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Пояснювальна записка 

до програми «Швидка самодопомога» 

(для учнів 5  класів) 

Необхідність здійснення ефективного психологічного супроводу 

процеса навчання та виховання особистості потребує використання нових 

активних форм і методів психологічної роботи з учнями, зокрема, навчання 

учнів  умінням і навичкам  самокерування. 

Програма розрахована на  поступове навчання учнів 5-х класів 

самокеруванню за допомогою методів когнітивно-поведінкового підходу. 

Програму можливо використовувати як форму групової або індивідуальної 

роботи з учнями з метою профілактики дезадаптації учнів. 

Тема спроможності  учнів постійно підтримувати високу активність і 

витривалість при зростанні фізичних та розумових навантажень,  досягати 

успіхів у навчанні,  зберігати  самоконтроль і рівновагу є надзвичайно 

важливою і потребує допомоги  психолога класним керівникам і вчителям у 

вирішенні цього питання .   

           Складність підліткового віку зумовлена сукупністю 

психофізіологічних та особистісних змін, що відбуваються у внутрішньому 

світі дітей. Вони спричиняють напруження психіки дитини і можуть 



призвести до психоемоційних розладів, ускладнень у соціально-

психологічній адаптації. 

         Проведення занять з психології для даної вікової категорії має сприяти 

розвитку самосвідомості учнів,  своєчасній  корекції депресивного, 

агресивного, тривожного  стану учнів.  Оволодіння основами загальної, 

соціальної,  когнітивної психології та психології спілкування  передбачає 

підвищення рівню психологічної культури  підлітків. Усвідомлення себе як 

особистості, розуміння своїх переваг і недоліків, урахування особливостей 

свого мислення та поведінки надають можливість формування позиції  

людини, здатної до самоаналізу, самоконтролю та керування своїми 

думками, почуттями  та діями. Учні на заняттях з психології пізнають свої 

індивідуально-психологічні особливості, оволодівають механізмом 

керування своїм психічним станом. Розвиток самосвідомості, оволодіння 

навичками самокерування на уроках психології нададуть учням можливість 

швидше адаптуватися до нових соціальних умов та успішно орієнтуватися у 

зростаючому полі інформації при наявності гострої обмеженості у часі і 

ресурсах.    

Дана  програма пропонує  систему здійснення послідовної  роботи 

психолога  з формування  в учнів умінь і навичок усвідомленого 

саморозвитку і самокерування, формування здатності особистості до 

удосконалення своїх позитивних і усунення негативних якостей. 

Особливість програми полягає у застосуванні базових засад когнітивно-

поведінкового підходу для розв’язання навчальних цілей і завдань. 

Оригінальність програми полягає у виконанні учнями великої кількості 

практичних завдань на заняттях, використанні учбових зошитів для 

письмових завдань, організації аналізу виконання завдань разом з 

психологом. 

          Ключові ідеї програми  «Швидка самодопомога»: 

1. Кожна людина – це унікальна неповторна особистість. 



2. Головна роль у розвитку особистості належить її активній позиції 

відносно до самої себе. 

3. Розвиток особистості здійснюється завдяки процесу самопізнання і 

самоусвідомлення.  

4. Здатність керувати собою піддається  спеціальному навчанню. 

Головні цілі програми:  

- підвищення рівня психологічної культури учнів;  

- формування самосвідомості учнів. 

Завданнями програми є: 

- оволодіння учнями знаннями і навичками, необхідними для  здійснення 

самокеруання: навичками самоаналізу, усвідомлення своїх почуттів і мотивів 

поведінки; 

- навчання учнів засобам  психічного саморегулювання; 

- формування активної позиції людини, здатної до здійснення самокерування; 

- профілактика депресивних, агресивних і тривожних станів: навчання  

навичкам розпізнавання і перетворення негативних емоційних станів, 

збереження самоконтролю у складних ситуаціях.  

Особливості побудови програми. 

Викладання психології передбачає співпрацю учнів з педагогом-психологом 

у визначенні їх дезадаптивних думок, почуттів і дій.  

Програма має логічний спосіб побудови змісту, підпорядковується загальним 

дидактичним правилам ведення уроку, але має свої специфічні особливості у 

змісті учбового матеріалу і способах проведення заняття. 

        Програма розрахована на 17 тижнів. Уроки рекомендується проводити 

один раз на тиждень по 1 години,  що складає 17 академічних годин. 

Програма має: 

1.  Чітке поурочне планування матеріалу, що дає змогу викладачеві 

структурувати великий обсяг питань теоретичної і практичної психології та 

раціонально розподілити час. 



2. Поурочне планування значно спрощує можливість користування і 

впровадження даної програми. 

3. До кожної теми і заняття підібрані практичні заняття: вправи, 

завдання, призначені для кращого засвоєння  теоретичного матеріалу. 

4. Теми програми логічно пов’язані в цілісну систему знань, навичок і 

вмінь. 

Методика навчання.  

Методичною особливістю викладання даного курсу є проблемність 

навчання, яка може бути досягнута  шляхом залучення учнів до обговорення 

питань як особистісного, так і загального характеру; надання учням 

можливості висловлювати власну думку, самостійно знаходити відповіді на 

поставлені питання. Під час викладання даної програми широко 

використовуються такі проблемно-діалогічні підходи, як постанова 

проблемних питань, дискусії, аналіз ситуацій, тестування. 

Однією  з умов ефективної реалізації програми є створення атмосфери 

довіри на заняттях, діалогічність навчання, виключення критики,  творчій 

пошук відповідей на поставлені запитання. Така спільна творча робота 

сприяє становленню особистості, відповідає віковим особливостям та 

актуальним проблемам підліткового віку. 

Для створення відповідної атмосфери в класі викладач повинен 

володіти активними формами навчання, навичками активного слухання; 

уміти організувати дискусії, обговорення, роботу в малих групах, бути 

чутливим і уважним до групових процесів та до психічного стану кожної 

дитини, бути гнучким і толерантним до різноманітних поглядів та суджень 

учнів.  

Учні виконують письмові роботи, результати яких обговорюють разом 

з викладачем. Таким чином, контроль навчальних досягнень учнів 

орієнтується на самоконтроль та взаємоконтроль учнів.  

Програма ―Швидка самодопомога‖ формує наступні знання, вміння і 

навички:  



Знання основ психології особистості: індивідуальність, самосвідомість 

особистості, самооцінка, мотиви, спрямованість особистості, можливості 

гармонізації особистісного розвитку, психологічне здоров’я особистості; 

соціальної психології спілкування і міжособистісних стосунків: труднощі, 

бар’єри та деформації у спілкуванні, міжособистісне сприймання й розуміння 

людьми один одного; 

Вміння – надавати аналізу і перетворювати свій психічний стан, поведінку, 

ставлення до подій; 

Навички – самоконтролю, саморегуляції, взаємодії з оточуючими. 

Внаслідок засвоєння учбового матеріалу учні набудуть можливість 

наблизитися до розуміння унікальності свого внутрішнього світу, його 

нерозривного зв’язку з зовнішнім світом, зможуть навчитися моделювати 

своє майбутнє життя і нести відповідальність за свої вчинки. 

Очікувані результаті. 

1.  Учні мають компетентно оцінювати себе, надавати адекватну оцінку 

своїм психічним станам, думкам, поведінці. 

2. Учні мають знати засоби перетворювання своїх негативних почуттів, 

думок, станів. 

3.   В учнів має бути сформована активна позитивна життєва позиція. 

                  Форми і методи організації занять: 

1. Діагностичні процедури (тестування, опитування, анкетування). 

2. Інформаційні повідомлення. 

3. Вправи. 

4. Проективне малювання. 

5. Проективні твори. 

Структура заняття: 

1. Сумісний аналіз виконання учнями домашнього завдання.  

2. Теоретична частина заняття: інформаційне повідомлення з метою 

сприйняття і засвоєння учнями головної теми заняття. 

3. Виконання вправи. 



4. Сумісний аналіз вправи. 

5. Визначення наступного домашнього завдання. 

Доцільно водночас з проведенням занять з учнями організувати 

роботу з психологічної просвіти вчителів і батьків, тому що навички, які 

набувають школярі у процесі навчання необхідно закріпляти в умовах  

взаємодії  підлітків та  значущих дорослих, якими і є для них батьки та 

вчителі. 

Навчальна програма передбачає проведення 17 занять впродовж одного 

семестру навчального року  (1 заняття один раз на тиждень).  
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