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Заступник директора школи №9 Вересень 2021

ВЗАЄМОДІЄМО ЗІ СПЕЦІАЛІСТАМИ

АДАПТАЦІЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

Психологічний супровід п’ятикласників у пілотних
закладах НУШ

Учні пілотних закладів НУШ у 2021/2022 навчальному році перейдуть до п’ятого класу й адаптуватимуться

до нових умов навчання в освітньому середовищі. Щоб допомогти їм, організуйте психологічний супровід

ДО ТЕМИ:

Ресурсна та підтримувальна комунікація з дитиною: правила для батьків

Як створити умови для ефективної співпраці з учнями: пам’ятка для педагогів

Коли діти переходять із початкової школи до середньої, психологічні труднощі зазвичай пов’язані зі зміною їхньої

самооцінки. Вона все менше залежить від результатів навчання, натомість більшої ваги набуває міжособистісне

спілкування. У молодшого підлітка істотно змінюється самосвідомість, формується інтимний особистісний світ.

Зацікавленість цими станами з одного боку спонукає дитину до самозаглиблення, самоаналізу, а з іншого — підвищує

її потребу в підтримці та схваленні іншими людьми. Разом із почуттям індивідуальності в дітей виникає потреба, щоб

інші приймали її, для цього вони вигадують, як виразити себе.

Щоб підтримати учнів, які переходять у 5-й клас, організуйте психологічний супровід. Скористайтеся досвідом роботи

нашого закладу освіти.

Психодіагностика

Психологічний супровід п’ятикласників плануємо розпочати з психодіагностики. Вона розрахована на чотири заняття

й відбувається у вересні—жовтні. Періодичність — один раз на тиждень. Упродовж періоду психодіагностики учні

ведуть «Щоденник самоспостереження за розвитком особистості».

Вправи

Вправи для «Щоденника» розширюють спектр засобів самовираження учнів, сприяють дружньому спілкуванню та тісній

міжособистісній взаємодії в колективі. Учні виконують вправи «Хто я?», «Моє ім’я», «Мої позитивні й негативні риси

характеру» тощо.

У вправі «Хто я?» діти за допомогою іменників відповідають на запитання, наприклад: дитина, учень, особистість, син/

донька, спортсменка, художник. Учні в режимі мозкового штурму добирають слова, а практичний психолог фіксує

їх на дошці. Потім кожен обирає з групового переліку іменники, які характеризують його, та розміщує їх у «Щоденнику

самоспостереження за розвитком особистості» у формі сонечка. Записати необхідно щонайменше 10 «промінців».

Відтак завдання учнів — поміркувати, як той чи той «промінець» буде обігрівати людей, що потрапляють під нього.

Наприклад, кого дитина зігріває, коли перебуває в ролі учня (учителя, однокласників).

Для того щоб перевірити рівень сформованості ціннісно-критично-системного мислення учня, застосуйте вправу

«Незакінчені речення». Початок речення пропонує практичний психолог, закінчують речення учні на власний

розсуд.

РАЇСА ГРИГОРОВИЧ,

практичний психолог спеціалізованої школи № 320 Деснянського району, Київ

https://ezavuch.mcfr.ua/?mid=37525
https://ezavuch.mcfr.ua/915398
https://ezavuch.mcfr.ua/918602
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Приклади початків речень для вправи 

• Бути хорошою людиною — це ... 

• Неможливо прожити без... 

• Головне у житті — ... 

• Навчання для мене — це... 

• Якби я був(-ла) чарівником(-ницею) ... 

• Я шкодую, коли... 

• Друг — це той, хто... 

• Якби я мав(-ла) право ... 

• Якби на мить я став(-ла) дорослим(-лою)... 

• Якби я був(-ла) на місці моїх батьків...

Методики та опитувальники

Використайте діагностичні методики та опитувальники для учнів: «Рівень самооцінки», «Колірний тест ставлень»,

«Колірний тест Люшера», «Мій клас» — методика Боврозера у модифікації Юрія Гільбуха, «Соціометрія», «Діагностика

вад особистісного розвитку» (ДВОР) Зіновії Карпенко.

Корекційно-розвиткова робота

Перш ніж розпочинати корекційно-розвитковий етап, здійсніть підготовчу

роботу, зокрема:

презентуйте результати діагностики на зручній для вашого закладу освіти

платформі — сайті, YouTube-каналі, телеграм-каналі тощо;

проведіть онлайн- або офлайн-консультації з батьками;

отримайте від батьків письмовий дозвіл (див. Додаток 1) на участь дитини

в тренінгових заняттях (для учнів, в яких виявлені порушення особистісного

розвитку за методикою «ДВОР»).

Розпочніть корекційно-розвиткову роботу спільним виховним заходом, наприклад, квест-грою, в якій візьме участь

переважна більшість учнів класу.

https://ezavuch.mcfr.ua/915398
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Квест-гра для п’ятикласників «Таємнича експедиція» 

Тривалість — 45–60 хв. 

Сім активних учнів стають адміністраторами гри. Вони готуються до неї — підбирають завдання з навчальних

дисциплін: математики, інформатики й комп’ютерних ігор, природничих наук, суспільних дисциплін, філології —

української або іноземної, мистецтва, фізкультури та спорту. 

Решта учнів класу об’єднуються в 6–7 команд по 3–4 особи та обирають назву. Далі адміністратори по черзі

пропонують усім командам розв’язувати завдання, засікають час, який команди витрачають на роботу. За правильну

відповідь команда отримує один бал. 

Після того, як учасники розв’язали усі завдання, слід визначити, яка команда витрачала найменше часу на роботу,

та додати до її результату 3 бали. Перемагає команда, що набрала найбільшу кількість балів. 

Батьківський актив може підготувати заохочувальні призи для адміністраторів та команди-переможниці. Хід гри

фотографують і знімають на відео. Із найцікавіших моментів учні створюють креативне відео тривалістю до трьох

хвилин. Якщо в закладі освіти є декілька п’ятих класів, можна влаштувати голосування на сайті, сторінці школи

в фейсбуці.

Спільний виховний захід на початку корекційно-розвиткового етапу дасть змогу реалізувати соціально-комунікативний

потенціал дітей, підвищити мотивацію учнів до навчальної діяльності в нових освітніх умовах, розвинути вміння

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, логічно

обґрунтовувати позицію та співпрацювати з іншими людьми.

План

Корекційно-розвиткова робота з учнями в нашому закладі освіти проводиться за результатами діагностики

за методикою «ДВОР» та згодою батьків.

За кількісним аналізом, у 2020/2021 навчальному році з 86 опитаних учнів: 73% мали вади особистісного розвитку

середнього і високого рівнів, 64% — декілька вад. 

Якісний розподіл за вадами: 

• 1 місце — імпульсивність, невпевненість, естетична нечутливість (по 41%); 

• 2 — замкнутість (37%); 

• 3 — тривожність (33%).

Авторська корекційно-розвиткова програма «Формування конструктивних комунікативних навичок у молодших

підлітків» містить вісім занять. Працювати слід із групами по 9–12 учнів. Періодичність зустрічей — один раз

на тиждень. Заняття поєднують інтерактивні методи роботи — вправи, рольові ігри, мозковий штурм, обговорення,

дискусії, рефлексію (див. Додаток 2).

Скачати

https://e.profkiosk.ru//eServices/service_content/file/e3ea0878-e7c5-4264-9016-bb5374e2c6ae.jpg;Formuvannya%20konstruktivnikh%20komunikativnikh%20navichok%20u%c2%a0molodshikh%20pidlitkiv.jpg


24.09.2021 Психологічний супровід п’ятикласників у пілотних закладах НУШ – Заступник директора школи № 9, Верес…

https://ezavuch.mcfr.ua/articleprint?aid=918601 4/6

Структура занять

Кожне заняття відбувається за однією і тією самою структурою.

І. Вступна частина — привітання. Практичний психолог формує в учнів бажання та готовність активно співпрацювати.

ІІ. Основна частина. Практичний психолог:
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формує конструктивні комунікативні навички та навички ефективної взаємодії з оточенням;

стимулює процеси рефлексії та емпатії.

ІІІ. Заключна частина — група підбиває підсумки, учасники дають зворотний зв’язок.

Програма НУШ передбачає, що досвід учнів, який вони здобувають у взаємодії з довколишнім світом, — основа для

того, щоб формувати компетентності в освітньому процесі. Вони формуються в різному середовищі — школі, родині,

та в різних соціальних ситуаціях, що підштовхують дитину накопичувати знання, обирати ставлення, визначати свої

потреби й інтереси, що мотивуватимуть до постійного навчання. Із переходом учнів НУШ до основної школи важливо

зберегти підходи, до яких вони звикли в початкових класах. Такий перехід можна забезпечити за допомогою системної

та узгодженої роботи педагогів та психологічної служби.

БОНУС

Скачати

https://e.profkiosk.ru//eServices/service_content/file/53312d13-0f46-48bc-92e2-eb853d8e0294.docx;Listok%20psikhologichno%d1%97%20adaptaci%d1%97.docx


24.09.2021 Психологічний супровід п’ятикласників у пілотних закладах НУШ – Заступник директора школи № 9, Верес…

https://ezavuch.mcfr.ua/articleprint?aid=918601 6/6

ВАЖЛИВО

Як підтримувати дисципліну в класі

Дотримуйтеся простих правил, що допоможуть дисциплінувати учнів.

Встановіть еталони поведінки та вимагайте, щоб учні дотримувалися їх у стандартних ситуаціях, як-от входити

у клас, сидіти, відповідати, виходити тощо.

Підтримуйте нормальний санітарно-гігієнічний стан, комфорт і затишок у класі.

Домовтеся з колегами про норми поведінки на уроках. Якщо хтось проявлятиме поблажливість, вважатиме

норми необов’язковими, учні перестануть їх дотримуватися.

Заохочуйте і хваліть тих, хто дотримується вимог. Будьте конкретними — кажіть дитині, за що саме

ви хвалите її.

Поводьтеся так, щоб було видно — ви керівник класу. Проявляйте рішучість, спрямовуйте діяльність дітей.

Відсутність чітких розпоряджень стимулює погану поведінку.


