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Проблема адаптації до умов оточуючого середовища, зокрема навчання, є
однією з актуальних у сучасній педагогіці та психології. Її досліджували такі
вчені: В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Е.М. Бохорський, Л.А. Венгер, Л.І.
Цеханська, В.С. Мухіна та ін.
Адаптація – спрямована на збереження гомеостазу і рівноваги організму.
В педагогіці і психології набув поширення термін «шкільна адаптація». Він
використовується для опису проблем і труднощів, що виникають у школі [1].
Шкoлa – цe тoй iнcтитyт coцiaлiзaцiї, в cтiнax якoгo дитина oтpимyє нe
тiльки знання з диcциплiн, aлe i нaвчaєтьcя гapмoнiйнo cпiвicнyвaти з
нaвкoлишнiм середовищем. Від того як пройде адаптація в школі, буде
залежите ким стане дитина в майбутньому, яка в неї сформується самооцінка,
адже початкова школа – це перші сходинки дитини в самостійне життя [2].
Виділяють три рівня адаптації (за дослідженням Г.М. Чуткіної):
Високий рівень адаптації: учень позитивно ставиться до школи, правила
й вимоги сприймає адекватно, навчальний матеріал засвоює легко.
Середній рівень адаптації: учень позитивно ставиться до школи.
Розуміє програмовий матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально.
Низький рівень адаптації: негативно або байдуже ставиться до школи,
часто скаржиться на здоров’я, порушує дисципліну. Матеріал, який пояснює
вчитель, засвоює фрагментарно [1].
Досліджено, що на протязі першого півріччя кількість учнів, що мають
нервово-психічні відхилення зростає приблизно на 14-16%, а до кінця року до
20%. Через це в учнів підвищується роздратованість, в’ялість, апатія, що веде
до порушення поведінки учнів, невихованості. Тому дуже важливо щоб
педагоги і психологи школи допомогли дитині краще адаптуватися [2].
Таким чином адаптація – це важливий процес в житті кожної людини, в
тому числі дитини, і для її нормального протікання потрібно створити належні
умови. Адаптаційна мiciя шкoли пoлягaє y зaбeзпeчeннi пpaв дитини,
фopмyвaннi y нeї нeoбxiднoгo aдaптaцiйнoгo пoтeнцiaлy, cтвopeннi вiдпoвiдниx
yмoв для її caмopeaлiзaцiї, a тaкoж мiнiмiзaцiя нeгaтивниx впливiв суспільства,
класного колективу нa ocoбиcтicть шляxoм викopиcтaння
cпpиятливиx
фaктopiв шкільного oтoчeння.
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