
 

Рекомендації педагогам щодо успішної адаптації 

учнів 1 класів: 

 

 

1. Урахування вікових і індивідуальних психологічних особливостей дітей. 

2. Демонстрація вчителем віри в успіх дитини.  

3. Зняття неуспішного оцінювання на перших етапах навчання. 

4. Запобігання груповій критиці дитини або її робіт, а також порівнянь її 

помилок з постійними успіхами інших учнів. 

5. Порівняння якості роботи дитини тільки з її попередніми роботами.  

6. Вказуючи на помилки, намітити шлях до успіху.  

7. Акцентування уваги на успіхах учня, перемогах. 

8. Створення ситуацій успіху. 

 9. Надання емоційної підтримки учням словами, поглядом, дотиком. 

10. Запобігання частому використанню в мові слів-заперечень.  

11. Уроки організовувати лише на позитивних емоціях. 

12. Недопустимі ситуації стресу на уроках. 

13. Використовувати гру, наочність . 

14. Пам’ятати правило: «Учитель, який використовує у роботі з 6-річками 

лише книжку і дошку – нічому не вчить» 

 

 

 

 

 



 

 
Причини дезадаптації: 

 

 
 
 
1.Відсутність позитивної установки дошкільного життя (батьки залякують 

школою). 

2.Не сформованість продуктивних форм спілкування з ровесниками 

(комунікативні труднощі).  

3.Незнання вчителем індивідуально-психологічних особливостей дитини, 

авторитарний характер педагогічної діяльності вчителя. 

4.Невідповідність режиму, методів виховання і в школі. 

5.Недостатній інтелектуальний розвиток дитини, відсутність допомоги з 

боку батьків і вчителя. 

 

   Ознаки дезадаптації : підвищена стомлюваність, дратівливість, спалахи 

гніву, замкнутість, погана успішність, агресивність або, навпаки, надмірна 

соромливість, підвищена тривожність, низька самооцінка. 

 Прояви дезадаптації: відставання від програми; швидка втомлюваність; 

недисциплінованість; невміння будувати відносини з однолітками та 

дорослими; підвищена тривожність, плаксивість; глибокий спад 

працездатності наприкінці дня; неадекватна поведінка; неуспішність у 

навчанні. 

 

 

 

 



 

 

Рекомендації батькам 
щодо адаптації пятикласників до навчання 

 

 
 

 

1. Допомагайте школяру у навчанні, домагайтеся, щоб він досконально зрозумів навіть 

найдрібніші деталі виконання важкого завдання. Хай навіть дитина виконає одне-два 

подібних завдання і детально пояснить, що та як вона робить. 

2. Розвивайте увагу, мислення та пам’ять дитини, грайте з нею в ігри на розвиток 

спостережливості (у розвідників, мисливців, індійців на полюванні тощо), вирішуйте 

посильні головоломки, розв’язуйте кросворди, шаради. Робіть усе це якомога частіше. 

3. Розвивайте волю дитини, привчайте її до режиму дня, емоційно забарвлюйте її 

навчальну діяльність, але не перестарайтеся, інакше може виникнути так зване 

«емоційне стомлення»: дитина може стати капризною, роздратованою, плаксивою. 

Використовуйте гумор, але не сарказм та насмішки! Терпіть дитячі жарти, якими б 

безглуздими вони не були, використовуйте гумор з метою розрядки та привернення 

дитини на свій бік. 

4. Дуже важливо у навчальних та у всіх інших заняттях допомогти школяреві виробити 

об’єктивні критерії власної успішності та неуспішності; з допомогою дорослих слід 

розвинути у нього прагнення вдосконалювати свої здібності. Почніть з вироблення 

звички добре виконувати домашні завдання. Активна батьківська допомога школі - 

обов’язкова умова підвищення ефективності навчально-виховної роботи педагогічного 

колективу, важлива ланка у здійсненні належної освіти підростаючого покоління. 



 

Рекомендації батькам 10-ти 

класників: 

 

 Сприймайте свою дитину як дорослу людину, яка вже може взяти на себе 

відповідальність за свої вчинки, є досить самостійною, має свої інтереси, свої погляди 

на життя, які можуть не збігатися з вашими. 

 

Обов’язково радьтеся з дітьми, коли приймаєте важливі рішення. І не просто 

вислуховуйте їх думку, а враховуйте її на ділі. 

 

Давайте дитині можливість побути наодинці, забезпечте їй окрему кімнату. 

 

Дозволяйте дитині виявляти самостійність. 

 

Не критикуйте дитину при свідках. 

 

Розвивайте світогляд дитини, сприяйте розширенню її інтересів. 

 

Вислухайте свою дитину, якщо вона бажає з вами чимось поділитися, щиро 

підтримуйте її. 

 

Поважайте особисте життя дитини, без її відома не нишпорте у її речах, питайте 

дозволу, коли заходите до кімнати.  

 

Не виконуйте за дитину те, що вона може зробити сама (прибрати у будинку, здійснити 

покупку одягу чи продуктів, приготувати обід тощо). 

 

Будьте вдячними за допомогу по господарству. 

 

Допоможіть дитині влаштуватись на якусь неважку роботу, яка не заважатиме її 

навчанню, н-д, після уроків, на вихідних, на канікулах. Це дасть відчуття дорослості, 

самостійності, відповідальності, впевненості, а також змогу вчитись розподіляти 

самостійно зароблені кошти. 

 

Допоможіть дитині обрати майбутню професію, але не робіть це за неї, не тисніть на її 

вибір. 

 

Діліться власним досвідом, не забувайте, що Ви колись теж були старшокласниками. 

 

Якщо дитина робить щось неправильно, не кричіть і не вказуйте що робити, а 

намагайтеся пояснити можливі варіанти вирішення проблеми і нехай дитина сама 

обере той варіант, який підходить їй найбільше. 

 

Пам’ятайте, виховуючи старшокласника, не потрібно робити все за нього або навпаки 

залишити один на один зі своїми проблемами, а будьте готовими йти з ними разом, йти 

поруч, іноді – трішки попереду, якщо треба пояснити можливі шляхи, спрямувати у 

потрібному напрямку. 


