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Вікові потреби: почуття дорослості,  
самоствердження своєї особистості.

Ведуча діяльність: спілкування;
основний мотив - зайняти визначене місце
в колективі однолітків, важливо бути  
хоро-шим товаришем

Характерні риси поведінки:
годинами  цілодобово  

телефону

годинами  
говорить по

тривалий час

проводить за  
комп’ютером

цілодобово  
слухає гучну  

музику





Вікові особливості молодшого підлітка:

яскраво виражена емоційність
сприйнятливість до промахів вчителів
переоцінка своїх можливостей, реалізація яких  
передбачається у віддаленому майбутньому  
відсутність адаптації до невдач
відсутність адаптації до становища "найгіршого"відсутність адаптації до становища "найгіршого"
вимогливість до відповідності слова справі  
підвищений інтерес до спорту захоплення  
колекціонуванням, музикою



легко пасують перед труднощами,  
піддаються чужому впливу, часто поводяться

всупереч засвоєним вимогам, нормам поведінки)



Вибір форм поведінки підкорюється  
3 законам:

1. Діти обирають певну поведінку в певних умовах
2. Будь-яка поведінка дитини підпорядкована меті

– відчувати свою приналежність до спільноти,  
дотичність до соціального життя

3. Порушуючи поведінку, дитина розуміє, що чинить
недобре. Проте може не усвідомлювати, що  
обирає помилкову мету:

- звернення уваги- звернення уваги
- боротьба за владу або хто у нас головний

-уникнення невдачі (схильні підкреслювати свої  
слабкості та невміння… Жалість позбавляє
мобілізації та пошуку).

Що дитина хоче сказати своєю поведінкою?



Розвиток дитини – процес перетворення  
у дитини природних можливостей у реальні сили

(здібності, таланти).
Інтелект людини найбільше прогресує  

від народження до 12 років.

Поштовхом до активізації діяльності лівої півкулі  
вважають усвідомлення дитиною самої себе.
Рефлексія (самопізнання внутрішніх станів, процес роздумівРефлексія (самопізнання внутрішніх станів, процес роздумів

про те, що відбувається у власній свідомості).
Вік становлення особистості, 10-11 років дозріває лобна
доля – здатність долати труднощі, здатність до осмислення.

Криза самооцінки - негативний наслідок самопізнання,  

Здатність до осмислення - (позитивний)



•

•

Мотивація

• стійкий інтерес до певного предмету

бажання мати високий бал, навіть якщо воно не підкріплене знаннями, як  
підтвердження високого статусу у колективі та засіб самовираження,  
задля задоволення значимого дорослого

мотивація викликана підлітковими установками ( підказки,

• списування…); пізнавальний інтерес тільки у високомотивованих• списування…); пізнавальний інтерес тільки у високомотивованих

Формалізм у засвоєнні знань суттєва причина труднощів. Школярі, як  
правило, не намагаються проникнути в суть того, що вони вивчають, а  
механічно, не замислюючись, без осмислення «зазубрюють написане в  
підручнику або сказане учителем». Такий вид формалізму спостерігається  
у підлітків, які прагнуть добре вчитися і нерідко веде до
навчального перевантаження дитини та її підвищеної втомлюваності.



Мотивація :
інтерес –навіщо навчальна діяльність
– задоволення від результатів  

У небажання є причини:
- невміння навчатись (як давно це..)
- виховний вплив (приклад)
- визнати « Я роблю щось не так…»
- сформувати довільність поведінки «Потрібно, варто»
-де жорсткий контроль формується мотивація на уникнення-де жорсткий контроль формується мотивація на уникнення
невдач
-довірливі взаємини «контроль –допомога»

Мотиваційний вакуум



Не працює:
- порівняння з іншими
- заборона того, що на вашу думку заважає навчанню

-не акцентуйте увагу на кількості хороших  
оцінок. Похвала за якість знань
- не ставтесь зверхньо до педагогів

-ставлення підлітка до навчання сильно залежить  -ставлення підлітка до навчання сильно залежить  
від того як до нього ставляться друзі і однокласники



Самооцінка виникає і формується тільки під  
час спілкування з іншими. На етапі ранньої  
підліткового віку (10 -11 років) дитина дуже  
критично ставиться до себе.
Головний мотив спілкування в класі - «бути  
разом», але це «разом» має чітку статеву
диференціацію хоча іноді саме в цьому віці
в класі з'являються «парочки», що  
викликають загальний інтерес.викликають загальний інтерес.



Нерідко інтереси підлітка швидко гаснуть, так як він відчуває цілком  
закономірну для діяльності в новій сфері невпевненість в собі. Стикаючись
з першим неуспіхом (або недостатнім успіхом), він швидко розчаровується  
в цій сфері або в самому собі. Тому підтримка підлітка, зміцнення
його самооцінки, навчання аналізу причин невдач є
значимими факторами розвитку інтересів.

У цей період підлітку цікаво багато чого, що далеко  
виходить за рамки його повсякденного життя. І…  
підліток знає все і цікавиться всім, що не входить до  
шкільної програми.
Схильність до фантазувань, пошук себе (знову вікове протиріччя:  
оманлива дорослість, некритичне планування свого майбутнього)



Отож у молодшого підлітка :
- багато проблем, спокус;
- не збігається «хочу» з дорослим «треба»;
- виникають дорослі проблеми;
- фізіологічні зміни;
- навчання залишається важливим ,

але пізнавальний інтерес до навчання  але пізнавальний інтерес до навчання  
перебуває на стадії зацікавленості;
- тиск оточення, не може бути самим собою;
- залежність від кола спілкування



ЯК ВПОРАТИСЯ ЗІ СТРЕСОМ

Як впоратися зі стресовим станом і бути завжди врівноваженим, спокійним і незворушним?

Сьогодні існує велика кількість методів, що допомагають уникнути стрес, але що робити, коли

необхідно запобігти виникненню стресової стан швидко?

Пропонуємо Вам важливі поради, які допоможуть Вам в стресовій ситуації впоратися зі своїми  

почуттями і швидко заспокоїтися:




Прогулянка на свіжому повітрі в поєднанні з приємними відчуттями, наприклад, порцією

морозива. Смакуйте його смак не поспішаючи. Чудово розслабляють і позбавляють від негативних
думок легкі фізичні навантаження. Повільне поїдання солодощів підсилює ефект і допомагає
розслабитися. Людина, що знаходиться в стані стресу, збуджена, швидко рухається, поспішає,
метушитися. Тому в цей момент важливо уповільнити руху, розслабитися. Зняти негативні
переживання допоможуть позитивні, приємні емоції, наприклад, можна насолодитися морозивом.
Дуже швидко Ви зможете заспокоїтися.


Виконайте нескладні дихальні вправи. Дихальні вправи є найбільш дієвим варіантом, які

допомагають людині розслабитися. Крім того їх можна виконувати де і коли завгодно. Як їх правильно
виконувати? Краще всього виконувати їх сидячи в зручному для Вас положенні. Руки повинні
знаходитися на животі. Зробіть повільний вдих так, щоб живіт почав збільшуватися (ваші руки це
відчують відразу). Потім робіть повільний видих таким чином, щоб Ваш живіт втягнувся майже довідчують відразу). Потім робіть повільний видих таким чином, щоб Ваш живіт втягнувся майже до
спини. Зробіть точно такі ж вдихи і видихи ще 30 разів. Не забутьте вести рахунок. По закінченні цих
дихальних вправ Ваш організм розслабитися і Ви це відчуєте. Дуже важливо, що непомітно для Вас
Ваше дихання в подібному ритмі зберегтися таким ж на деякий час вже без ваших зусиль, Ви навіть не
помітите.


Стан радості – потужна зброя проти стресу. В той момент, коли Вам дуже сумно, і на душі

шкребуть кішки, постарайтеся змінити свій настрій, згадайте або подумайте про щось хороше. Це
може бути що завгодно: починаючи від прекрасної погоди і закінчуючи відмінним фільмом, який Ви
нещодавно дивилися чи збираєтеся подивитися.




Знайдіть собі заняття, а краще сплануйте кілька важливих справ, які обов'язково треба

виконати сьогодні. Із запланованих справ, в першу чергу виконайте найважче. Стан успіху після
виконання задуманої Вами справи, додасть Вас бадьорості і сил, Ви зможете заспокоїтися і виконати за
Вашим планом все, що Ви задумали (не плануйте багато, достатньо трьох важливих занять). Марне
проведення часу, як правило, часто може призвести до стресу.


Ведіть запис Ваших справ, думок покупок – нехай це стане Вашою звичкою. У цьому

випадку Ви нічого важливого не забудете і не пропустіть. Ваші думки будуть зайняті тим, що Вам
треба щось запам'ятати, не пропустити, не забути і Ви не будете через це переживати, хвилюватися.
Тому не буде приводу для виникнення стресової ситуації. Крім того, краще думати про важливіші
справи, ніж про те, що треба купити стільки - то пакетів їжі.


Приведіть в порядок місце, де Ви працюєте. Порядок, чистота на робочому місці як можнаПриведіть в порядок місце, де Ви працюєте. Порядок, чистота на робочому місці як можна

краще допомагають зосередитися і привести в порядок всі свої думки. Прочитавши ці рядки, не
втрачайте часу, в цю ж хвилину наведіть порядок. Дуже добре, якщо це увійде у Вас в звичку. Тоді
Ваші думки і робоче місце завжди будуть в порядку.


Незвична, але дуже дієва порада. Спробуйте читати. При читанні протягом деякого часу

людина концентрується на цікавій, "заряджає" літературі. При цьому на другий план відходять  
тривожні думки і можна заспокоїтись.


Пийте більше води. Під час будь-якої роботи, як розумової, так і фізичної, організм людини
виснажується. Пийте воду кожні 2 години і самі помітите результат.



Як зберегти свій  емоційний 
стан???



Ми живемо в час нестабільності, невизначеності, складнощів та 
неоднозначності.
Хвороби, конфлікти, стреси, життєві перепони є даністю життя кожної людини 
і це варто визнавати

Теоретично кожен має зіткнутися з «чорним лебедем» - перебігом  подій 
непередбачуваних в принципі, який ламає  звичний стан речей, отримати 
якийсь стрес, певний травматичний досвід

В ізоляції людина може зіштовхнутися зі спектром різноманітних 
емоцій.                                                  - це страх і тривога, адже 
ми хвилюємось за своє здоров’я та за здоров’я близьких;ми хвилюємось за своє здоров’я та за здоров’я близьких;
- злість та гнів, адже ми позбавлені можливості повернутися до 
звичного життя;
- ті, у кого під час ізоляції з’явилося багато часу, жаліються на 
сум та самотність 

Людина наділена здібностями, завдяки яким вона здатна  
знаходити рішення найскладніших проблем та втілювати їх у 
життя 



Все, що  з  нами 
відбувається   становить  
нашу психічну реальність

1 - це «Я»: хто я, який я ? Це рівень самооцінки 
і контакту з собою

2- це усвідомлення себе в контакті один на 
один з іншою людиною

3- це соціум: хто я в соціумі? Для чого я? 

4 - це загальнолюдський рівень, весь світ: 
глобальна ситуація, політика, екологія, на рівні 
планети. Хто я в світі і чим я цінний для світу в 
цілому?

Людина живе на 4 рівнях 
сприйняття 

цілому?



Вплив COVID -19 на життя  не має кордонів.
Новий виклик для системи освіти –це

впровадження  дистанційного навчання.
На вчителів і батьків поклалися нові обов’язки, до 
яких більшість виявилися не готові.  Дистанційна 

освіта для вчителя – важке випробування, адже 
виникає відчуття, що ти сам з собою розмовляєш у 

форматі «балакуча голова». 

• Covid-19 – перша пандемія в епоху 
соціальних медіа та глобальної цифрової 

взаємодії



- постійне відчуття тривоги (бажання бути в курсі всіх новин)
- сенсорна і рухова депривація (обмеження рухової і соціальної 
активності «ми ніби в капсулі»)
- незвичність ситуації в якій ми  ніколи не перебували, необхідність часу 
на адаптацію, якого, на жаль, немає
- неможливість сконцентруватися на роботі, через постійно виникаючі  
«домашні справи», необхідність організовувати власних  дітей, побут.
- незвичні форми комунікації (нові запити до форм навчання), потрібно 
одночасно навчати і навчатися
- відсутність адекватного зворотнього зв'язку, коли він необхідний 
- необхідність бути психологом рідним, близьким, учням, колегам, коли 
самі відчуваєте нестачу на це ресурсусамі відчуваєте нестачу на це ресурсу
- хейтерство як у сторону вчителів, так і у сторону батьків ( коли всі 
звинувачують і критикують, щоб ми не робили). Критика і звинувачення 
дуже демотивують

Що нам реально заважає?



Данні опитування 2400  педагогів і батьків та                                 
2700 учнів 13-17 років:

43% педагогів вказало, що оцінювання дистанційне не відповідає дійсності, 
адже є багато способів для списування та підказок з боку батьків.
60% дітей  відмітили, що на очних заняттях простіше розуміти і засвоювати 
новий матеріал.
27% учнів вважають, що онлайн – формат не заважатиме випускникам успішно 
підготуватися до ЗНО;
57% учнів відчули нестачу спілкування з однолітками.
77% розповіли, що збільшився об’єм завдань для самостійної роботи.
70% батьків вважають, що дистанційно  не можливо замінити школу.70% батьків вважають, що дистанційно  не можливо замінити школу.
48% батьків визнали, що неготовність підлітків до самоорганізації, слабкість 
волі призвела до збільшення навантаження на батьків.
62% батьків повідомили про зниження мотивації до навчання у дітей, а
9% вказали на підвищення мотивації



• серцебиття, АТ, потовиділення, задуха, 
підвищення адреналіну в крові, головні 
болі, безсоння, підвищення глюкози в 
крові, сухість у роті, утруднене дихання, 
відчуття «затору» у горлі

на рівні 
фізіологічних 

реакцій

• зниження концентрації уваги, погіршення 
запам'ятовування, тунельне мислення –
застрягання в проблемі, звуження свідомості, 
метушливість/гальмування реакцій, погіршення 
якості мислення, нездатність приймати рішення, 
надмірна чутливість до критики  

на  рівні 
психологічних 

функцій

Ознаки стресу 
стресом є все, що 
порушує нормальну 

взаємодію організму з 
навколишнім

ТРИ стадії 
розвитку стресу:

- тривога
- адаптація (запас 

адаптаційної енергії не 

• придушення волі, зниження самоконтролю, 
стереотипність поведінки, нездатність до творчих 
рішень, підвищена тривожність, почуття провини, 
самотності, сорому, розгубленості, підвищена 
дратівливість, постійна напруга, низька самооцінка, 
депресія, апатія 

на рівні 
особистості

адаптаційної енергії не 
безкінечний, тому 

постійно перебувати у 
стресі не можливо)

- виснаження



Стресотійкість – це властивість особистості, що забезпечує здатність 
до соціальної адаптації, збереження значимих стосунків, успішної 
самореалізації, досягнення важливих цілей, збереження працездатності і 
здоров'я 

- це сукупність якостей, які дозволяють організму спокійно 
переносити дію стресорів
… Якщо людина знає «навіщо», вона може витримати будь –яке
«як». 

Ресурси стресостійкості :
Вн (мотивація, впевненість, розуміння власних цілей і меж, 
життєвий досвід, уміння формувати мережу підтримки, емпатія, 
стиль життя)
Зн (інститут, держава, організація, родина, соц.підтримка, мат. 
ресурс)



Встаньте рівно. Кілька хвилин виконуйте дихальну вправу: вдихаємо протягом
трьох секунд, потім затримуємо дихання на дві секунди, і повільно видихаємо
протягом чотирьох секунд… Вправа «4-7-8». Видихніть ротом. Із 
закритим ротом вдихайте носом повітря, поки не порахуєте до 4. 
Затримайте дихання, поки не долічите до 7, і на 8-й рахунок знову 
видихніть ротом.)
Випийте води. Подихайте знову. Дайте собі відповідь на питання: "Яку
інформацію мною зараз отримано?", "Що зі мною відбувається?", "Що меніінформацію мною зараз отримано?", "Що зі мною відбувається?", "Що мені
хочеться робити?".
"Зазвичай у відповіді на питання "Що робити?" включається один з імпульсів
виживання: хочеться або бігти, або боротися, руйнуючи все навколо, або
завмерти

Порахуйте вголос: п'ять предметів, які ви бачите; чотири звуки, які 
чуєте; три відчуття у тілі; два запахи, які зараз відчуваєте та один смак. 
Ця вправа дає можливість повернутися у реальність, відволіктись від
тривожних фантазій та заспокоїтись.



Алгоритм дій (як справлятись з емоціями):

1.Назвіть емоцію, скажіть собі, що  відчувати емоцію - це нормально.
2.Намагайтеся знизити  емоційний градус. Спробуйте виразити емоцію 
різними способами: дихання, рух, звук
3. Вкажіть імовірну причину і якщо знати причину, можна «включити  
голову», а значить знайти виходи
4. Зробіть щось приємне, що може «зігріти» Вас, підтримати, дати 
почуття радості

Поставте ноги на підлогу, щоб відчути ступнями опору 
«погойдайтесь ступнями». Ваші опори 9 точок: 5 «погойдайтесь ступнями». Ваші опори 9 точок: 5 
пальців, 3 подушечки та п'ята. В цей момент, коли ви 
відчуваєте опору стоп, ви можете сконцентруватися на 
собі, на нормалізації свого стану 
Практика «Вихід є».  (доп. відчути контроль над 
ситуацією) 
Малюємо лабіринт, спіраль і проводимо по ним хоча б 
пальчиком, подумки промовляючи 
«Вихід Є»



1. Аналізуйте причини  тривожного стану: душевна перевтома
Вимоги (вн.,зв.)>ресурси (вн.,зв.)

2. Зізнайтеся у своїх відчуттях ( коли розгнівані, налякані, стурбовані)
3. Визнайте, що ваші можливості не безмежні (говорити час від часу «НІ». Ви 
не можете догодити всім, роблячи кожну справу з однаковою досконалістю, 
сфокусуйтеся на одній справі…)
4. Налаштуйте свій  внутрішній голос ( внутрішній помічник, підтримуючі 
установки)
5. Наведіть порядок у взаєминах з іншими людьми і окресліть власні межі
6. Доведіть собі, що ви можете

Психологічна допомога при надмірній емоційній реакції



Що допоможе?



Як ресурсно насититись або які ваші ресурси? 

Тілесні – фізичні вправи, відчуття (танці…)
Аудіальні, візуальні, нюхові, смакові…
Взаємини (родинні, стосунки з колегами) 
Інтелектуальні  - отримання нових знань
Інтуїтивні (медіації, духовні практики, молитви) 

Ресурсний стан – найкращий  психічний стан людини для 
здійснення адекватних дій в конкретній ситуації.                              
У цьому стані виробляється велика кількість специфічних 
нейромедіаторів, пов'язаних з почуттям благополуччя, які в 
свою чергу підвищують стійкість до стресів (окситоцин, 
серотонін, дофамін і ендорфіни)



Турбота про себе – це  життєва необхідність                

1. Будьте уважні до себе: це допоможе вам вчасно
помітити перші симптоми втоми
2. Любіть себе або принаймні намагайтеся собі
подобатися
3. Обирайте справу по собі: згідно своїм вподобанням
і можливостям.  Це дозволить вам знайти себе, 
повірити у свої сили.
4. Перестаньте жити за інших їх життям. Живіть, будь 
ласка, своїм. Не замість людей, а разом з ними
5. Знаходьте час для себе, ви маєте право і на 5. Знаходьте час для себе, ви маєте право і на 
приватне життя.  Змінюйте декорації…                                                                                                                            
6. Вчіться тверезо осмислювати події кожного дня. 
Можна зробити традицією вечірній перегляд подій.


