
The power of words! 

Сила слова

Психологи НВК №157:

Андреєва Інна

Хома Ірина



Потреба у 
безпеці, 

підтримці

Базові 

особистісні 

потреби 

дитини









МИ ВСІ РІЗНІ, АЛЕ 

З РІВНИМИ ПРАВАМИ



Згідно з законом “Про загальну середню освіту” загалом у класі може бути не 
більше 30 учнів.

При цьому, згідно з “Порядком організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах” (постанова Кабміну від 15 серпня 2011 р. № 
872), на підставі висновку інклюзивно – ресурсного центру!!(ІРЦ)
- учнів “із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою
психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними
порушеннями тощо” може бути не більше трьох

- та учнів “із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у 
тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними
порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в 
поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного
розвитку) або тих, що пересуваються на візках”– не більше двох.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF


Інклюзивн
а освіта

Розуміння 
суспільства 

потреб 
особливих 

дітей та дітей з 
інвалідністюСпілкування з 

однолітками

Повноцінна 

освіта





Емоції — психічні стани і процеси в 

людини ,це відповідні реакції на 

зовнішні та внутрішні подразники, 

які проявляються у вигляді

задоволення або незадоволення, 

радості, страху, гніву тощо. В 

емоціях виявляється позитивне або

негативне ставлення людини до 

навколишнього світу.

В основі будь якого спілкування є емоції
Що ми відчуваємо те і випромінюємо так і 
звучимо
Від цього залежать  зовнішні прояви .





Радість,відчуття успіху, мотивація в навчанні. «Я 

хочу вчитися»- залежить від задоволення

основних потреб дитини

Причини неуспішності (незадоволення…) криються в 

низькій мотивації. І від нашої майстерності, в тому 

числі, залежить розкриття потенціалу кожного учня.



Вікові періоди, 
коли мотивація до 
навчання 
знижується:

4-5 кл

7-8 кл

10 кл

Насамперед:



Які можуть бути мотивації

 Ігрова. У школу дитина приносить іграшки або грає за своїми

правилами

 Соціальна мотивація. Дитина йде у школу товаришвати. Часто 

в ущерб навчанню. 

Мотивація досягнень. Дитина йде до школи за вищими

оцінками. Якщо невдається бути успішним, мотивація

знижується. 

 Навчальна мотивація. Дитина йде до школи навчатися.  

Усвідомлено. За знаннями. Найбільш зріла мотивація.



Часто чуємо/говоримо: Він/вона 

здібний, але трохи лінькуватий… 
(розберемося, що стоїть за цими фразами)

Ти можеш краще!

Старайся!

Треба …вчитися!

Ти лінивий, постійно 

відволікаєшся...



Лише ЗНАЮЧИ ПРИЧИНИ, можна 

працювати з наслідками.

Пам'ятайте: інтерес 

не можна 

прищепити 

силоміць. 

Спробуйте 

зрозуміти, що саме 

стало причиною 

його втрати і як 

давно це сталося



Зовнішні причини
Соціальні причини, сім”я (навички самостійності, організованості, 

уміння долати труднощі, брати відповідальність на себе)

Обезцінення шкільної освіти (навчання- не головне)

 Негативні відгуки про школу, вчителів 

 Знання не закріплюються (спочатку отримуємо, далі 
закріплюємо)

 Вчителі працюють “на сильного учня”

 Перевантаженість програми і батьківський перфекціонізм (де 
самооцінка дитини залежить від успішності)!

 Пропуски. Прогалини в раніше засвоєних знаннях. Не хоче 
вчитися, бо не розуміє матеріал 

 Друзі, компанії, ненормоване відволікання на гаджети

 Відсутність режиму, мало відпочинку, фіз.навантажень

Слабкий /домінуючий контроль батьків, вчителів (опирається 
несправедливості, мстить за помсту, біль усіма доступними 
способами)

 Батьки/вчителі, які самі перестали розвиватися



Внутрішні причини
 Здоров”я, діти з особливостями (ММД, озн.гіперактивності)

 Інтелект (при високому ІQ можуть бути проблеми у засвоєнні матеріалу)

 Нестабільна емоційно-вольова сфера. Слабка нервова система, яка 

потребує більше часу на відновлення = низька працездатність, слабка 

концентрація.

 Реакція на зауваження вчителя, батьків = страх помилитися, страх дорослого

 Тривожність батьків, яка передається дітям

 Відсутність мотивації до навчальної діяльності (не розумію значення, 

важливості  навчання)

 Не вірить  у себе, розчарувався у тому, що може бути успішним

 Неуспішність- як посіб привернути увагу

 Дитина інтроверт, якому складно адаптуватися у групі

 Наслідки психічної травми

 Ревнощі до молошого брата/сестри



Прохання від батьків чи вчителя: 

-«Поговоріть з дитиною,закликайте до 

відповідальності, контролюйте»- марні.

Нажаль, діти часто почувають себе 

прийнятими та любимими, коли 

демонструють успішність. Вони дуже

можуть бути перенавантажені нашими 

очікуваннями, що часто вже самі не 

знають чого самі хотять. 



Наше завдання!

Допомогти та 

Навчити дитину 

справлятися із 

ситуацією 

неуспіху.



ТРЕБА- навіщо?
З новим поколінням таке

слово не працює. Часто 
діти задають запитання: 
НАВІЩО? 

Вони сконцентровані на 
тому, в чому бачать зміст.  
Якщо ми не можемо їм
цього показати, вони 
шукають для себе щось
«осмислене», а ще
частіше- пов»язане із
задоволенням (часто це
гра).



“ТРЕБА” - це процес
Слова «треба», «повинен», «зроблю» говорять про 

розвиток частини мозку, яка відповідає за контроль за 
імпульсами. У сучасних дітей саме ця частина мозку
включається пізніше. А в підлітковому віці, взагалі, 
випадає з активності. 

 Але саме ці частини мозку з даними словами 
активізуються, коли у дитини є розпорядок дня, режим, 
коли є планування, коли є постійна невелика значуща
відповідальність вдома, у класі; виконання ПРАВИЛ УСІМА 
УНВП, ритуали в сім»ї, у школі; коли  манера спілкування з 
дитиною в задаванні питань та пошуку відповідей, коли 
сім»я постійно пізнає щось нове, коли є належне фізичне
навантаження. І коли цінності батьків співпадають з їхніми
діями. Коли немає подвійних стандартів = правила, які
виконуються = відповідальність!





Низька мотивація 

складається із дрібниць!

Наше завдання-

знизити 

тривожність.

Розпізнати кожен 

інгридієнт

«вінігрету» і з ним 

попрацювати.



РАДІСТЬ- головна ОСНОВА ТА ЗАВДАННЯ 

навчального процесу. Без цього не буде результату.

Те, 

що отчує дитину в 

процесі навчання 

напряму 

пов”язано з 

результатами 

навчання.



ЯК:
Усідомлюємо свої внутрішні мотиви: якщо ти не 

знаєш чого хочеш сам, то тобі важко мотивувати

іншого (дитину, близьку людину…)

Мотивація — це внутрішні мотори, які спонукають

рухатися вперед і виходити із зони комфорта. 

Все, що знаходиться ззовні (ОЦІНКА)- це стимул, 

відома «морква», яка нічого спільного з мотивацією не 

має. 

Людину неможливо мотивувати ззовні. Можна тільки

створити умови, в яких внутрішні мотори запрацюють. 

Для деяких людей це стає шляхом в життя.



СТАРАЙСЯ- це процес

• Що Ви відчуваєте?
(опишіть відчуття)

• Таким чином дитина 
може відчувати 
приниження, 
розгубленість

• Старайся- це не 
результат. Це бути в 
процесі! 

• І в процесі має бути уся 
система: сім»я (надає 
підтримку),сама дитина, 
вчителі.



ЯК?

Стараємося створити атмосферу 
простору:

 Фокус уваги на пізнанні, не оцінки (що 
нового)

 Долаємо труднощі, пояснюємо

 Конкретні цілі та завдання

 Завдання через репрезетивну систему

 Режим-успіх= «я можу»

 Похвала в динаміці

 Різноманітність. Різні форми навчання

 Задавати питання на противагу «Чому? Як 
справи?»





ЯК?
Підтримка:

 Я БАЧУ, що ти 
відчуваєш…

 Що відбувається, як ти 
думаєш

 Чим можу допомогти

 Що ти можеш зробити

 Що заважає

 Так, спочатку буває 
дуже важко , я 
допоможу…





Похвала

Пишаюсь твоїм результатом!

Тобі це вдалося!

Робота гідна найвищої похвали!

Копітка робота принесла гарний результат!

Сьогодні ти найкраще виконала завдання!

Мене вразив нестандартний хід твоїх думок.

Сьогодні ти перевершив самого себе.

Твоя репліка була напрочуд влучною! 



Акцент  - на процесі
Як думаєш, у чому ти помилився?

Як думаєш, чому ти помилився?

Як би ти наступного разу зробив по-іншому?

Чого тобі не вистачило, щоб було краще?

Ти гарно почав, але використав не ту формулу (закон, 

правило тощо)

Загалом добре, але є кілька нюансів, які можна було б 

покращити. Що б ти покращив ?



Конструктивні поради
Так не личить робити майбутньому (бізнесмену, 

дипломату, директору тощо)

Я коли вчилась, теж робила такі самі помилки. Але я 

зробила...  (отак), і в мене все вийшло.

Можливо, ти знайдеш інший спосіб виконати це завдання?

Боюся, що маю не погодитись із ходом твоїх думок.



ЯК?
Гра “ТРАНСФОРМЕР”

 Дитина щось хоче 
(назва по буквам)

Щодня даємо 
завдання і пишемо 1 
букву цього слова за 
виконану роботу. 
Дитина самостійно 
регулює швидкість 
виконання цього 
завдання.



ГРА 

Візитівка
1.Вибрати карту, яка може 

сказати ЦЕ Я!

2. Розповісти про себе 1хв:

-я…через емоції та почуття

-я хочу…

-я мрію…

-я можу…

3. Скласти спільний 
груповий сюжет 4хв.



Будуємо школу 

партнерських 

стосунків разом!

Дякуємо!!


