
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ПОСТКАРАНТИННОЇ АДАПТАЦІЇ 
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                                                                                                                                      ПІДГОТУВАЛА ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ  

                                                                                                                                                                                      КУЧЕРЕНКО  СНІЖАНА СТЕПАНІВНА 



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ  

  

--   Обмеження спілкування ;   

--  Різка зміна стилю життя ;  

-- Різка зміна формату навчання ;  

-- Зміна зайнятості ;  

-- Зміна залученості до громадських активностей ;  

-- Дискомфорт ;  

-- Погіршення емоційно – психологічного стану;  

-- Погіршення сну;   



ПСИХОЛОГІЧНА  АДАПТАЦІЯ 

  Психологічна адаптація це емоційне – чуттєве пристосування психіки  підлітка при 

   включенні його в нові соціальні ви.  

 

  

 

 

суб'єктивні ( відношення до 

навчальних предметів, до 

одержуваних знань, емоційне 

благополуччя) 

об'єктивні ( успішність, 

показники суспільної 

активності, стабілізація 

властивостей  уваги, пам'яті, 

мислення) ; 

 групи 

адаптації  



 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ  

Позитивний адаптаційний процес формується протягом 3 – х місяців і 
ділиться на певні етапи:  

1. орієнтовний -  коли у відповідь на комплекс нових впливів, пов’язаних зі 
змінами умов, 

       усі системи організму відповідають бурхливою реакцією і значною 
емоційною напругою;   

2. нестійке пристосування – коли організм починає шукати і знаходить певні 
оптимальні варіанти 

       на негативний вплив;   

3. період відносно стійкого пристосування – коли організм знаходить 
найоптимальніший варіант на навантаження та проблеми;  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 



             ПРОЯВИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ 

Дезадаптація    

1. прояви непродуктивних форм реагування;   

2. симптоми порушення поведінки;  

3. емоційні розлади різного ступеня, що виявляються в: 

    - підвищенні тривожності та емоційної збудженості; 

    - зниженні комунікабельності, самоконтролю; 

   -  з'являється почуття неповноцінності у стосунках  

      з товаришами, педагогами; 

    - спостерігається зниження успішності; 

     -можливі скарги на постійне погане самопочуття; 

    - втрачається інтерес до навчання. 

  

 



ФАКТОРИ ВПЛИВУ ПОСТКАРАНТИННОЇ 

АДАПТАЦІЇ 

 Зміни у фізіологічному та психологічному розвитку;  

 Адаптаційний період ;  

 Кризис пандемії;                           



   ЧИННИКИ СТРЕСОВОГО ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ 

 Страх підхопити інфекцію; 

 Тривалість карантину; 

 Роздратування та нудьга; 

 Недостатність ресурсу; 

 Дефіцит інформації; 



ПСИХОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ 

 Емоційний дисбаланс; 

 Поширення поганого настрою;  

 Поширення депресій;  

 Роздратування;  

 Симптоми посттравматичного стресу;  

 Безсоння;  

 



          ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ 

ПРОФІЛАКТИКА   АНТИСОЦІАЛЬНОЇ 

ПОВЕДІНКИ 

ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНО – 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

Профілакт

ика 

вживання 

наркотиків 

Профілакт

ика 

вживання 

алкоголю 

Профіла

ктика 

булінгу 

Профілакт

ика 

тривожнос

ті 

Профілакти

ка 

емоційного 

дискомфорт

у 

Профілак

тика 

дипресії 



                  ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА    

           ПОСТКАРАНТИННОГО АДАПТУВАННЯ    

 

 Тренінги подолання стресу;  

 Арт – терапія ( малюнкова, ігрова, )  

 Аромо - , Музико - , Танцювальна терапія;  

 Нейро – м'язова релаксація Джейксона ; 

 Тілесно – орієнтована терапія ( дихальні вправи)  

МАК – терапія ( мандала терапія);  

Кіно – Фото – терапія ;  

Спорт;  

 

 

 

 



              ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ  

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОТАЙМІВ  ЗА СХЕМОЮ ТА  ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. 

БУЛІНГ 
ВИДИ 

БУЛІНГУ 

АГРЕСОР 

І ЖЕРТВА 

ЖОРСТОКІСТЬ 

ПОРОДЖУЄ 

ЖОРСТОКІСТЬ  

ПРОТИДІЯ 

БУЛІНГУ 

ПРОТИДІЯ 

КІБЕРБУЛІ

НГУ 

ПОВЕДІНКА 

В СИТУАЦІЇ  

БУЛІНГУ 



ПРОФІЛАКТИКА  ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ 

РЕЧОВИН 

ТРЕНІНГ  



ПРОФІЛАКТИКА ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 

ПЕРЕГЛЯД ВІЛЕОТАЙМІВ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. 
ВПЛИВ 

АЛКОГОЛЮ НА 

ОРГАНИ 

ЛЮДИНИ 

ДЕМОГРАФІЧН

ИЙ ВПЛИВ 

АЛКОГОЛЮ 

ХТО Є 

АЛКОГОЛІКОМ 

СИТУАТИВНИЙ 

ВПЛИВ 

АЛКОГОЛЮ 



           ПРОФІЛАКТИКА  ТРИВОЖНОСТІ 

АРТ – терапія – вільне малювання письмових записів без урахування якості малюнку. 

МАК – терапія – ( мандала техніка)  



ПРОФІЛАКТИКА  ЕМОЦІЙНОГО 

ДИСКОМФОРТУ 

АРТ – терапія  (малювання )  

МАК – терапія – ( карти метафоричні);  

Дихальні вправи; 



          ПРОФІЛАКТИКА  ДИПРЕСІЇ 

 ВІДЕОТЕРАПІЯ                      

 

 

 

 

 

   Давайте собі час на 

відпочинок та сон; 

 Правильно харчуйтесь; 

 Знаходьте час для себе;  

 Більше рухайтесь; 

Дотримуйтесь здорового 

способу життя; 



ПОРАДИ АТЬКАМ 

 завжди підтримуйте дитину у її починаннях;   

  формуйте повагу як до самої себе, так і до близьких людей; 

  формуйте почуття та емоційний стан дитини, вчасно надавайте допомогу; 

  пам'ятайте , що не лише сімейне виховання, але й педагогічне формує в дитині 

ОСОБИСТІСТЬ; 

 



                        ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ 

 Запропонуйте перспективу;   

 Нормалізуйте тривогу;  

 Перемістіть прожектор;  

 Заохочуйте відволікатись;  

 Керуйте власною тривогою;  

 Включайте соціально – емоційні 

    навички до методик викладання;  

 Забезпечуйте індивідуальний підхід у викладанні; 

 



                        ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


