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а що таке "погано"
Володимир Маяковський

Що таке "добре" 



Коли варто
корегувати
поведінку?

Поведінка Не відповідна ситуації довкола

Ускладнює освоєння нових знань та навичок

Небезпечна для дитини чи оточуючих

Ускладнює комунікацію та адаптацію

Формує некорисні поведінкові звички



потреба в увазі дорослих, однолітків

не конструктивна поведінка єфективніша

Виснаження, швидка втомлюванисть

Академічна, побутова, комунікативна некомпетентність

ТРУДНОЩІ саморегуляціЇ ТА самоконтролю

потреба визначити межі у взаємодії

потреба незалежності, самостійності

Сенсорна гіпо- , гіпер- чутливсість

особливості психічного здоров'я

топ9ПРИЧИН
НЕ КОНСТРУКТИВНОЇ

ПОВЕДІНКИ



проблем поведінки
Особливості психічного здоров’я

Компетентність дорослих

Першопричини



2 функціональний блок
Прийом, обробка, збереження інформації
від рецепторів, органів чуття, а також
проприорецепторів.
ідентифікація властивостей зовнішнього та
внутрішнього середовища, збереження та
порівняння з попереднім досвідом.

3 функціональний блок
Програмування, контроль за свідомою
психічною діяльністю.
А саме: постановка цілей та планування
дій, контроль за виконанням програми та
корекція невірних дій, звірення досягнутої
мети з зовнішніми та внутрішніми
прикладами.

1 функціональний блок
регуляція загальної активації мозку, рівня
бадьорості та локальних активаційних
змін, які необхідні для здійснення вищих
психічних функцій (сприйняття, увага,
пам’ять, мислення, мовлення тощо)



Сенсомоторний
розвиток

пізнавальні 
здібності

перцептивно-моторний
розвиток

Слухо-мовні навички
візуально-просторове сприйняття 
увага
координація "око-рука"
конроль положення тіла 
окоруховий контроль

Орієнтація за сторонами власного тіла
Рівновага,
сприйняття вхідної інформації
Схема тіла
Постуральні рефлекси
моторне планування

Сенсорні системи

ПРоріоцептивна 
весибулярна 
Візуальна
тактильна 
Аудіальна
Ольфакторна

Комунікативні навички
повсякденна життєдіяльність

поведінка
академічне навчання

Вільямса 
та Шеленберга 

Піраміда 

https://t.me/psychologist_vakulenko/39


Кожна дитина унікальна

як зірочка в небі
має свої сильні сторони

та точки для росту



Компетентності дорослих
недостатній рівень

що взаємодіють з дитиною

Середовище
в якому формується 
не конструктивна поведінка



Середовище
в якому формується 
конструктивна поведінка

я в безпеці

мої потреби важливі

Мене люблять без умов

є визначені, конструктивні межі

є послідовність
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формування

результат

поведінка

попередній 
фактор

Цикл 
поведінки



Аналіз 

ВА С
Що було безпосередньо перед поведінкою?
Що відбувалося раніше?
Де була, чим займалася дитина?
В якому стані перебувала дитина?
Чи відбувалось щось подібне раніше?
Що дитина планувала?
Чи могла дитина виснажитись перед цим?

Що відбулося по факту?
По відношенню до чого\кого була
направлена поведінка?
Якими емоціями\словами
супроводжувалась поведінка?
Що при цьому відчували ви?

Що відбулося в результаті?
Що отримала дитина?
Що отримала чи уникнула дитина в результаті
поведінки?
Який був ваш емоціональний зворотній зв’язок?
Які короткострокові та довгострокові наслідки?

поведінки

попередній фактор поведінка результат



потреба 
в увазі

МАТЕРІАЛЬНА 
ВИГОДАУникнення сенсорні 

особливості

мотиви
не конструктивної

Поведінки



Що я зараз 
формую?



Алгоритм 
поведінкової

корекції
Забезпечення безпеки

Аналіз ситуації

стишитись 

побудова та уточнення гіпотез

залучення дитини до альтернативного шляху

зупинка не конструктивної поведінки



stop

мотив
мета

результат

ПОПЕРЕДНІЙ ФАКТОР

НЕ КОНСТРУКТИВНА
ПОВЕДІНКА

АЛЬТЕРНАТИВНА
ПОВЕДІНКА

бЕЗ ЕМОЦІЙНОГО
ПІДКРІПЛЕННЯ

ЕМОЦІЙНЕ 
ПІДКРІПЛЕННЯ

Алгоритм 
поведінкової

корекції



потреба 
в увазі

Переглянути рівень складності

Запропонувати вибір

Запропонувати паузу (нейро-руханку)

Введення тайм-менеджменту

Жетонна система
МАТЕРІАЛЬНА

ВИГОДА
сенсорні 

особливості

Соціальні історії

Зони регуляції
Уникнення

Емоційна підтримка з акцентом на успіх

Організація середовища в комунікації з дитиною
Введення розкладу

Сенсорна дієта

сенсорна інтеграціЯ



Висновки
Безпека дитини - аналіз ситуації - поведінкова корекція

Якщо поведінка дає результат, то така поведінка закріплюється

Соціально прийнятна поведінка формується при наявності чіткого прикладу

будь-яка Емоційна реакція підкріплює поведінку

причиною не конструктивної поведінки можуть бути особливості психологічного рорзвитку
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
 сенсорних систем 

Благодійний захід для допомоги дітям

Палац дитячої та юнацької творчості
Біла Акація 16:00 -17:00

13.06

дитячий психолог 
дмитро вакуленко

https://t.me/psychologist_vakulenko

