
М.В. Берестюк,  
практичний психолог  
КЗ ЗСО «Ліцей №142» ДМР 

2020/2021н. р. 
  



АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 



    Початок навчання дитини в першому класі – 
складний і відповідальний етап у її житті, адже 
відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові 
умови життя та діяльності, а й нові контакти, нові 
стосунки, нові обов'язки.  

Змінюється соціальна позиція 
дитини: був дитиною, тепер став 
школярем; змінюється соціальний 
інститут навчання і виховання: 
навчальна діяльність стає провідною, 
обов'язковою, соціально значущою та 
оцінюваною, такою, що розширює 
права і обов'язки дитини, її зв'язки з 
навколишнім середовищем.  



АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

 Термін „адаптація” - (від латинського adapto - 
пристосовую) це пристосування будови і функцій 
організму, його органів і клітин до умов середовища. 
Процеси адаптації спрямовані на збереження 
гомеостазу (від грецького gomeo - подібний, status - 
стояння) тобто рухливо-урівноваженого стану будь-якої 
системи, де рівновага зберігається її протидією 
зовнішнім і внутрішнім факторам, що порушують цю 
противагу. 



До 6 років підвищується рухливість нервових процесів, 
спостерігається більша, ніж у дошкільників, рівновага процесів 
збудження і гальмування. Але процеси збудження все ще 
превалюють над процесами гальмування, що визначає такі 
характерні особливості першокласників, як непосидючість, 
підвищена активність, сильна емоційна збудливість.  

В 6-літньому віці дозрівання крупних м'язів 
випереджає розвиток дрібних, і тому дітям легше 
виконувати порівняно сильні, розмашисті рухи, ніж ті , 
які вимагають великої точності. Діти швидко 
втомлюються при виконанні дрібних рухів . Збільшення 
фізичної витривалості, підвищення працездатності, 
порівняно з дошкільним віком, носять відносний 
характер, і в цілому у більшості дітей спостерігається 
швидка стомлюваність, викликана ще і додатковим, не 
властивим для даного віку, шкільними 
навантаженнями (доводиться багато сидіти при 
життєвій потребі в русі).  



Мислення стає 
домінуючою психічною 

функцією і починає 
визначати поступово і 

роботу всіх інших 
психічних функцій 

(пам'яті, уваги, 
сприйняття).  

 Дитина ще погано володіє 

мовою, їй легше завчити все, ніж 
відтворювати текст своїми 
словами. Увага нестійка. 
Можливості вольового 

регулювання уваги у дитини 6 
років обмежені.  

Розвиток мислення сприяє появі 
нової властивості особи дитини - 

рефлексії, тобто усвідомлення 
себе, свого положення в сім'ї, 

класі, оцінка себе як учня: 
хороший - поганий. Цю оцінку 

"себе" дитина створює з того, як 
відносяться до нього навколишні, 

близькі люди.  

 Дитина 6 років зазвичай 
мислить конкретними 

категоріями, виділяє перш за 
все зовнішні ознаки, що 

характеризують дію об'єкту 
(що він робить), або його 

призначення (для чого він). 
Пізнання нового ? 



АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

 Що чекає попереду ? 



 

 йде з бажанням 
вчитися 

здатна розуміти 
вимоги вчителя і 

свідомо виконувати 
їх 

здатна діяти 
організовано 

проявляє інтерес при 
виконанні завдань 

здатною зосередитись 
і тривалий час 

утримувати увагу 
протягом певного 

часу 

якість знань, що має дитина, 
ступінь їх усвідомленості, 

чіткість уявлень, можливість 
використання раніше набутого 
досвіду легко застосовується 

має достатній 
словниковий запас, 

наявність 
фонематичного слуху, 

достатній розвиток  
дрібної моторики 



Тривалість адаптаційного періоду 
залежить від таких факторів: 



співпраці  батьків 
з вчителями  

спільного 
подолання 
труднощів 

позитивної думки 
першокласника 

про вчителів 

Перебіг процесу адаптації 
залежить від багатьох факторів:  

 від стану 
здоров'я 
дитини 

сімейної 
ситуації 



Основні етапи адаптації 
 

 Фізіологічна адаптація проходить в три основні етапи: 

Перший етап - 
орієнтувальний, коли 
весь комплекс нових 
впливів на дитину на 

початку навчання 
відповідають 

бурхливою реакцією і 
значним 

напруженням 
практично всіх систем 

організму. Ця 
„фізіологічна буря” 
триває 2-3 тижні. 

Другий етап -   
“буря” вгамовується, 

Помітне нестійке 
пристосування, коли 

організм шукає і 
знаходить певні 

оптимальні (або близькі 
до оптимальних) варіанти 

реакцій на ці впливи.  



Основні етапи адаптації 

 Третій етап –  

 період відносно стійкого 
пристосування, коли 
організм знаходить 

найбільш сприятливі 
варіанти реагування на 

навантаження, що 
вимагає найменшого 

напруження всіх 
систем. 

 
Тривалість всіх трьох 

етапів адаптації 
приблизно 5-6 тижнів 
(вересень-жовтень). 

Можливі 
індивідуальні 

відмінності для різних 
учнів. 



АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

Умови успішного навчання у школі 



Особистий 
простір вдома 

Щоденний 
контроль 

Підтримка та 
турбота  
рідних 

Домашні 
обов’язки 

Розвивальні 
ігри 

Єдина тактика 
спілкування у 

сім’ї 

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

Умови успіху 



АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

 Шкільна дезадаптація – це утворення неадекватних механізмів 
пристосування дитини до школи у формі порушень навчання і 
поведінки, конфліктних відносин, психогенних захворювань і 
реакцій, підвищеного рівня тривожності  

 Особливі категорії дітей, схильних до дезадаптації: 

Гіперактивні діти – це “над” 
активні діти, яким важко всидіти 
на одному місці, мовчати, 
підкорятись інструкціям.  

Агресивні діти – це діти, які 
часто сперечаються, сердяться, 
б’ються, звинувачують інших у 
своїх помилках.  

Тривожні діти – це діти, які 
постійно занепокоєні, полохливі, 
легко засмучуються.  



 

 
класи 1 А – Д (кількість учнів) 

Високий 16 

Середній 35 

Зовнішня мотивація 37 

Низький  16 
Шкільна дезадаптація 

 
6 



Перший рівень - високий рівень шкільної мотивації, навчальної активності. У таких дітей є 
пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішно виконувати всі пред'явлені школою 

вимоги. Учні чітко дотримуються всіх вказівок вчителя, сумлінні та відповідальні, сильно 
переживають, якщо отримують незадовільні оцінки. У малюнках на шкільну тему вони 

зображують вчителя біля дошки, процес уроку, навчальний матеріал і т. д. 

Другий рівень - хороша шкільна мотивація. Подібні показники мають більшість учнів 
початкових класів, успішно справляються з навчальною діяльністю. У малюнках на шкільну 
тему вони також зображують навчальні ситуації, а при відповідях на питання проявляють 

меншу залежність від жорстких вимог і норм. Подібний рівень мотивації є середньою 
нормою. 

Третій рівень - позитивне ставлення до школи, але школа приваблює таких дітей 
діяльністю за межами навчання. Такі діти досить благополучно відчувають себе в школі, 
однак частіше ходять в школу, щоб спілкуватися з друзями, з учителем. Їм подобається 

відчувати себе учнями, мати гарний портфель, ручки, зошити. Пізнавальні мотиви у таких 
дітей сформовані в меншій мірі, і навчальний процес їх мало приваблює. У малюнках на 

шкільну тему такі учні зображують, як правило, шкільні, але не навчальні ситуації. 

Четвертий рівень - низька шкільна мотивація. Ці діти відвідують школу неохоче, воліють 
пропускати заняття. На уроках часто займаються сторонніми справами, іграми. Зазнають 
серйозних труднощів у навчальній діяльності. Знаходяться в стані нестійкої адаптації до 

школи. У малюнках на шкільну тему такі діти зображують ігрові сюжети, хоча побічно вони 
пов'язані зі школою. 

П'ятий рівень - негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація. 
Такі діти відчувають серйозні труднощі в навчанні: вони не справляються з навчальною 

діяльністю, відчувають проблеми в спілкуванні з однокласниками, у взаєминах з учителем. 
Школа нерідко сприймається ними як вороже середовище, перебування в якій для них 

нестерпно. Маленькі діти (5-6 років) часто плачуть, просяться додому. В інших випадках 
учні можуть проявляти агресію, відмовлятися виконувати завдання, слідувати тим чи іншим 
нормам і правилам. Часто у подібних школярів відзначаються нервово-психічні порушення. 

Малюнки таких дітей, як правило, не відповідають запропонованої шкільної темі, а 
відображають індивідуальні пристрасті дитини. 



№ Запитання 

А) 
прояви 

дезадаптації 
(ДА)  

%(К-ть осіб) 

Б) 
можлива 

дезадаптація 
(МДА) 

% (К-ть осіб) 

В) 
адаптованість  

дитини 
(А) 

% (К-ть осіб) 

1 Чи охоче йде дитина в школу?   21,7% (5) 78,3% (18) 

2 
Чи сповна пристосувався до шкільного режиму? Чи 
приймає як належне новий розпорядок? 

  17,4% (4) 82,6% (19) 

3 Чи переживає свої учбові успіхи і невдачі? 4,3% (1) 26,1% (6) 69,6% (16) 

4 
Чи часто дитина ділиться з Вами своїми шкільними 
враженнями?  

  39,1% (9) 60,9% (14) 

5 
Який переважаючий емоційний характер цих 
вражень?  

  39,1% (9) 60,9% (14) 

6 Як дитина долає труднощі в роботі?  4,3% (1) 78,3% (18) 17.4% (4) 

7 
Чи здатна дитина сама перевірити свою роботу, 
знайти і виправити помилки? 

4,3% (1) 47,8% (11) 47,8% (11) 

8 
Чи часто дитина скаржиться на товаришів по класу, 
ображається на них? 

8,7% (2) 73,9% (17) 17,4% (4) 

9 
Чи справляється дитина з учбовим навантаженням 
без перенапруження?  

  4,3% (1) 95,7% (22) 

  Всього учасників 23 



№ Запитання 

А) 
прояви 

дезадаптації 
(ДА)  

%(К-ть осіб) 

Б) 
можлива 

дезадаптація 
(МДА) 

% (К-ть осіб) 

В) 
адаптованість  

дитини 
(А) 

% (К-ть осіб) 

1 Чи охоче йде дитина в  школу?   23,1% (6) 76,9% (20) 

2 
Чи сповна пристосувався до шкільного режиму? 
Чи приймає як належне новий розпорядок? 

  19,2% (5) 80,8% (21) 

3 Чи переживає свої учбові успіхи і невдачі? 11,5% (3) 26,9% (7) 61,5% (16) 

4 
Чи часто дитина ділиться з Вами своїми 
шкільними враженнями?  

3,8% (1) 7,7% (2) 88,5% (23) 

5 
Який переважаючий емоційний характер цих 
вражень?  

  26,9% (7) 73,1% (19) 

6 Як дитина долає труднощі в роботі?  7,7% (2) 80,8% (21) 11,5% (3) 

7 
Чи здатна дитина сама перевірити свою роботу, 
знайти і виправити помилки? 

3,8% (1) 76,9% (20) 19,2% (5) 

8 
Чи часто дитина скаржиться на товаришів по 
класу, ображається на них? 

  50% (13) 50% (13) 

9 
Чи справляється дитина з учбовим 
навантаженням без перенапруження?  

3,8% (1) 11,5% (3) 84,6% (22) 

  Всього учасників 26 



№ Запитання 

А) 
прояви 

дезадаптації 
(ДА)  

%(К-ть осіб) 

Б) 
можлива 

дезадаптація 
(МДА) 

% (К-ть осіб) 

В) 
адаптованість  

дитини 
(А) 

% (К-ть осіб) 

1 Чи охоче йде дитина в школу?   20% (2) 80% (8) 

2 
Чи сповна пристосувався до шкільного режиму? Чи 
приймає як належне новий розпорядок? 

    100% (10) 

3 Чи переживає свої учбові успіхи і невдачі? 20% (2) 30% (3) 50% (5) 

4 
Чи часто дитина ділиться з Вами своїми шкільними 
враженнями?  

  10% (1) 90% (9) 

5 
Який переважаючий емоційний характер цих 
вражень?  

    100% (10) 

6 Як дитина долає труднощі в роботі?  10% (1) 70% (7) 20% (2) 

7 
Чи здатна дитина сама перевірити свою роботу, 
знайти і виправити помилки? 

40% (4) 10% (1) 50% (5) 

8 
Чи часто дитина скаржиться на товаришів по 
класу, ображається на них? 

  10% (1) 90% (9) 

9 
Чи справляється дитина з учбовим навантаженням 
без перенапруження?  

  30% (3) 70% (7) 

  Всього учасників 10 



№ Запитання 

А) 
прояви 

дезадаптації 
(ДА)  

%(К-ть осіб) 

Б) 
можлива 

дезадаптація 
(МДА) 

% (К-ть осіб) 

В) 
адаптованість  

дитини 
(А) 

% (К-ть осіб) 

1 Чи охоче йде дитина в школу? 18,2% (4) 18,2% (4) 63,6% (14) 

2 
Чи сповна пристосувався до шкільного режиму? Чи 
приймає як належне новий розпорядок? 

13,6% (3) 9,1% (2) 77,3% (17) 

3 Чи переживає свої учбові успіхи і невдачі? 4,5% (1) 27,3% (6) 68,2% (15) 

4 
Чи часто дитина ділиться з Вами своїми шкільними 
враженнями?  

  36,4% (8) 63,6% (14) 

5 
Який переважаючий емоційний характер цих 
вражень?  

  59,1% (13) 40,9% (9) 

6 Як дитина долає труднощі в роботі?  9,1% (2) 86,4% (19) 4,5% (1) 

7 
Чи здатна дитина сама перевірити свою роботу, 
знайти і виправити помилки? 

31,8% (7) 54,5% (12) 13,6% (3) 

8 
Чи часто дитина скаржиться на товаришів по класу, 
ображається на них? 

13,6% (3) 81,8% (18) 4,5% (1) 

9 
Чи справляється дитина з учбовим навантаженням 
без перенапруження?  

  18,2% (4) 81,8% (18) 

  Всього учасників 22 



№ Запитання 

А) 
прояви 

дезадаптації 
(ДА)  

%(К-ть осіб) 

Б) 
можлива 

дезадаптація 
(МДА) 

% (К-ть осіб) 

В) 
адаптованість  

дитини 
(А) 

% (К-ть осіб) 

1 Чи охоче йде дитина в школу?     100% (5) 

2 
Чи сповна пристосувався до шкільного режиму? Чи 
приймає як належне новий розпорядок? 

  20% (1) 80% (4) 

3 Чи переживає свої учбові успіхи і невдачі? 20% (1)   80% (4) 

4 
Чи часто дитина ділиться з Вами своїми шкільними 
враженнями?  

  20% (1) 80% (4) 

5 
Який переважаючий емоційний характер цих 
вражень?  

  60% (3) 40% (2) 

6 Як дитина долає труднощі в роботі?  40% (2) 60% (3)   

7 
Чи здатна дитина сама перевірити свою роботу, 
знайти і виправити помилки? 

  60% (3) 40% (2) 

8 
Чи часто дитина скаржиться на товаришів по класу, 
ображається на них? 

20% (1) 20% (1) 60% (3) 

9 
Чи справляється дитина з учбовим навантаженням 
без перенапруження?  

    100% (5) 

  Всього учасників 5 



Поради батькам щодо запобігання шкільної дезадаптації  

 
любіть дитину 
безумовною 

любов’ю, 
приймайте її 

такою, як вона 
є. 

хваліть 
частіше, а 

не 
докоряйте;  

навчайте етичних 
норм спілкування 
з однокласниками 

та дорослими;  

не перевантажуйте 
дитину надмірними 

заняттями, 
чергуйте їх з грою;  

формуйте 
адекватну 

самооцінку;  

виявляйте 
інтерес до 

шкільних справ 
та успіхів 
дитини;  

формуйте 
позитивне 
ставлення 
до школи;  

привчайте 
самостійно долати 
труднощі, які під 
силу подолати 6-

річні дитині;  

частіше 
згадуйте себе 

в дитячому 
віці;  



Шкільна зрілість виявляється у:  

 1) морфогенетичній готовності, що передбачає фізіологічну 
зрілість (стан здоров'я) та рівень фізичного розвитку (розвитку 
дрібної моторики рук і зорово – рухової координації)  

 2) інтелектуальній готовності дитини до школи, що передбачає 
володіння дитиною певною кількістю знань про явища 
навколишнього середовища, уміння порівнювати, класифікувати, 
узагальнювати та інше.  

 3) Комунікативній готовності, що передбачає володіння 
навичками взаємодії з дорослими, однолітками ( вмінням слухати, 
не перебиваючи, вміння вибачати і вибачатися, співчувати…)  

 4) Емоційно – вольової готовності, що передбачає вміння робити 
не лише те, що подобається, а й те, що необхідно зробити..  

 5) Мотиваційна готовність, передбачає чітко оформлювати 
позицію школяра. Коли дитина:  

- має належне уявлення про школу;  

- позитивно ставиться до шкільних занять;  

- відає перевагу урокам грамоти і лічби, а не заняттям дошкільного 
типу : малювання, фізкультура, трудове навчання;  

- визнає авторитет вчителя; 

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 



АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

Дякуємо за увагу! 


