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Вступ 

Актуальність:  Дошкільний навчальний заклад для дитини є першим, 

після сім'ї, соціальним інститутом із власною системою норм та правил, сталим 

розпорядком, можливістю для міжособистісної взаємодії з однолітками та 

дорослими. Пластичність адаптаційних механізмів дозволяє дітям швидко 

пристосовуватись до незнайомих умов та нової діяльності, безперешкодно 

переключати увагу з одного об'єкта на інший. Проте, не зважаючи на 

фізіологічні особливості даного вікового періоду, які в більшості, сприяють 

пристосуванню дитини до навчання в дошкільному закладі, існує ще й 

соціальний фактор, що має власну специфіку впливу на процес та результат 

адаптації вихованців та індивідуальні чинники розвитку й життєдіяльності 

дошкільників. Особлива увага, в даному контексті, має бути приділена й 

характеру пристосування до умов навчально-виховного закладу дітей з 

особливими виховними та освітніми потребами, адаптаційні механізми яких 

мають власну специфіку. Врахування сукупності психофізіологічних, 

соціальних та індивідуальних особливостей кожної дитини з метою оптимізації 

процесу їх адаптації до навчання є завданням сучасних соціально-педагогічних 

технологій ДНЗ, в тому числі, й Комунального закладу «Денишівський 

навчально-реабілітаційний центр» Житомирської обласної ради, в якому процес 

адаптації проходить відповідно до особливих потреб дошкільників. 

Вивченням проблематики адаптації та соціального розвитку дітей в 

дошкільному навчальному закладі  займались такі відомі зарубіжні та 

вітчизняні дослідники як: Л. Венгер, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєва, 

М. Сосніна та ін.   

Технологічний процес в соціальній сфері досліджували і розробляли 

відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема Г. Вороніна, Ю. Василькова, 

Т. Василькова, М. Галагузова, А. Капська, Л. Мардахаєв, Р. Овчарова, 

М. Шакурова, П. Шептенко. 

Зміст, принципи, функції, методи соціальних технологій вивчали 

Н. Басов, І. Грига, А. Капська, М. Лукашевич, І. Мигович, П. Павленок, 

В. Полтавець, Т. Семигіна, В. Сидоров, Л. Тюптя, С. Холостова та інші. 



Та, не дивлячись, на значну кількість наукових праць, в межах яких 

висвітлювалась дана тематика, на даний період все ж відсутній системний 

аналіз саме соціально-педагогічних технологій адаптації дошкільників до 

навчання в ДНЗ. Не існує (уникайте категоричності) чіткої програми 

рекомендацій індивідуального чи комплексного застосування технологій 

соціально-педагогічної проблематики в процесі адаптації вихованця в 

дошкільному навчальному закладі, яка набула б широкого використання 

працівниками освіти. Тому дана робота покликана систематизувати наукові 

знання з питань застосування соціально-педагогічних технологій адаптації 

дошкільників до навчання в ДНЗ та розробити відповідну програму соціально-

педагогічних рекомендацій для оптимізації адаптаційних механізмів 

дошкільників. 

Об’єкт дослідження – процес адаптації дошкільників. 

Предмет дослідження – форми та методи адаптації дітей дошкільного 

віку. Мета дослідження – проаналізувати соціально-педагогічні технології, що 

забезпечать ефективність адаптації дошкільників до навчання. 

Завдання: 

1. Проаналізувати основні категорії дослідження. 

2. Охарактеризувати вікові особливості дітей дошкільного віку. 

3. Здійснити експериментальне дослідження адаптації дошкільників до 

навчання на базі Комунального закладу «Денишівський навчально-

реабілітаційний центр Житомирської обласної ради». 

4. Розробити соціально-педагогічну технологію адаптації дітей 

дошкільного віку до навчання в умовах навчально-реабілітаційного центру. 

Методи дослідження. В даній роботі застосовано сукупність 

теоретичних та емпіричних методів, що розкривають зміст зазначеної 

проблематики. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези було 

використано: системний аналіз наукових літературних джерел, індукцію, 

порівняння, аналіз документів, тестування. 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. У магістерській роботі будо проаналізовано базові категорії 

дослідження «соціально-педагогічна технологія», «реабілітаційний центр». 

Соціально-педагогічна технологія – програму дій соціального педагога, 

його співробітництво з індивідом чи соціальною групою в прогнозованих чи 

спонтанних умовах. І основною метою соціально-педагогічної діяльності є  

становлення, розвиток і реалізація духовності людини, гармонізація та 

демократизація відносин людини та суспільства  

Реабілітаційний центр – це організація, що займається фізичним, 

психологічним, соціальним і морально-духовним відновленням людей, які 

перенесли тяжкі хвороби нервової системи, опорно-рухового апарату, органів 

чуття, також мають психічні та поведінкові розлади набуті або з народження. 

Охарактеризовано вікові особливості дітей дошкільного віку, який 

характеризується виникненням нової соціальної ситуацiї розвитку дитини. У 

неї вже з’являється коло елементарних обов’язкiв. 3мiнюються взаємини з 

дорослими, набуваючи нових форм, при яких спiльнi дiї поступово 

замiщуються самостiйним виконанням вказiвок. Стає можливим досить 

систематичне навчання вiдповiдно до певної програми, хоча її можна 

реалiзувати лише в тiй мiрi, в якiй вона стає власною програмою дитини. Окрiм 

того, в цьому вiцi дитина вже вступає в певнi стосунки з однолiтками, що також 

визначає ситуацiю її розвитку. Діти з функціональними обмеженнями 

становлять об’єкт соціальної роботи з надзвичайно складною структурою, через 

те існує багато класифікацій цього об’єкта за різними ознаками. Практичному 

соціальному працівнику достатньо знати основні обмеження дитячої 

життєдіяльності пов’язані з такими порушеннями і захворюваннями: 

3. Здійснено експериментальне дослідження адаптації дошкільників 

до навчання на базі Комунального закладу «Денишівський навчально-

реабілітаційний центр Житомирської обласної ради». Аналіз планів роботи 

виявив, що у своїй діяльності соціальний педагог використовує індивідуальні 

форми роботи у вигляді консультацій для вихованців, батьків, працівників 

центру. Проаналізувавши методики використані в магістерській роботі було 



виявлено, що переважна кількість перебуває в емоційно-благополучних станів, 

щодо рівня готовності до навчання, то 50% опитуваних дітей є середньо-

зрілими, 33% - низький рівень психосоціальної зрілості, 17%  - готові до 

навчання. 

4. Розроблено соціально-педагогічну технологію адаптації дітей 

дошкільного віку до навчання в умовах навчально-реабілітаційного 

центру. Етапи реалізації технології :підготовчий, І етап. Профілактика 

дезадаптації учнів до школи, ІІ етап. контроль за процесом адаптації дітей до 

школи, ІІІ етап. дослідження причин труднощів у адаптації дітей, IV етап. 

корекційна робота з учнями в яких виникли труднощі у процесі адаптації до 

школи, V етап. повторна діагностика за результатами соціально-педагогічної 

корекції. 
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