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Наталія ДАШКОВСЬКА  

 
 
Роль батьків в посткарантинній 

адаптації здобувачів освіти 
 



ПЛАН 
1. Визначення понять. Адаптаційний період. Соціальна, фізи

чна, психологічна адаптація. 

2. Особливості адаптаційного періоду підлітків. 

3. Визначення проблем проходження адаптації викликаних   

пандемією. 

4. Батьківська турбота та гармонійне сімейне середовище –   

запорука швидкої адаптації здобувачів освіти. 

5. Як підготувати підлітка до  

виходу з карантину.  

Поради батькам. 

 

 

 



Будь-яка адаптація – це суттєва перебудова життя, 

що супроводжується: 

- певними відчуттями дискомфорту; 

- зламом і дисбалансом динамічних стереотипів; 

- швидким накопиченням нової інформації; 

- особистісними змінами. 
 



Негативні наслідки пандемії: 

• тривожність; 

• страхи (невизначена тривалість карантину,        

страх інфекції і смерті, фрустрація і нудьга,      

нестача базових запасів, інформаційний бруд,   

стигматизація, фінансові втрати); 

• роздратованість; 

• депресія; 

• нестача впевненості в собі; 

• дезадаптація; 

• невротичні прояви, психосоматичні хвороби. 
 



Як тримати себе під контролем? 

 1.   Перш за все батьки повинні почати з себе, загальмувати 

негативні процеси та прислухатися до себе (Що турбує?     

Що викликає занепокоєння?). 

2. Після спробувати допомогти собі подолати ці стани           

(спросити порад у близького оточення, залучивши дітей;      

програти разом з сім’єю найгірші варіанти своїх страхів,      

спланувати реальний план виходу зі складних ситуацій). 

3. Підписати меморандум про безконфліктне середовище у  

сім’ї.  

4. Розподілити обов’язки. 

5. Спланувати фізичні активності, улюблене дозвілля,           

затишні сімейні вечері тощо. 



 

Що повинні знати батьки  

про адаптацію підлітків? 

 

 

Адаптація підлітка залежить: 
    

• індивідуально-психологічних особливостей (характер,    

тип темпераменту, почуття гумору, харизма,                      

комунікативні здібності…); 

• рівня підготовленості до навчання; 

• психологічного клімату, психолого-педагогічних умов     

для успішної адаптації (комфортні умови для навчання,  

наявність необхідних засобів, приладдя, дружні стосунки

цікаве спілкування). 
 



Адаптація – це складне соціально зумовлене 

явище, яке охоплює три рівні адаптивної  

поведінки здобувачів освіти: 

 

біологічний 

психологічний 

соціальний 



 

5 компонентів  

готовності підлітка до навчання: 

 

 

 

 

 

 
 

емоційна 

вольова 

мотиваці
йна 

фізична 

соціальна 



Як батькам розпізнати труднощі  

у адаптації підлітка? 

 
• звертаєте увагу на емоційний стан підлітка (чи є різкі    

перепади настрою протягом дня, чи з бажанням вранці  

йде на навчання, з яким настроєм розповідає про свою  

навчальну діяльність) 

• стан здоров’я підлітка (невротичні стани, психосомати- 

ка, режим сну, харчування) 

• коло друзів, з ким спілкується в поза навчальний час 

• відношення підлітка  

    до навчального закладу 
 



Адаптація здобувачів освіти  

підліткового віку проходить такі етапи: 

 

 

 

підготовчий 

стабілізаційний адаптаційний 



ПОРАДИ БАТЬКАМ 

«Як підготувати підлітка до  

виходу з карантину» 



ПОРАДА 1 

Збалансувати режим дня вашої дитини 



ПОРАДА 2 

Забезпечити організацію освітнього  

простору підлітка  



ПОРАДА 3 

 

   Емоційно налаштувати підлітка на  

навчальну діяльність  



Контролювати власні висловлювання  

та емоції  

ПОРАДА 4 



Завжди знаходити час на фізичні активності, 

відпочинок, творчість 

ПОРАДА 5 



ПОРАДА 6 

Навчити дотримуватися правил  

      особистої гігієни 



ПОРАДА 7 

Постійно підтримувати у підлітка навички  

відповідальності та самостійності  



ПОРАДА 8 

   Виділяти окремий час на спілкування  

                        з підлітком  



ПОРАДА 9 

Звертати особливу увагу на стан здоров’я  



ПОРАДА 10 

Підтримувати постійний зв'язок  

з класним керівником 



Шановні батьки, пам’ятайте!  

Ваше головне завдання не попереджувати   

падіння дитини, а падати разом із нею, щоб 

навчити її гідно підійматися! 

 



 

Дякую за увагу! 

 


