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Адаптація учнів 5-го 

класу до навчання у 

середній ланці школи



Що таке адаптація?
Адаптація - процес пристосування до нових 
умов чи вимог середовища, результатом якої 
має бути пристосованість, як показник 
життєвої компетентності особистості.

Адаптація дитини до навчання у середній ланці 
школи відбувається не одразу!!! 

Це досить довгий процес, пов’язаний 

зі значними проблемами як 

об’єктивного,так і суб’єктивного 

характеру.



Психологічні особливості 
молодшого підліткового віку.

 Набуття почуття дорослості, прагнення 

відмежуватися від усього підкреслено дитячого ;

Пошук власної унікальності;

 Пізнання власного «Я»;

Заміна провідного виду діяльності - навчальної на 

спілкування («Пізнання іншої, схожого на мене, дає 

можливість як у дзеркалі побачити і зрозуміти 

власне Я»)

Емоційна нестабільність та підвищена 

стомлюваність. що пов’язана з фізіологічними 

змінами в організмі дитини;

Поява потреби у гідному становищі в колективі 

однолітків, в сім'ї;

Відраза до необґрунтованих заборон; 

сприйнятливість до промахів учителів та 

дотримання обіцянок.



Основні психологічні 
проблеми п’ятикласників

◦ Зміна умов навчання;

◦Різноманітність і якісне ускладнення вимог, що 

висуваються до школяра різними вчителями;

◦ Зміна позиції «старшого» у початковій школі на 

статус «самого маленького» у середній.

◦ бажання добре вчитися, щоб радувати 

оточуючих, але, зіткнувшись з першими 

труднощами, часто розчаровуються.



Навчальні проблеми 
п’ятикласників

1) слабка навчальна підготовка у початкових класах.

2) Несформованість вміння аналізувати та синтезувати 
(нерозвинені розумові дії та операції), поганий мовленнєвий 
розвиток, слабкі увага та пам’ять.

3)Нерозвинута воля – небажання, «неможливість», за словами 
учнів, примусити себе постійно займатися навчанням. Дітей 
не приваблює мета навчання, тому що для п’ятикласників 
характерне переважно емоційне ставлення до своєї 
діяльності.



Ознаки успішної адаптації

Передбачає наявність у дитини:

◦ Задоволеності процесом навчання;

◦ відносної легкості у виконанні навчальних 
завдань за програмою;

◦ достатнього ступеню самостійності дитини 
при виконанні нею навчальних завдань, 
готовність вдатися до допомоги дорослого 
лише ПІСЛЯ спроб виконати завдання самому;

◦ задоволеність міжособистісними стосунками 
з однокласниками і вчителем.



Ознаки дезадаптації
 змучений, стомлений зовнішній вигляд дитини.

 небажання дитини ділитися своїми враженнями про проведений день.

 прагнення відвернути дорослого від шкільних подій, переключити увагу 

на інші теми.

 небажання виконувати домашні завдання.

 негативні характеристики на адресу школи, вчителів, однокласників.

 скарги на ті чи інші події, пов'язані зі школою.

 неспокійний сон.

 труднощі ранкового пробудження. 

 млявість.

 постійні скарги на погане самопочуття.



Форми діагностичної роботи 
з учнями 5 класу

•Анкета для визначення шкільної мотивації

(за Н. Г. Лускановою);

•Соціометричне дослідження;

•Проективна методика «Мій портфель»;

◦Методика визначення особистісної 
адаптованості школярів (А. В. Фурман);

◦ Тест шкільної тривожності Філіпса.



РЕКОМЕНДАЦІЇ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ З 
УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ П’ЯТИКЛАСНИКІВ 
ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ

◦ 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.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ У
5-их КЛАСАХ З УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ 

П’ЯТИКЛАСНИКІВ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ

◦ Познайомтеся з методикою викладання в початкових класах і на початку 
постарайтеся не відступайти від неї.
◦ Якщо у вас виникли проблеми з учнем порадьтеся з класним керівником, 
психологом..
◦ 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, хвилинки релаксації, фізкульт-хвилинки, загадки-
цікавинки, хвилинки гумору .
◦ 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 роздатковий матеріал.
◦ Забезпечуйте систематичне повторення.
◦ Уникайте перевантаження дітей.
◦ Відвідуйте уроки колег, які викладають у 5-х класах.
◦ Любіть своїх вихованців.



Дякуємо за увагу!


