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Анотація. Стаття присвячена проблемі забезпечення педагогічної підтримки 

адаптації молодших школярів у період пристосування до умов освітнього розвивального 

простору. Визначені вікові характеристики дітей молодшого шкільного віку, особливості 

та концептуальні моделі розвивального навчання та провідні педагогічні засоби, які 

сприяють адаптації учнів початкової школи. 
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Abstract. The article is devoted the pedagogical support of adaptation of younger 

schoolchildren in the conditions of educational developing environment. The age characteristics of 

young school children, features and conceptual models of developmental learning and leading 

pedagogical tools that facilitate the adaptation of elementary school students are determined. 
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Аналітичне опрацювання науково-практичних досліджень даної теми [1-10] дозволяє 

зробити висновки, що віковий період 6 (7) років пов’язаний із суттєвим зростанням 

пізнавальних психічних процесів дітей, розвитком емоційно-вольової сфери, появою 

довільності психічних процесів. 

Адаптація (з латинської – adapto) означає пристосування. Молодші школярі повинні, з 

одного боку, пережити зміну розпорядку дня, пристосуватися до нових умов спілкування, а з 

іншого – сприйняти та привнести у власне життя нові специфічні правила, вимоги і предмети, 

пов’язані із навчанням у школі.  

Адаптацію до шкільного навчання можна розглядати у трьох базових ракурсах: 

фізіологічна, психологічна і соціальна. У дійсності всі елементи адаптації певною мірою 

взаємодетерміновані і корелюються між собою. Зазвичай фізіологічна адаптація відрізняється 

найменшою тривалістю (до кількох тижнів), позначається на пристосуванні до зміни режиму 

життєдіяльності, нового порядку дня тощо. Крізь призму пристосування молодших школярів до 

умов навчання у ЗЗСО слід особливу увагу приділити адаптації соціально-психологічній – 

активному пристосуванню індивіда до нових умов середовища і оточення, перебудову 

пізнавальної, мотиваційної та емоційно-вольової сфер особистості при переході до нового етапу 

життєдіяльності.  

Дослідники називають багато критеріїв оцінки процесу адаптації. Л.Гармаш, виходячи із 

провідного виду діяльності молодших школярів – навчальної діяльності, пропонує оцінювати 

ефективність адаптації саме за навчальними успіхами дитини [10, с.162-163]. 
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Дошкільний та молодший шкільний вік є сензитивними періодами соціального 

становлення особистості як повноцінного члена суспільства. Значно розширюється сфера 

соціальних контактів дитини. На думку М.Битянової, М.Врублевської та інших дослідників, 

саме в початковій школі починають формуватися системи відносин дитини зі світом і самою 

собою, ті стійкі форми взаємин з однолітками й дорослими та базові навчальні установки, які 

істотною мірою визначають надалі успішність її шкільного навчання, можливості особистісної 

самореалізації в шкільному середовищі [11, с.252]. 

Горячи про розвивальне освітнє середовище, необхідно проаналізувати можливості 

гуманістичної педагогіки, підґрунтям якої стали ідеї А.Макаренка, Г.Сковороди, 

В.Сухомлинського, К.Ушинського. В основу новаторських педагогічних концепцій з останньої 

чверті ХХ століття покладені ідеї Л.Виготського, Д.Ельконіна, В.Давидова щодо залучення 

дитини до чотирьох сфер світосприйняття – світ природи, долучення до загальнолюдських 

цінностей, розвиток відносин зі значимими людьми і розвиток самосвідомості дитини. 

Розвивальне навчання містить значимі компоненти та вектори впливу на особистість 

дитини, здатні полегшити процес її пристосування до нової соціальної ситуації розвитку. 

Технологія педагогічної підтримки адаптації дітей молодшого шкільного віку до нових 

життєвих умов припускає особистісну парадигму та процесуальну характеристику, котрі 

детермінують загальну орієнтацію педагогічного колективу школи на соціальний розвиток 

дітей на засадах індивідуально-особистісного підходу. Це забезпечує реалізацію принципів 

гуманістичної педагогіки, взаємозв’язок соціального, психологічного, інтелектуального, 

духовного й фізичного виховання дітей [13, с.154].  

Процес адаптації до шкільного навчання може викликати у дитини серйозне психічне 

навантаження. Ефективним шляхом профілактики цього є забезпечення позитивної емоційної 

атмосфери. Серед емоційно заряджених прийомів, до яких може вдатися педагог, у учнів 

першого класу вагому роль відіграють ігрові заняття [4, с.42; 2-3]. В ігровій формі роботи 

дитина почуватиметься більш зручно і легше подолає бар’єр, пов’язаний із входженням до 

нових соціальних умов життєдіяльності. Водночас домінування ігрових вправ не допустиме у 

зв’язку із необхідністю засвоєння та внутрішнього прийняття більш формальних вимог 

навчальної діяльності. 

Широко декларується індивідуальний підхід до виховання та навчання школярів 

загалом. Головна ідея особистісно-орієнтованої адаптації молодших школярів – це створення 

виховної системи на принципах взаємної відповідальності, взаємодопомоги, взаємної 

зацікавленості вчителів у досягненні учнями навчальних успіхів та розвитку культури здоров’я 

[13, с.154-156]. 

Серед вирішальних факторів профілактики дезадаптації молодших школярів необхідно 

назвати достатній фізичний рівень, оскільки шкільне навчання створює умови перевантажень 

зростаючого організму. Недостатня фізична активність, безумовно, негативно позначається на 

навчальній успішності учнів, тому рекомендується проводити перерви із виконанням 

елементарних фізичних вправ, так звані фізкультхвилинки [4, с.44; 7].  

Загалом можемо визначити наступні пріоритетні завдання учителя у період адаптації 

дітей до школи: забезпечення індивідуального підходу; формувати культуру спілкування учнів; 

стимулювати мотивацію навчання та мотивацію успіху дитини; обмежене оцінювання 

навчальних результатів молодших школярів; формування учнівського колективу. Високі 

результати застосування з точки зору оптимізації процесу адаптації дитини до школи є досвід 

арт-терапевтичних, тобто мистецьких засобів самовираження учнів. Арт-терапія не лише може 

моделювати умови прискорення темпів адаптації усіх учнів класу, але і виступати в якості 

ефективного засобу допомоги невстигаючим та дітям, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, що у значній мірі гальмує процеси адаптації до навчання [9, с.105-106]. 

І. Цікра та І. Куліда стверджують, що особистість викладача – це «інструмент» його 

творчості [14, с.175-179]. На наш погляд, саме встановлення контакту учителя з класом загалом 

та кожною окремою дитиною зокрема є вирішальним фактором адаптації молодшого школяра. 
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Хоча не можна заперечувати важливу роль батьківської, сімейної підтримки дитини. 

Спілкування батьків з дитиною на основі довірливих відносин поєднує практичну допомогу 

першокласнику в оволодінні складним для нього навчальним матеріалом із безоціночним 

відношенням, безальтернативним визнанням і підтримкою власної дитини [4, с.44]. 

Підсумовуючи вище сказане, слід визнати, що адаптація першокласника у значній мірі 

визначається його особистісною готовністю. Підтримати і скоригувати цю готовність можливо 

засобами педагогічного впливу на початковому етапі навчання шляхом забезпечення розвитку 

когнітивних процесів дитини, емоційного інтелекту, розвитку навичок соціальної взаємодії 

молодших школярів тощо. 
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