існує, тому й виникають різні конфлікти. 

Інформаційне повідомлення. 

Коли виникає конфліктна ситуація, то людина переживає сильні негативні 

емоції, з’являється проблема. Одним із ефективних засобів розв’язання цієї проблеми 

є усвідомлення своїх почуттів і здатність сказати про них партнеру. Цей спосіб 

самовираження називається «Я-повідомлення» або «Я-висловлювання». «Я-

повідомлення» - це усвідомлення та проголошення власного стану, власних почуттів, 
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викликаних ситуацією, що склалася. Важливо те, що використовуючи під час 

конфлікту «Я-висловлювання», ви не принижуєте іншої людини. Порівняйте такі 

висловлювання: « Я дуже хвилююся, коли тебе немає вдома об 11 вечора» і «Ти знову 

прийшов об 11 вечора?» Саме в першому випадку ми бачимо приклад «Я-

повідомлення».  

 Представлення орієнтованої схеми «Я-висловлювання»: 

1. Опис ситуації, яка викликала напруженість (Коли я потрапляю у таку 

ситуацію…», « Коли я бачу, що…») 

2. Точне визначення власного почуття у певній ситуації («Я відчуваю, що…») 

3. Побажання щодо зміни ситуації («Я буду вдячний тобі, якщо…») 

8. Вправа «Я - висловлювання». Тренер об’єднує учасників у групи. Завдання 

кожної групи – скласти Я-повідомлення до певних ситуацій: 

- діти не підготувалися до вашого уроку; 

- діти не порадилися з вами стосовно підготовки та проведення позакласного 

заходу; 

- діти голосно розмовляють у класі; 

- дитина розчарувала Вас своїм вчинком. 

Обговорення вправи. 

- Як, на вашу думку, сприйматимуться учнями подібні повідомлення? 

- Чи призведуть до конфліктів сформульовані таким чином зауваження? 

9. Гра «Переговори».  

Ведучий об’єднує учасників у 4 групи, кожна з яких представляє інтереси якоїсь 

зі сторін: 

- адміністрація школи; 

- учителі; 

- учні; 

- батьки. 

Групи отримують опис ситуації і 10 хв. часу на уточнення своєї позиції та 

підготовку переговорів. 

Пропонується така ситуація: 

«Учні п’ятих класів разом з учителем - організатором готували вечір відпочинку 

«Тато, мама і я – дружна сім’я». Учні та батьки кожного класу  готували номери 

художньої самодіяльності, конкурси, ігри для своїх однолітків та їх батьків. Однак за 

кілька днів до свята з’ясувалося, що діти, задіяні в підготовці номерів художньої 

самодіяльності, проводять репетиції під час уроків, пояснюючи це тим, що після 

уроків їм важко знайти вільний час. З’ясувалося також, що успішність багатьох дітей 

знизилась. Адміністрація школи відмінила свято, про що повідомила учнів і батьків». 

Завдання кожної групи – відстояти свої інтереси і прийти до компромісу. По 

закінченні гри учасники обговорюють свої дії та дії своїх опонентів, знаходять сильні 

та слабкі сторони в діях один одного та власних. 

10. Рефлексія. 

- Чи здійснилися ваші очікування від нашої зустрічі? (Відповіді учасників). 

11. Прикінцеве слово ведучого. Легенда про мудреця. 

Колись давно у Китаї жив дуже розумний, але пихатий Мандарин. Увесь день 

його складався з розмов з підданими про свій розум. Так минали дні, роки. 
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Але одного разу пройшов по всій країні поголос, що неподалік від кордону  

з’явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до Мандарина. 

Дуже розлютився він: хто може називати якогось ченця найрозумнішою людиною у 

світі?! Але вигляду про своє обурення не подав, а запросив мудреця до себе у палац. 

Сам він замислив обдурити мудреця: «Я візьму в руки метелика, сховаю його за 

спиною і запитаю, що у мене в руках – живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе 

– я роздушу метелика, а якщо мертве – я випущу його на волю…» 

І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, всім хотілося 

послухати словесний поєдинок двох найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів на 

високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж 

ось двері відчинилися і до зали увійшов невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов 

до Мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. 

І тоді Мандарин промовив: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках – живе чи мертве?» 

Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: «Усе залежить від тебе! Усе в твоїх 

руках». 

Збентежений Мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно 

тріпочучи крильцями. 

Отже, лише від вас залежить, чи зможете ви знайти спільну мову з учнями свого 

класу і чи легко буде їм пристосуватися до нових умов навчання. 
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