
Рівень  адаптації учнів до 
навчання в старшій школі в 

умовах профільного навчання 

10 класи 

 



Мета – вивчення рівня адаптації учнів 10-х класів до навчання 

в старшій школі в умовах профільного навчання та взаємодії 
учасників навчально-виховного процесу для створення освітнього 
середовища, спрямованого на саморозвиток особистості та їх 
адаптації  у новому освітньому середовищі . 

 

Використана методика: методика Філліпса. 

 



Рівні вивчалися по восьми шкалах: 

• загальна тривожність у школі, 

• переживання соціального стресу,  

• фрустрація потреби у досягненні успіху,  

• страх самовираження, 

• страх ситуації перевірки знань, 

• страх невідповідності очікуванням оточення, 

• низька фізіологічна опірність стресові, 

• проблеми і страхи у стосунках з учителями. 



В ході контролю у 10 – А класі після проведення 
діагностичної роботи були отримані наступні 

результати: 

Рівні 

тривожності 

Усього % Хлопці % Дівчата % 

Високий рівень 

тривожності 

1 6 0  0 1 6 

Підвищена 

загальна 

тривожність 

2 12 0  0 2 12 

Низький рівень 

тривожності 

14 82 9  53 5  29 



За шкалами тривожність виявлена: 
№ Шкала Високий рівень 

тривожності 

Підвищений 

рівень 

тривожності 

Низький 

рівень 

тривожності 

1. Загальна тривожність у школі 1 3 13 

2. Переживання соціального 

стресу 

0 1 16 

3. Фрустрація потреби у 

досягненні успіху 

1 2 14 

4. Страх самовираження 

  

2 3 12 

5. Страх ситуації перевірки 

знань 

1 4 12 

6. Страх невідповідності 

очікуванням  оточення 

4 4 9 

7. Низька фізіологічна опірність 

стресові 

2 2 13 

8. Проблеми і страхи у 

стосунках з учителями 

1 6 10 



Діаграма показників групи за методикою Філліпса 
10 -А класу 



Результати діагностики 10 – Б класу: 

Рівні 

тривожності 

Усього % Хлопці % Дівчата % 

Високий рівень 

тривожності 

0 0 0 0 0 0 

Підвищена 

загальна 

тривожність 

1 5 0 0 1 5 

Низький рівень 

тривожності 

20 95 9 43 11 52 



Результати діагностики за шкалами: 
№ Шкала Високий 

рівень 

тривожності 

Підвищений 

рівень 

тривожності 

Низький 

рівень 

тривожності 

1. Загальна тривожність у школі 1 2 18 

2. Переживання соціального 

стресу 

0 4 17 

3. Фрустрація потреби у 

досягненні успіху 

2 0 19 

4. Страх самовираження 

  

2 2 17 

5. Страх ситуації перевірки знань 2 7 12 

6. Страх невідповідності 

очікуванням оточення 

3 8 10 

7. Низька фізіологічна опірність 

стресові 

3 1 17 

8. Проблеми і страхи у стосунках 

з учителями 

0 12 9 



Діаграма показників групи за методикою Філліпса 
10 -Б класу 



Результати: 

Найвищі показники у 10 – А, як і в 10 – Б класах 
отримані по шкалах «страх невідповідності 
очікуванням оточення» та «проблеми і страхи у 
стосунках з учителями». Слід зазначити, що в дівчат 
діагностується більш висока тривожність у 
порівнянні з хлопцями. 



Рекомендації педагогам: 
 • 1. Приділяти увагу груповій, проектній та дослідницькій 

діяльності, урізноманітнювати варіанти упорядкування 
освітнього середовища. Основним повинно бути 
спрямування на розвиток дитини і мотивації її до навчання. 

• 2.  Освітнє середовище має бути безпечним місцем, де 
учні відчуватимуть себе захищеними та в безпеці; 

• 3. Сприяти розвитку навчальної мотивації учнів, 
усвідомленню ними важливості навчання;  

• 4. Приділяти увагу збереженню та зміцненню фізичного 
здоров’я учнів, збереженню ментального здоров’я;  

• 5. Організувати активну співпрацю вчителя з батьками або 
особами, які їх замінюють медичними працівниками; 

• 6. Враховувати індивідуальні особливості дітей; 

• 7.  Проявляти увагу, терплячість та зацікавленість до учнів. 



Рекомендації класним керівникам : 
 • 1. Допомагати учням з низьким соціальним статусом в класному колективі відчути 

себе потрібними і бажаними в класі; надавати емоційну підтримку учням; 
демонструвати віру в успіх учнів, акцентувати увагу на успіхах та перемогах. 

• 2. Проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин 
між дітьми з використанням активних форм роботи; 

• 3. Організувати корекційно-розвивальну роботу з метою кращого перебігу 
адаптаційного процесу за допомогою індивідуальних бесід з батьками  та учнями; 
залучати тривожних дітей до корекційних занять з психологом; 

• 4. Залучати до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше 
спілкувалися; на позакласних заходах давати можливість проявити себе з кращої 
сторони; 

• 5. Надавати перевагу груповій, проектній та дослідницькій діяльності, 
урізноманітнювати варіанти упорядкування освітнього середовища та постійно 
мотивувати учнів до роботи. 

• 6. Проявляти доброзичливе ставлення, підтримку;  враховувати підвищену 
чутливість до зовнішнього оцінювання;  звертати увагу однокласників на успіхи 
цих дітей. 

• 7. проводити години спілкування з учнями для спостереження за процесом 
адаптації до профільного навчання у старшій школі. 



Рекомендації батькам десятикласників: 

• 1. Намагайтеся створити умови, які полегшують навчання дитини. 
• 2. Слухайте свою дитину: нехай вона переказує те, що треба заучувати, 

запам’ятовувати, періодично диктуйте тексти для записування, перевіряйте 
знання за запитаннями підручника і т. ін. 

• 3. Регулярно знайомтеся з розкладом уроків, факультативів, гуртків, 
додаткових занять для контролю і надання можливої допомоги. 

• 4. Діліться з дітьми знаннями з галузі, в якій ви маєте успіх. 
• 5. Пам’ятайте, що в центрі уваги батьків має бути не оцінка, а знання, навіть 

якщо сьогодні ними скористатися неможливо. Тому думайте про майбутнє й 
пояснюйте дітям, де коли ці знання стануть у нагоді. 

• 6. Не залишайте без уваги вільний час  дитини. Не порівнюйте її успіхи з 
успіхами інших, краще порівняйте її із собою – це дає надію. 

• 7. Створюйте традиції й ритуали, які стимулюватимуть навчальну активність 
дітей. Використовуйте позитивний досвід ваших батьків і знайомих. 

• 8. Намагаючись пояснити різні способи виконання завдання, не 
відмовляйтеся від свого рішення. Це стимулює активність школяра. 

• 9. Давайте відчути дитині, що любите її незалежно від успішності, помічаєте 
пізнавальну активність навіть за окремими результатами. 
 



Практичному психологу школи: 
 

• 1. Провести індивідуальне консультування з учнями, в яких 
спостерігаються високі показники за шкалами. 

• 2. Здійснювати корекційно-розвивальну та 
відновлювальну роботу з учнями які мають ознаки 
дезадаптації на зниження рівня тривожності, підвищенні 
самооцінки, покращенні самоприйняття, приналежності 
до колективу 

• 3. Надавати  психологічні рекомендації вчителям, батькам. 

 



 


