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Керівникам закладів загальної 
середньої освіти

Про інформування

Керуючись П оложенням про психологічну службу системи освіти України 
(наказ М іністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509, 
зареєстрованого у М іністерстві юстиції України 31.07.2018 за №  885/32337), 
листом М іністерства освіти і науки України від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо 
діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному 
році», надсилаємо довідку щодо вивчення адаптації п ‘ятикласників 
Нової української школи до умов середньої школи практичними психологами 
закладів загальної середньої освіти в 2022/2023 навчальному році для 
ознайомлення та врахування в роботі (додаток).

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

З повагою

В. о. начальника Управління Л ю дмила РОЖ КОВА

Тетяна Гулєвич 5474261

mailto:_desnrda@kmda.gov.ua


Додаток

Довідка щ одо вивчення адаптації п ‘ятикласників Нової української школи
(далі НУШ ) до умов середньої школи практичними психологами закладів 

загальної середньої освіти в 2022/2023 навчальному році.

В ідповідно до листа Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 07.11.2022 №  35-2971 протягом листопада-грудня 
2022 року практичними психологами закладів загальної середньої освіти 
проводилось вивчення адаптації учнів п ’ятих класів (НУШ ) .

Завдання вивчення: дослідити міжособистісні стосунки у колективах 
здобувачів освіти; визначити рівень пізнавальної активності учнів; вивчити 
показник тривожності у п ’ятикласників; дати загальну оцінку адаптації учнів до 
УМОВ середньої школи; підготувати рекомендації для учасників освітнього 
процесу.

Загальна кількість опитаних здобувачів освіти п ’ятих класів (НУШ ) закладів 
освіти Деснянського району становила:

1. Вивчення адаптації за показниками пізнавальної активності - в вивченні 
брали участь 100 класів, 1642 здобувачів освіти (із них 808 дівчат та 834 
хлопців).
За узагальненими даними вивчення маркера «пізнавальна активність» серед 
дівчат:

S  високий рівень пізнавальної активності маю ть 188 осіб (23% від загальної 
кількості респондентів), що є показником на 4 % вищ им за минулорічний;

S  середній рівень -  524 особи (64 %  п ’ятикласниць) що на 10% більше ніж в 
минулому році),

S  низький рівень 145 осіб (16% дівчат), що на 11% менше у порівнянні з 
ідентичним показником минулого року).
За узагальненими даними вивчення маркера «пізнавальна активність» серед 
хлопців:

S  високий рівень пізнавальної активності маю ть 157 осіб (19% від загальної 
кількості респондентів), що є показником на 4 %  вищ им за хминулорічний;

S  середній -  524 особи (63 % п ’ятикласників) що на 3% більше ніж в 
минулому році),

S  низький 153 особи (18%  хлопців), що на 7% менше у порівнянні з 
ідентичним показником минулого року).

2. Вивчення адаптації молодших підлітків за показниками міжособистісних 
стосунків в колективі -  в вивченні взяли участь 109 класів, 2000 осіб (із них 956 
дівчаток, 1044 хлопчиків).

За узагальненими даними вивчення маркера «соціометрія» серед дівчат: 
лідери 205 осіб (21% ) від загальної кількості опитаних, що є показником на 7 % 
більшим за минулорічний. Ізольовані 97 осіб (10%); знехтувані 116 осіб (12%), 
що є показником більшим на 8 % в порівнянні з минулим роком.

За узагальненими даними вивчення маркера «соціометрія» серед хлопців: 
лідери 178 осіб (17% ) від загальної кількості опитаних, що є показником на 5 % 
більшим за минулорічний. Ізольовані 164 особи (16% ), знехтувані 176 осіб 
(17%), що є показником більшим на 10% в порівнянні з минулим роком.



3. Вивчення адаптації за шкалами тривожності -  в вивчені взяли участь 96 
класів, 1564 осіб (із них 768 дівчат та 796 хлопців). За узагальненими даними 
вивчення маркера «тривожності» серед дівчат найвищі позиції тривожності в 
ситуаціях перевірки знань-143 ствердні відповіді (19 %  від загальної кількості 
опитаних дівчат), зниження психічної активності-120 відповідей (16%), тривога 
пов’язана з оцінкою оточую чих-125(16% ), підвищ ена вегетативна реактивність 
зумовлена тривогою -118(15%), тривога пов’язана з відносинами з батьками -  116 
(15% ) відповідей.

За узагальненими даними вивчення маркера «тривожності» серед хлопців 
найвищі позиції тривожності в ситуаціях перевірки знань-142 (18%) ствердні 
відповіді, тривога пов’язана з відносинами з батьками -  106 (13% ) відповідей, 
зниження психічної активності-106 (13% ), тривога пов’язана з оцінкою 
оточую чих-105 (13% ), підвищ ена вегетативна реактивність зумовлена тривогою- 
105(13%).
Аналіз вивчення:
1. П ізнавальна активність — це міра розумового зусилля, спрямована на 
задоволення пізнавальних інтересів індивіда, є основою практично будь-якої 
діяльності, навчальної зокрема. Пізнавальна активність сприяє інтелектуальному 
розвитку особистості, що передбачає не тільки потребу чи прагнення до 
діяльності у виріш енні завдань пізнавального характеру, але й необхідність 
практичного застосування, активного виконання отриманих знань. Відповідно до 
отриманих, в ході вивчення даних, серед здобувачів освіти 5 класів (НУШ) 
закладів освіти Деснянського району за поточний рік маркер пізнавальної 
активності мав тенденцію  до підвищення, в порівнянні з попереднім періодом, 
майже на 10 % за показниками «високий» та «середній» рівень, показник осіб з 
низьким рівнем знизився в середньому на 8% від загальної кількості здобувачів 
освіти, як у хлопців так і у дівчат, які пройшли діагностичне обстеження.
2. Аналізуючи отримані дані за вивченням міжособистісних стосунків, можна 
зробити висновок про те, що в порівнянні з минулим роком у п ’ятикласників 
(НУШ ) відмічається збільш ення серед здобувачів освіти 5 класів (на 5-7%) 
кількості лідерів, причому такий ріст притаманний як хлопцям так і дівчатам. 
Однак, негативна динаміка спостерігається у зростанні кількості ізольованих 
учнів (діти, які отримали найменшу кількість виборів, або не отримали взагалі) 
та знехтуваних (діти, які набрали найбільшу кількість негативних виборів), 
причому, як серед дівчат так і серед хлопців показник збільшився на 8-10% в 
порівнянні з вивченням за попередній період.
3. Аналізуючи вивчення тривожності, можна зробити висновок про те, що 

показник загальної тривожності у здобувачів освіти 5-х класів (НУШ ) не занав 
значних змін, а навпаки має більш стабільні показники. Зокрема зріст на 1-3% не 
має статичних відображень і може бути ознакою ситуативних впливів, зміною 
форм навчання, відсутністю сталої комунікації. Також слід відмітити 5 % 
збільшення п ’ятикласників, у яких спостерігається зниження психічної 
активності, зумовлене тривогою, при цьому за тендерними ознаками без 
особливих відмінностей .

Висновок. Слід зауважити, що цьогорічне вивчення процесу адаптації 
п ’ятикласників є цікавим та незвичним, оскільки показники вивчення 
корелюються з показниками минулого року не тільки в плані кількісному, а й є 
аналізом адаптації п ’ятикласників нової української школи (НУШ ). На основі



проведеного в 2022/2023 навчальному році дослідження (репрезентаційні 
вибірки подані в довідці вище), можна стверджувати, що у більшості учнів 
(НУШ ), понад 80 %, здобувачів освіти п ’ятих класів адаптаційний процес 
проходить на належному рівні; школярі мають позитивне ставлення до школи; її 
відвідування не викликає негативних переживань; діти розуміють навчальний 
матеріал та засвою ю ть зміст навчальних програм, взаємодіють з вчителями 
стосовно урочної та позаурочної діяльності. Однак, збільш ення показників за 
шкалами «ізольованість» та «знехтування» потребують уваги та зосередженості 
педагогів-предметників та класоводів.

Зважаючи на вищ езазначене Управління освіти Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації рекомендує.
Керівникам закладів освіти:
1. Заслухати результати вивчення адаптації п ’ятикласників (НУШ ) на 
педагогічних радах та фахових засіданнях.
2. Продовжувати реформу загальної середньої освіти відповідно до Концепції 
«Нова українська школа», зокрема, впровадження у 5 класах нового Державного 
стандарту базової середньої освіти.
3. Проводити внутріш ній моніторинг щодо дотримання педагогічної етики; 
формування освітнього простору, вільного від насильства та булінгу; організації 
зміш аної форми навчання в межах чинного законодавства.
4.Сприяти залученню  вчителів, які працюють з п ’ятими класами (НУШ ) до 
підвищення кваліфікації з різних компетенцій, зокрема Бой-зкіПБ, шляхом участі 
в курсах, вебінарах, науково-практичних семінарах, інших формах обміну 
досвідом.
Педагогам:

- під час взаємодії з дітьми беззаперечно дотримуватися педагогічної 
етики;

- враховувати вікові, психофізіологічні особливості учнів та можливі 
труднощі, пов’язані з адаптаційним періодом;

- впроваджувати в практику стандарт НУШ  ш ляхом вибору термінології, 
методичних прийомів, дидактичних матеріалів, передового досвіду освітян; 
обов’язково включати в освітній процес елементи гри та розвантаження;

- не перевантажувати учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, 
дозувати їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку, стану 
здоров’я;

- стежити за темпом уроку: високий темп заважає багатьом дітям 
засвоювати матеріал і навпаки, надто повільний -  знижує активність;

- фіксувати позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порівнювати 
учнів між собою, а порівнювати особисті досягнення протягом певного часу в 
динаміці);

- розвивати навички самоконтролю, вміння оцінювати свою роботу і роботу 
класу;

- розвивати навички самостійної пош укової роботи: користування 
додатковою літературою , словниками, довідниками, інтернет -  ресурсами, 
підготовкою батьківсько-дитячих проектів;

- використовувати сучасні форми роботи з учнями, інтегрувати здобутки 
окремих учнів, класів в інформаційний простір закладу освіти;



- приділяти увагу особистісному спілкуванню з учнями (важливо, щоб 
бесіди не стосувались певного вчинку дитини, а були пов’язані з її інтересами, 
життям, здоров’ям, друзями).

- виявляти здібності, інтереси учнів, залучати їх до участі в конкурсах, 
змаганнях, турнірах, суспільно-корисній діяльності;

- підтримувати постійний зв'язок з батьками учнів, вчасно реагувати на 
зміни або нестандартні ситуації.
Ф ахівцям психологічної служби:

- організовувати інтерактивні заходи для п ’ятикласників з метою 
підвищення рівня згуртованості та покращення психологічного клімату в 
учнівських колективах;

- розвивати в здобувачів освіти 5 класів (НУШ ) навики, що сприяють 
успішній адаптації та соціалізації;

- формувати пізнавальну активність та підвищ увати потенціал загального 
психічного розвитку п ’ятикласників;

- систематично проводити профілактично-просвітницьку роботу за 
напрямками: попередження виникнення негативних явищ, жорстокого 
поводження, булінгу, основи безконфліктного спілкування, психогігієна 
перебування в соціальних мережах та інше.

- надавати рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо особливостей 
підліткового віку;

- сприяти створенню психолого-педагогічних умов для комфортного і 
результативного перебування п ’ятикласників (НУШ ) в закладах освіти.
Класним керівникам:

- налагоджувати партнерську взаємодію з батьківською спільнотою;
- в роботі з класом значну увагу приділяти становленню класного активу, 

формувати позитивні моральні цінності групи, сприяти розвитку здібностей та 
обдарованості;

- звертати увагу на учнів, у яких виражена тенденція до збудливості, коли 
усім керують емоції. Тому і підхід особливий: уникати гострих кутів, щоб не 
ускладнювати відносин і гальмувати збудливість, розмовляти спокійним тоном, 
не підвищувати голосу і не вирішувати проблему, коли учень збуджений;

- у випадку, коли у здобувачів освіти підвищ ений егоцентризм ( тобто Я -  в 
центрі) - не варто хвалити їх без потреби. Позитивну оцінку зі сторони дорослих 
вони повинні отримувати лиш е тоді, коли дійсно її заслуговують.

- підтримувати учнів, у яких висока емотивність (чутливість, вразливість); їх 
легко скривдити, довести до плачу. Вони довго переживають образу. Тому в 
поводженні з ними не скупитися на ласку, посмішку, контакт очей та спільну 
діяльність;

- спрямовувати педагогічну майстерність на дітей «одинаків», «ізольованих» 
щодо розкриття потенціалу, здібностей, можливостей, залучення до спільної 
діяльності, цим самим знижуючи поріг бездоглядності, нереалізованості і 
схильності до негативних звичок;

- створювати в класі ситуації успіху, готувати спільні батьківсько-дитячі 
проекти, залучати учнів до шкі. ‘ “ юдів.

В.о начальника Управління Л ю дмила РОЖ КОВА


