
Рекомендації педагогам. 

Діти які потребують особливої уваги педагогів 

 (важковиховувані діти, педагогічно занедбані діти) 

 

Тип педагогічно занедбаних дітей – низький рівень розвитку 

моральних уявлень та соціально схвалених навичок поведінки. 

Тип важковиховуваних дітей – утруднення у вихованні, спричинені 

функціональними новоутвореннями особистості, які призводять до протидії 

виховному впливу: феномен «смислового бар’єра», феномен «афекту 

неадекватності». 

Тип педагогічно занедбаних дітей 

1. Встановлюйте довірливі стосунки із дитиною. 

2. Залучайте до різноманітних видів діяльності, у яких дитина досягла б 

успіху в мінімальний термін. 

3. Створюйте ситуації досягнення позитивних результатів діяльності. 

4. Стимулюйте позитивні  прояви в діяльності, поведінці. 

5. Звертайтеся до дитини по допомогу. 

6. Уникайте протягом певного часу негативного оцінювання. 

7. Протягом організаційного періоду зменшить ступень вимогливості. 

8. Залучайте дітей до традиційних для Центру справ, громадських 

доручень. 

9. Заохочуйте до позитивних вчинків. 

10.  Створюйте оптимальний режим життєдіяльності, чітко плануйте 

діяльність та аналіз їх результатів. 

11. Увага на потреби дитини.  

 

Тип важковиховуваних дітей. 

1. Встановлюйте довірливі стосунків із дитиною та створення атмосфери 

доброзичливості. 

2. Створюйте ситуації успішності діяльності (посильні завдання). 

3. Формуйте адекватне ставлення до самого себе через бесіди, 

роз’яснення, приклад, порівняння різних ситуацій. 

4. Формуйте позитивні життєві перспективи. 

5. Намагайтесь бути максимально об’єктивними в оцінці його 

особистісних якостей та вчинків.  

6. У процесі спілкування з вихованцем не вдавайтеся до методів 

постійного контролю, гальмування, а застосовуйте прийом включення 

в такі види діяльності, які б відповідали його інтересам, уподобанням, 

рівню його активності. 

7. Уникайте хворобливої реакції на перші негативні прояви у поведінці 

«важкого» вихованця у ставленні до вас. Такі діти нерідко на 

початковому етапі спілкування з новим учителем, а тим більше 

молодим, схильні «випробувати» його. 



8. Намагайтеся запобігти виникненню думки про безнадійну занедбаність 

того чи іншого вихованця. Вселяйте в собі віру, що «важкий» 

вихованець є потенційним носієм багатьох позитивних якостей.  

9. Увага на потреби дитини. 

 

Як показати дітям, що їх цінують? 

•   Під час зустрічі з дітьми вітайтеся. 

•   Цікавтеся думкою дітей. 

•   Допомагайте їм почуватися прийнятими. 

•   Запитуйте їх про них самих. 

•   Вислуховуйте дітей. 

•   Займайтеся дитячими проблемами, конфліктами до того, як вони стали 

суттєвими. 

•   Дозволяйте дітям помилятися. 

•   Допомагайте їм учитися на ваших помилках. 

•   Створюйте безпечні та відкриті взаємовідносини. 

•   Розмовляйте з ними відверто. 

•   Станьте їхнім однодумцем. 

•   Дайте зрозуміти, що діти завжди можуть на вас розраховувати. 

•   Під час розмови дивіться їм у вічі. 

•   Скажіть, що готові вислухати їх у будь-який час. 

•   Підтримуйте їхні пропозиції. 

•   Вибачайте підліткам. 

•   Завжди давайте їм ще один шанс. 

•   Радьтеся з ними. 

•   Дякуйте їм. 

•   Будьте чесними. 

•   Дайте зрозуміти дітям, що ви - друг. 

•   Допоможіть їм повірити в себе. 

•   Запитайте, про що вони мріють, заохочуйте їх, переконуючи в тому, що 

мрії можуть стати реальністю. 

•   Називайте їх лише на ім'я. 

•   Дайте дитині відчути відповідальність. 

•   Часто і невимушено говоріть компліменти. 

•   Будьте доброзичливим учителем для дитини. 
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