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Програма  

психологічного супроводу адаптації та навчання здобувачів освіти 1-5 класів 

в умовах впровадження Нової української школи 

 

Пояснювальна записка 

Розбудова Нової української школи – це довготермінова реформа, яка 

відбувається вже сьогодні. План її упровадження передбачає наступність дій і 

відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а також враховує загальний 

контекст суспільних змін. Головною метою Закону України від 05.09.2017 р. № 

2145-VIII «По освіту» визначено, що повна загальна освіта повинна сприяти 

різнобічному розвитку, вихованню, соціалізації особистості, яка усвідомлює себе 

громадянином України, здатною до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії 

з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, 

готової до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності. Нова українська школа працює на засадах особистісно-

орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує 

права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип 

дитиноцентризму. Реформування освіти ґрунтується на принципах поваги до до 

особистості, доброзичливого і позитивного ставлення, довіри у відносинах, 

взаємодії та взаємоповаги до дитини. Для врахування в освітньому процесі 

вікових особливостей фізичного, психічного і розумового розвитку дітей, 

розкриття потенціалу кожної дитини необхідна взаємодія педагогів, батьків та 

практичних психологів.  

Актуальність програми. Проблема попередження можливих відхилень у 

психічному і особистісному розвитку здобувачів освіти, оцінки рівня адаптації 

дитини до школи, неминуче ставить перед школою вирішення проблеми адаптації 

школярів до умов освітнього процесу. Несприятливий перебіг адаптації знижує 

функціональні резерви організму і призводить до перенапруження регуляторних 

систем, що супроводжується виникненням соматичних захворювань. Шкільна 

дезадаптація призводить до зниження навчальної мотивації, деформації 

міжособистісних відносин, розвитку невротичних станів, формування способів 
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поведінки, які можуть призвести до формування девіантної поведінки в більш 

старшому віці. Саме цим зумовлена необхідність організації та здійснення 

ефективного психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на допомогу у 

якнайшвидшій адаптації школярів. 

Дана програма розкриває систему спільної діяльності педагогів, 

практичних психологів, адміністрації школи та батьків, що спрямована на 

успішну адаптацію дитини до шкільного середовища, мінімізацію негативних 

впливів на особистість школярів, сприяє пошуку ефективних шляхів подолання 

проблем, що виникають під час отримання початкової та базової середньої освіти. 

Організація діяльності: програма розрахована на п’ять років 

психологічного супроводу здобувачів освіти, які вступають до закладу загальної 

середньої освіти.  

Мета програми – створення належних педагогічних, психологічних та 

соціальних умов для збереження психічного здоров’я, успішного розвитку та  

реалізації  набутих знань, умінь і навичок здобувачів освіти та попередження 

можливої дезадаптації школярів в умовах впровадження Нової української школи. 

Задачі: 

1. Створення належних умов для успішної соціально-психологічної адаптації  

здобувачів освіти в умовах впровадження Нової української школи. 

2. Координація роботи учасників освітнього процесу з метою створення умов 

для успішного перебігу адаптаційних процесів у здобувачів освіти.  

3. Надання рекомендацій, допомоги класним керівникам та вчителям-

предметникам щодо організації індивідуальної й диференційованої роботи на 

уроках з урахуванням особистісних особливостей здобувачів освіти. 

4. Вивчення особистісних особливостей та соціального статусу дитини в 

колективі з метою забезпечення індивідуального підходу до здобувачів освіти. 

5. Виявлення дітей «групи ризику» з метою надання своєчасної допомоги і 

належного вирішення проблем, що виникають у психоемоційному  стані 

дитини, спілкуванні з однолітками та дорослими. 

6. Психолого-педагогічна корекція виявлених проблем здобувачів освіти, що 

мають ознаки особистісної незрілості до навчання у школі та дезадаптації. 
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7. Здійснення психолого-педагогічного моніторингу динаміки соціально-

психологічної адаптації та розвитку здобувачів освіти. 

Напрямки психолого-педагогічного супроводу: 

1. Вивчення особистісних особливостей здобувачів освіти. 

2. Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу щодо вікових 

особливостей школярів, принципів і методів профілактики шкільної 

дезадаптації. 

3. Надання психологічної допомоги здобувачам освіти, що зазнають труднощів у 

спілкуванні з оточуючими; пошук ефективних шляхів щодо подолання 

труднощів, які виникають у навчальній діяльності. 

4. Надання психологічних рекомендацій батькам та з питань ефективності 

спілкування з дітьми «групи ризику». 

Основні етапи психологічного супроводу здобувачів освіти: 

І етап – вивчення рівня готовності школярів до навчання в школі; 

ІІ етап – психолого-педагогічне дослідження рівня адаптації здобувачів освіти 

до навчання в умовах Нової української школи; 

ІІІ етап – психолого-педагогічна діагностика пізнавальної сфери здобувачів 

освіти 2-х класів. 

ІV етап – психолого-педагогічне вивчення рівня готовності здобувачів освіти 

4-х класів до навчання в нових соціально-педагогічних умовах переходу до 

середньої ланки; 

V етап – психолого-педагогічний супровід соціально-психологічної адаптації 

п’ятикласників навчання в умовах базової середньої освіти. 

Очікувані результати: 

1. Успішна адаптація здобувачів освіти в умовах Нової української школи. 

2. Подолання труднощів адаптаційного періоду здобувачів освіти (тривожності, 

проявів девіантної поведінки, підвищення рівня самооцінки).  

3. Збереження психічного та фізичного здоров’я школярів. 

4. Реалізація кожною дитиною свого потенціалу у навчальній діяльності. 

5. Розвиток соціально сприятливих форм спілкування та взаємодії здобувачів 

освіти. 
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6. Розвиток у школярів навичок самоконтролю та рефлексії. 

7. Формування шкільної мотивації у здобувачів освіти. 

8. Формування психологічної компетентності батьків з питань вікових 

особливостей та питань адаптації молодших підлітків. 

9. Підвищення психологічної компетентності педагогічного колективу щодо 

надання емоційної підтримки здобувачам освіти, врахування вікових та 

особистісних особливостей здобувачів освіти під час освітнього процесу. 
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І етап  

Вивчення рівня готовності школярів до навчання в школі 

(1 клас, серпень-вересень) 

Мета:  

1. Реалізація плану психолого-педагогічних заходів, спрямованих на 

профілактику дезадаптації здобувачів освіти в умовах Нової української 

школи та підвищення психологічної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу 

2. Аналіз результатів діагностики рівня дошкільної зрілості в контексті 

психологічної готовності до шкільного навчання. 

3. Дослідження рівня шкільної готовності дитини до навчання в школі. 

4. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх 

батьків. 

Задачі: 

1. Забезпечення психологічного комфорту школярам під час освітнього 

процесу. 

2. Психолого-педагогічне дослідження рівня особистісної готовності 

здобувачів освіти до навчання в школі. 

3. Підвищення психологічної компетентності учасників освітнього процесу 

щодо вікових та психологічних особливостей дітей шести-, семирічного 

віку, особливості протікання адаптаційного періоду першокласників та 

основні прояви та можливі ризки дезадаптації. 

Методи та форми роботи: 

1. Психологічна діагностика рівня шкільної готовності дитини до навчання в 

школі: 

 Орієнтована методика перевірки готовності до школи Керна-Йірасека. 

 Методика «Експрес-діагностика готовності дитини до навчання у школі» 

(Ю.З. Гильбух, С.Л. Коробко, Л.О. Кондратенко). 

 Методика «Визначення рівня розвитку дрібної моторики рук» (С.Л. Коробко). 



8 
 

2. Міні-консиліум «Результати дослідження рівня шкільної готовності дитини 

до навчання в школі. Особливості адаптації першокласників до навчання в 

школі». 

Напрямки психолого-педагогічного супроводу: 

1. Психодіагностичне дослідження особистісних особливостей здобувачів 

освіти. 

2. Групові та індивідуальні консультації батьків першокласників, виступи на 

батьківських зборах, організація лекторіїв, групові та індивідуальні 

консультації вчителів «Вікові та психологічні особливості дітей шести-, 

семирічного віку», «Адаптаційний період для першокласників». 
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ІІ етап  

Психолого-педагогічне дослідження рівня адаптації здобувачів освіти  

до навчання в умовах Нової української школи. 

(1 клас, жовтень-квітень) 

Мета: 

1. Дослідження рівня адаптації до навчання в школі, загальних зон розвитку та 

особистісних особливостей здобувачів освіти. 

2. Визначення статусу кожного здобувача освіти під час проведення 

соціометричних досліджень класних колективів. 

3. Створення сприятливих умов для успішної адаптації та самореалізації школярів 

1 класу. 

4. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків. 

Задачі:  

1. Психологічне дослідження рівня адаптації здобувачів освіти до навчання в 

умовах Нової української школи.  

2. Проведення поглибленого психологічного дослідження здобувачів освіти, 

що мають труднощі в період адаптації. 

3. Організація умов для реалізації індивідуального маршруту розвитку 

кожного здобувача освіти, з урахуванням їх особистісних особливостей.  

4. Розробка та реалізація освітніх заходів, напрямків психолого-педагогічної 

корекції розвитку учнів для усунення причин дезадаптації з урахуванням 

індивідуальних, психологічних та вікових особливостей кожного учня. 

Форми та методи роботи: 

1. Спостереження за першокласниками під час уроків та позаурочний час. 

2. Анкетування батьків та педагогів за Методикою «Експертна оцінка 

адаптованості дитини до школи» (Чирков В.І., Соколова О.Л., Сорокіна О.В.). 

3. Психодіагностичне дослідження рівня адаптації здобувачів освіти до навчання 

в школі: 

 Анкета Н.Г. Лусканової «Рівень шкільної мотивації й адаптації». 

 Малюнок «Що мені подобається в школі» (Т.Гончаренко, М.Мосієнко). 

 Методика кинетический рисунок семьи (Р. Бернс и С. Кауфман). 
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 Проективний тест особистісних відносин, соціальних емоцій та ціннісних 

орієнтацій «Будиночки» О.А. Орєхової. 

 Методика «Сходинки» (В.Г. Щур). 

4. Поглиблена індивідуальна діагностика здобувачів освіти, з проявами шкільної 

дезадаптації з метою виявлення можливих причин труднощів: 

 Методика «Тривожність» (Р. Темл, М. Доркі, В. Амен). 

 «Експрес-методика обстеження інтелектуального розвитку дітей (Т.Д. 

Илляшенко, Н.М. Стадненко). 

5. Індивідуальні консультації батьків, вчителів за результатами психолого-

педагогічних досліджень. Психолого-педагогічний консиліум за 

результатами психологічних досліджень та педагогічних спостережень 

«Адаптація здобувачів освіти в умовах впровадження Нової української 

школи. Шляхи розвитку та корекції». 

6. Складання психолого-педагогічних портретів класних колективів, 

індивідуальних карт здобувачів освіти. 

Напрямки психолого-педагогічного супроводу:  

1. Психодіагностичне дослідження особистісних особливостей здобувачів 

освіти. 

2. Розвивальні заняття з першокласниками, що сприяють кращій адаптації до 

школи, спрямованих на розвиток емоційно-вольової сфери та психічних 

процесів.  

3. Корекційна робота з першокласниками «групи ризику» з метою запобігання 

шкільної дезадаптації з урахуванням причин труднощів за результатами 

поглибленої діагностики.  

4. Моніторинг динаміки розвитку адаптаційного процесу здобувачів освіти 1-го 

класу з метою відстеження динаміки розвитку адаптаційних механізмів 

першокласників (квітень). 
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ІІІ етап 

Психолого-педагогічна діагностика  

пізнавальної сфери здобувачів освіти 2-х класів 

(2 клас, жовтень-листопад) 

Мета: 

1. Соціально-психологічне дослідження загальних зон труднощів у навчанні 

школярів, з метою виявлення здобувачів освіти з ознаками дезадаптації, 

визначення причин та шляхів її корекції . 

2. Визначення психологічного клімату учнівського колективу та 

соціометричного статусу здобувачів освіти.  

3. Створення сприятливих умов для успішної адаптації та самореалізації 

здобувачів освіти 2-х класів. 

4. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх 

батьків. 

Задачі:  

1. Вивчення процесу адаптації та розвитку пізнавальної сфери здобувачів освіти 

в умовах впровадження Нової української школи. 

2. Складання психолого-педагогічних портретів класних колективів, 

індивідуальних психологічних портретів здобувачів освіти, розробка 

рекомендацій для класоводів 2-х класів. 

3. Організація методичної роботи з педагогами, спрямованої на побудову 

освітнього процесу  з урахуванням індивідуальних особливостей та 

можливостей школярів. 

4. Розробка та реалізація психолого-педагогічних заходів для усунення причин 

дезадаптації з урахуванням індивідуальних, психологічних та вікових 

особливостей кожного здобувача освіти. 

Методи та форми роботи:  

1. Спостереження за першокласниками під час уроків та позаурочний час. 

2. Анкетування батьків та педагогів за Методикою «Експертна оцінка 

адаптованості дитини до школи» (Чирков В.І., Соколова О.Л., Сорокіна О.В.). 
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3. Психодіагностичне дослідження розвитку адаптаційних та пізнавальних 

процесів: 

 Проективний тест особистісних відносин, соціальних емоцій та ціннісних 

орієнтацій «Будиночки» О.А. Орєхової. 

 Карта спостережень Д. Стотта. 

 Прогресивні матриці Равена (дитячий варіант).  

 Повторення цифрових рядів (субтест із тесту інтелекту Д.Векслера). 

 Методика «Логічні задачі» (О.Зак). 

4. Проведення круглого столу з педагогами «Результати діагностики 

пізнавальної сфери здобувачів освіти 2 класів». 

Напрямки психолого-педагогічного супроводу:  

1. Психодіагностичне дослідження особистісних особливостей здобувачів 

освіти. 

2. Проведення корекційно-розвивальної роботи з учнями, які мають ознаки 

дезадаптації,  з відповідно до виявлених причин. 

3. Групові та індивідуальні консультації батьків, виступи на батьківських 

зборах, проведення лекторіїв «Вікові та психологічні особливості молодших 

підлітків», «Як допомогти дитині адаптуватися до основної школи» тощо. 
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ІV етап 

Психолого-педагогічне вивчення рівня готовності здобувачів освіти 4-х класів 

до навчання в нових соціально-педагогічних умовах 

(4 клас, лютий-березень) 

 Мета:  

1. Реалізація плану психолого-педагогічних заходів, спрямованих на 

профілактику дезадаптації здобувачів освіти в умовах впровадження Нової 

української школи та підвищення психологічної компетентності всіх 

учасників освітнього процесу. 

2. Дослідження рівня особистісної готовності здобувачів освіти 4-х класів до 

нових умов навчання. 

3. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх 

батьків. 

Задачі: 

1. Організація методичної роботи у навчальному закладі, спрямованої на 

розробку наступності вимог, методів і прийомів навчання здобувачів освіти у 

4-х і 5-х класах. 

2. Забезпечення психологічного комфорту дітям під час освітнього процесу. 

3. Підвищення психологічної компетентності вчителів, які будуть працювати у 

5-х класах та батьків про вікові особливості молодших підлітків та їх 

урахування у навчальній діяльності. 

4. Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу з питань 

особливостей проходження адаптаційного періоду, основних проявах, 

причинах дезадаптації та видах допомоги дітям в успішній адаптації. 

5. Психолого-педагогічне дослідження рівня особистісної готовності здобувачів 

освіти 4-х класів до нових умов навчання. 

6. Виявлення дітей «групи ризику» при адаптації до навчання в основній школі з 

метою своєчасної профілактики і належного вирішення проблем, що 

виникають у психоемоційному  стані дитини, спілкуванні з однолітками та 

дорослими. 
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7. Розробка та реалізація освітніх заходів, психолого-педагогічних рекомендацій 

для усунення індивідуальних проблем особистості. 

8. Розробка конкретних рекомендацій педагогам та батькам щодо профілактики 

дезадаптації здобувачі освітив. 

Методи і форми роботи: 

1. Спостереження практичного психолога, педагога соціального, класовода за 

здобувачами освіти під час освітнього процесу та позаурочний час. 

2. Психологічне дослідження особистісних особливостей учня: 

 Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації Н.Г. 

Лусканової; 

  «Тест шкільної тривожності Філіпса»;  

 Методика визначення рівня самооцінки «Хто я є в цьому світі»;  

 Стандартизована методика для визначення рівня розумового розвитку 

молодших школярів Е. Замбацявічене. 

3. Соціально-педагогічне дослідження класного колективу. 

 «Соціометрія (адаптована Бітяновою)»; 

4. Анкетування батьків «Анкета для батьків здобувачів освіти 4-х класів». 

5. Проведення поглибленої діагностики здобувачів освіти «групи ризику» з метою 

визначення причин виявлених проблем. 

6. Проведення круглого столу з педагогами «Вікові психологічні особливості 

молодшого підлітка». 

7. Психолого-педагогічний консиліум «Готовність здобувачів освіти 4-х класів до 

нових умов навчання», «Рекомендації щодо організації роботи з 

п'ятикласниками на початку навчального року». 

8. Самоосвіта батьків та педагогів через ознайомлення з психологічною 

інформацією (шкільний веб-сайт, інформаційні стенди, буклети, збірки 

рекомендацій, пам’ятки). 

Напрямки психолого-педагогічного супроводу: 

1. Психодіагностичне дослідження особистісних особливостей здобувачів освіти. 
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2. Корекційна робота зі здобувачами освіти 4-х класів, спрямована на 

згуртування класного колективу та дітьми «групи ризику», з урахуванням 

виявлених проблем. 

3. Групові та індивідуальні консультації батьків, виступи на батьківських зборах, 

проведення лекторіїв «Вікові та психологічні особливості молодших 

підлітків», «Як допомогти дитині адаптуватися до основної школи» тощо. 
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V етап 

Психолого-педагогічний супровід соціально-психологічної адаптації 

п’ятикласників до навчання в умовах базової середньої освіти 

(5 клас, вересень-травень) 

Мета:  

1. Вивчення рівня адаптації здобувачів освіти 5-х класів до нових умов навчання. 

2. Визначення психолого-педагогічного статусу школяра. 

3. Виявлення здобувачів освіти з ознаками дезадаптації та загальних зон 

труднощів здобувачів освіти. 

4. Створення сприятливих умов для успішної адаптації та самореалізації 

п’ятикласників. 

5. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків. 

6. Відстеження динаміки розвитку адаптаційних механізмів здобувачів освіти 5-х 

класів (квітень). 

Задачі: 

1. Проведення психолого-педагогічного дослідження рівня адаптації здобувачів 

освіти 5-х класів . 

2. Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Організація освітнього 

процесу в адаптаційний період» за результатами психолого-педагогічного 

дослідження.  

3. Проведення поглибленого психологічного дослідження здобувачів освіти 

«групи ризику», рівня їх шкільної адаптації. 

Методи і форми роботи: 

1. Спостереження практичного психолога, педагога соціального, класного 

керівника та вчителів-предметників за п’ятикласниками під час освітнього 

процесу та позаурочний час. 

2. Індивідуальні консультації учасників освітнього процесу. 

3. Анкетування батьків «Анкета батьків п’ятикласників». 

4. Вивчення психолого-педагогічного статусу школяра за методиками: 

 Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації Н.Г. Лусканової; 

 «Тест шкільної тривожності  Філіпса»;  
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 «Експрес-діагностика характерологічних особливостей (Н. Айзенка в 

модифікації Т. В. Матоліної)»; 

 Методика визначення рівня самооцінки «Хто я є в цьому світі»;  

 Стандартизована методика для визначення рівня розумового розвитку 

молодших школярів Е. Замбацявічене; 

 Проективна методика «Школа звірів» С.Панченко; 

 Проективна методика «Кінетичний малюнок сім᾽ї» (Бернс); 

 Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) З. Карпенко (квітень); 

 Методика визначення особистісної адаптованості школярів А.Фурман 

(квітень). 

5. Визначення соціально-педагогічного статусу учня: 

 «Соціометрія (адаптована Бітяновою)». 

Напрямки психолого-педагогічного супроводу: 

1. Індивідуальні і групові консультації батьків, класних керівників та вчителів-

предметників. 

2. Корекційно-розвивальна робота зі школярами, які мають ознаки дезадаптації, 

з урахування виявлених причин.  

3. Тиждень відкритих дверей для батьків «Проблеми психологічної адаптації 

дітей при переході з початкової школи в середню ланку». 
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