
Поради психолога учням під час дистанційного навчання 

  

Навчання вдома або дистанційно з будь-якого іншого місця може бути 

дуже ефективним, головне – самоорганізація. Прості поради допоможуть 

впоратися з великим обсягом роботи і навіть навчитися отримувати 

задоволення від занять. 

  

1. Перед початком заняття захистіться від усього, що вас 

відволікатиме. Передусім – мобільний телефон, навіть якщо він на 

вібродзвінку, навіть якщо ви плануєте тільки відповідати на повідомлення. 

Телефон треба прибрати й діставати тільки під час перерв. Також слід 

створити навколо себе зону тиші й спокою. Будь-яка незапланована перерва 

спантеличить вас і порушить той порядок запам’ятовування, який ви так довго 

вибудовували. 

  

2.  Під час заняття вам, звичайно, захочеться пити – адже інтенсивна 

розумова діяльність викликає спрагу. Заздалегідь потурбуйтеся про запас 

свого улюбленого напою або ще краще – води. Уникайте енергетичних напоїв. 

Перекус теж має бути приготований заздалегідь: проста і поживна їжа, 

наприклад, фрукти чи овочі.  

  

3. Важливою є форма одягу, у якому ви навчаєтесь онлайн: перед 

уроками краще одягнути робочий одяг, у якому ви ходите до школи - це буде 

сприяти налаштуванню на навчання і сприйманню інформації. Робота і 

навчання у піжамі чи іншому домашньому одязі є несприятливою. 

  

4. Сон.  8 годинний сон забезпечує наш організм енергією для відновлення 

після щоденних справ і необхідними ресурсами для життя. За дві години перед 

сном варто відмовитись від перегляду соціальних мереж, новин, спілкування 

онлайн і перегляду ТБ. Найкращий час для засинання - 22.00. - 23.00. 

  

5. Фізичні навантаження: під час навчання корисно робити 10-15 

хвилинні перерви для розминок, а 2-3 рази протягом тижня займатись 

фізкультурою (біг, велоспорт, рухливі ігрові види спорту, спортзал). 

  

6.   Регулярна здорова їжа: вживайте овочі, фрукти, м'ясо, рибу, каші. Є 

правило "тарілки здорового харчування": 50% їжі на тарілці - це овочі, 25% - 

гарнір (каша, картопля), 25% - риба чи м'ясо. Уникайте солодкого, мучного, 

смаженого, жирного - ці продукти шкодять не лише здоров'ю травної 

системи,а  і зовнішньому вигляду.  

 

7. Під час занять, якщо вони тривають понад годину, робіть 

заплановані перерви: після кожних 45 хвилин перемикайтеся на щось інше. 

Краще за все походити, порухатися, можна зарядитися позитивними емоціями 

від спілкування з друзями (ось тут і виручить телефон), перекусити. Довше, 

ніж на 20 хвилин, відволікатися не варто – адже так можна і забути про головну 

мету. 



  

8. Інформаційна гігієна. Поглинаючи велику кількість інформації, ми 

піддаємося так званій соціальній тривозі. Завдяки інтернету і соцмережам, 

події, що відбуваються на іншому кінці планети, сприймаються так, ніби вони 

відбуваються у нас вдома. Така розмитість кордонів посилює занепокоєння і 

почуття незахищеності. Справитися з ними допоможе елементарна 

інформаційна гігієна. Намагайтеся обмежити кількість інформації, яку ви 

споживаєте, зменшіть кількість часу, проведеного за читанням новин і в 

соцмережах. 

  

9. До речі, про мету. Дайте відповідь собі на ті запитання, які вас 

турбують і відволікають від занять. Ось вони, стукаються у ваш мозок: “Як 

я складу іспит? Подзвонить чи не подзвонить? Вступлю чи не вступлю? Яка 

в мене буде професія? Скільки я зможу заробляти? Як стати краще за 

всіх?». На ці запитання необхідно відповісти, інакше мозок буде весь час до 

них повертатися. Можете навіть виписати їх на папір або обмежитися усними 

відповідями, головне – щоб вони були логічними, а не емоційними. 

Наприклад: 

«Як я складу іспит?» – «Якщо вивчу ось цей матеріал і ось той, то здам добре, 

все від залежить від мене». 

«Подзвонить чи не подзвонить?» – «Поки що займатимуся й відключу 

телефон, а потім подивлюся на дзвінки й дізнаюся точно. В усякому разі 

невдахи нікому не цікаві, тобто іспит – передусім». 

  

10. Позбавтеся будь-якого внутрішнього негативу, пов’язаного з 

навчанням. Відстежте свої думки з цього приводу. Наприклад, «Я ненавиджу 

математику» варто замінити на «Я розумію, що математику треба здати, і я з 

цим впораюся». Замість «Це надто складно для мене» варто казати «Так, це 

складно, але я молодець і я впораюся». Улюблене пояснення «Я не можу 

займатися, тому що…» – далі йде виправдання: гамірно, загубилася улюблена 

ручка, немає підручників, закінчилася кава. Замість цього варто говорити собі 

й іншим: «Так, я хотів би, щоб у мене були інші умови для занять, але поки 

це не так, я займатимуся в будь-якій ситуації». 

  

11. Говоріть з батьками про свої почуття, відчуття, думки. Висловлювання 

«Я-посиланням», замість «Ти» унеможливлює звинувачення один одним і 

допомагає бути почутим в своїй родині. 

Намагайтеся бути ближче до своїх рідних. Під час карантину кожен 

громадянин може стати більш об’єднаним зі своїми родинами. Спробуйте 

почути батьків з їх проханнями, потребами, бажаннями. 

Продумайте, які спільні ігри, спільні дії можна зробити всією сім’єю 

(настільні ігри, волейбол паперовим м’ячем, кидання подушками, спільне 

малювання без слів на одному аркуші і т.д.). 

 

З матеріалів засідання психологів  

щодо дистанційного навчання. 

 


