
 

Семінар-практикум 

 

Тема:  Психологічний супровід адаптації учнів 5 класу 

            до навчання   в основній    школі: особливості,   

            труднощі, проблеми у наступності. 

Мета:  

- поглиблення знань з питань адаптації учнів до 

нових умов навчання, розвиток  у психолога 

засобів позитивного проектування 

індивідуального розвитку учня; 

-  актуалізація  особистого досвіду в спілкуванні з 

учнями; 

- підвести підсумки роботи за 2013/2014 

навчальний рік шляхом проведення моніторингу 

діяльності методичного об’єднання; планування 

роботи на 2014-2015 навчальний рік. 

Завдання:  

- актуалізувати особливості діяльності практичних 

психологів щодо забезпечення психологічного 

супроводу адаптації учнів 5 класу до нових умов 

навчання ; 

- надати науково-методичну допомогу практичним  

психологам щодо організації проведення корекційно-

розвивальних занять з дезадаптованими учнями ; 

- ознайомитись з досвідом роботи практичного 

психолога ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 щодо  проведення 

практичного заняття:«Тренінг з дезадаптованими 

учнями 5 класу». 

Керівник семінару: Терещенко Ю.В,. керівник ММО                                                                                

практичних    психологів 

 

Учасники семінару – практичні психологи ЗНЗ, МНВК та 

БДЮТ. 

План роботи 
І блок. Організаційний. 

8.00-8.15 

 Реєстрація учасників семінару-практикуму 

 Оголошення плану роботи 

 Вхідне анкетування 

Погрецька Л.М., методист психологічної служби  

ІІ блок. Науково-методичний 

8.15-9.00 

I. Теоретичний блок: 

1.1.Врахування вікових, психічних, психологічних, 

характерологічних особливостей дітей під час навчально-

виховного процесу. 

       Сума Ю.М., практичний психолог МНВК 

1.2. Проблеми у навчанні п’ятикласників. 

    Гордієнко Т.О., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №7 

1.3. Про індивідуальну роботу з деадаптованими дітьми до 

навчання. 

     Лузан А.В., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

 

 



ІІІ блок. Практично-презентаційний 

9.00-10.00 

1. Відвідування практичного заняття. Самоаналіз та аналіз. 

Тема: «Тренінг з дезадаптованими учнями 5 класу» 

  ІІ поверх, кімната психологічного розвантаження  

Мета спостереження: ефективність методів, форм,прийо-            

мів роботи, взаємодія з дітьми 

ІV. Робота в групах 

                             10.00-10.40 
Підбір інтерактивних ігор з метою профілактики 

дезадаптації учнів 

Презентація напрацювань груп. 

ІV блок. Інформаційно-консультативний 

10.40-11.30 

4.1.    Рефлексія. Рекомендації. 

4.2. Про підсумки роботи за І семестр 2013/2014 

навчального року шляхом проведення моніторингу 

діяльності методичного об’єднання 

Терещенко Ю.В., керівник методоб'єднання практичних 

психологів 

V. Підсумково-узагальнюючий 

11.30-12.00 

Терещенко Ю.В., керівник методоб'єднання практичних 

психологів 

 

Відділ освіти виконавчого комітету 

 Первомайської міської ради 

Методичний кабінет 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Завідувач методичного кабінету 

 

______________В.М.Довженко 

29 квітня 2014 року  

 

ПРОГРАМА 
засідання міського методичного об’єднання  

практичних психологів 

 

«Психологічний супровід 

адаптації учнів 5 класу  до 

навчання   в основній    школі: 

особливості,  труднощі проблеми у 

наступності» 

 
Термін проведення: 30 квітня 2014 року 

 

Місце проведення: Первомайська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 

 

 

Первомайський 

2014 



 


