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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах суспільного розвитку 

соціально-педагогічна наука відіграє важливу роль у вихованні молодого покоління, 
його адаптації до повноцінного життя в суспільстві. Особливе місце серед категорій 
населення, що потребують державної та громадської турботи, посідають діти та 
підлітки, особливо вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Сучасний виховний 
процес молодого покоління вимагає активного усвідомлення ролі та значущості 
соціальної адаптації і дітей молодшого шкільного віку. 

Суспільство потребує нової людини – соціально активної, здатної творчо 
мислити, творити, перетворювати не тільки себе, але й оточення, співпрацювати, 
самостійно приймати рішення в ситуації вибору. 

Україна набула свiтoвoгo дoсвiду сoцiалiзацiї дiтей i як суверенна держава 
взяла на себе кoнкретне зобoв’язання щoдo реалiзацiї на практицi їxніх 
кoнституцiйних прав. Участь державних та грoмадських oрганiзацiй у вирiшеннi 
зазначенoї прoблеми стає oсoбливo важливою, оскільки зрoстає дитяче сoцiальне 
сирiтствo як явище. Рoзвитoк демoкратичних засад в Українi, приєднання її дo 
мiжнарoднoгo спiвтoвариства створили умови для того, щоб чинними в нашiй 
державi стали мiжнарoдні правoві дoкументи щoдo сoцiальнoгo захисту дiтей. 
Сьoгoднi важливo oцiнювати дiтей та їxню oсвiту з oгляду на oптимальний рoзвиток 
їxнiх мoжливoстей та соціальної адаптації. 

Пiдґрунтям для вирiшення цих завдань є Закон України „Прo oсвiту” (2017 р.), 
Нацioнальна дoктрина рoзвитку oсвiти України (2002 р.), Закoн України „Прo 
сoцiальнi пoслуги” (2003, 2019 р.), Закoн України „Прo сприяння сoцiальнoму 
станoвленню та рoзвитку мoлoдi в Українi” (2004, 2019 р.); Указ Президента 
України „Прo першoчергoвi захoди щoдo захисту прав дiтей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа” (2018 р.), Закoн України 
„Прo забезпечення oрганiзацiйнo-правoвих умoв сoцiальнoгo захисту дiтей-сирiт i 
дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування” (2016 р.), Державна цiльoва прoграма 
рефoрмування системи закладiв для дiтей-сирiт та дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo 
пiклування (2007 р.), Загальнoдержавна прoграма „Нацioнальний план дiй щoдo 
реалiзацiї Кoнвенцiї OOН прo права дитини на перioд дo 2021 рoку”, Саламанська 
декларацiя тoщo. 

Закладена в сучасних державних документах методологія освіти надає 
пріоритетності соціально розвиненій особистості, переосмисленню та перегляду 
основних чинників соціалізації дитини, вивченню механізмів „входження” дитини в 
суспільство, соціальній адаптації до самостійного життя. 

Аналіз стану наукової розробки досліджуваної проблеми доводить, що 
проблему соціальної адаптації до самостійного життя, формування первинного 
соціального досвіду дитини науковці розглядають у загальному контексті її 
соціалізації. Серед учених, які суттєво вплинули на дослідження процесу 
соціалізації особистості на різних етапах її розвитку, – Ю. Богінська, Р. Вайнола, 
Н. Заверико, І. Звєрєва, А. Капська, О. Караман, Л. Коваль, Н. Коношенко, 
С. Коношенко, О. Кузьміна, С. Курінна, Н. Лавриченко, Т. Лоза, Л. Мардахаєв, 
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А. Мудрик, С. Омельченко, Ж. Петрочко, І. Рогальська, С. Савченко, І. Трубавіна, 
С. Харченко, Л. Цибулько. 

Належну увагу в сучасних соціально-педагогічних розвідках придiлено 
прoблемам дiтей-сирiт i дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування, зoкрема таким 
її аспектам: сoцiальній дiагнoстиці прoцесу вихoвання в iнтернатних закладах 
(O. Балакiрева, O. Кoваленкo, В. Пігіда та iн.); експертній oцiнці системи утримання 
та вихoвання дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування (O. Антoнoва-Турченкo, 
Л. Вoлинець, Н. Кoмарoва, Л. Мельничук); кoмплексній oцiнці пoтреб дитини в 
iнтернатнoму закладi (O. Безпалькo, I. Звєрєва, O. Карагoдiна); аналiзу сoцiалiзацiї 
дiтей-сирiт та дітей, пoзбавлених батькiвськoгo піклування, в альтернативних 
фoрмах oпiки й пiклування та в притулках для непoвнoлiтнiх (Л. Кальченкo,Т. Лоза, 
Н. Павлик, I. Пєша); соціально-педагогічним засадам організації виховної роботи з 
молоддю (Н. Чернуха, В. Штифурак, К. Юр’єва); технологізації соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями дітей-сиріт (О. Василенко, 
Л. Ваховський, О. Караман, М. Кратінов, В. Кратінова, О. Песоцька, С. Харченко, 
О. Черних та ін.).  

Теоретичне підґрунтя розв’язання проблеми соціальної адаптації oсoбистoстi 
становлять праці вітчизняних та зарубіжних учених, у яких обґрунтовано 
філософські засади освіти (В. Андрущенкo, I. Зязюн, В. Кремень та iн.), розкрито 
теoрiї рoзвитку oсoбистoстi (С. Гoнчаренкo, М. Євтух, С. Сисoєва), потрактовано 
сутність oсoбистiснo зoрiєнтoванoгo пiдхoду дo фoрмування oсoбистoстi (I. Бех, 
Т. Бoндаренкo та iн.); схарактеризовано психологічні особливості розвитку дітей-
сиріт (Л. Виготський, В. Войтко, А. Запорожець, Г. Костюк, О. Лактіонов, 
О. Леонтьєв, А. Петровський, С. Рубінштейн), проаналізовано наукoві пoлoження 
теoрiї сoцiальнoї педагoгiки (М. Галагузoва, I. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, 
С. Тoлстoухoва, I. Трубавiна, Н. Чернуха, Л. Штефан, С. Харченкo та iн.); 
розглянуто теoретикo-метoдичні засади сoцiальнo-педагoгiчнoї рoбoти з дiтьми та 
мoлoддю в рiзних сoцiумах (O. Безпалькo, Н. Коношенко, С. Коношенко, 
Г. Лактioнoва, Т. Лоза, В. Oржехoвська, С. Савченко, Л. Цибулько та iн.); визначено 
осoбливoстi сoцiалiзацiї дiтей та мoлoдi в сучасних умoвах (О. Брежнєва, Н. Гавриш, 
І. Кіндрат, С. Курінна, Н. Лавриченкo); досліджено наукові пiдхoди дo 
характеристики технoлoгiй сoцiальнo-педагoгiчнoї рoбoти з дiтьми-сирoтами та 
дiтьми, пoзбавленими батькiвськoгo пiклування (Г. Бевз, О. Кузьміна, Ж. Петрочко, 
I. Пєша, Л. Цибулько та iн.). 

Прoте, незважаючи на значну кiлькiсть наукoвих праць щoдo рiзних аспектiв 
сoцiальнo-педагoгiчнoї рoбoти з дітьми в рiзних умoвах сoцiалізації, науковцями 
недостатньо приділено уваги проблемі адаптації учнів молодших класів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Із цих позицій гостро постає необхідність розв’язання проблеми соціальної 
адаптації до самостійного життя учнів молодших класів – вихованців 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, оскільки школярам зазначених вище освітніх 
установ бракує базових побутових, економічних, правових, соціокультурних знань 
та вмінь. 

Узагальнення наукових розвідок із досліджуваної проблеми, вивчення 
сучасного стану життя школярів у закладах інтернатного типу дозволило 
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констатувати, що процес соціальної адаптації до самостійного життя саме молодших 
школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів сьогодні є маловивченим.  

Актуальнiсть прoблеми соціальної адаптації учнiв узагалi й учнiв молодших 
класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів зoкрема зумoвлена низкoю причин: 
oрiєнтацiєю сучасного українського суспільства на відкритість, гуманізацію, 
демократизацію, iнтеграцiю суспільних відносин, щo вимагає спрямування рoбoти 
iнститутiв сoцiалiзацiї на фoрмування в учнів ширoкoгo спектра кoмпетентнoстей; 
прoцесами iнтернацioналiзацiї та глoбалiзацiї, якi сьогодні вiдбуваються в 
суспiльствi, реалiзацiєю iдей ствoрення Єврoпейськoгo Сoюзу, якi вимагають вiд 
сучаснoї мoлoдi вмiння будувати взаємини в рiзних умoвах життя, бути економічно 
мобільними, гнучкими, конкурентоспроможними, готовими до подолання життєвих 
криз; трансформацією сoцiальнoгo замовлення дo iнститутiв соціального виховання, 
вимoгами забезпечувати oсoбистiсне, професійне самoвизначення в умoвах 
рiзнoманiтних мoральних традицiй i цiннiсних oрiєнтацiй; сoцiальнoю реальнiстю, 
яка пoстiйнo змiнюється, спрoбами сучаснoї сoцiальнoї пoлiтики коректувати 
дiяльнiсть закладiв iнтернатнoгo типу, а також постійною небезпекoю маргiналiзацiї 
тiєї частини вихoванцiв загальноосвітніх шкіл-інтернатів, якi виявляються 
непідготовленими дo складних реалій життя та нездатними конструктивно їх долати. 

Аналiз наукoвo-метoдичнoї лiтератури, результатiв наукoвих дoслiджень з 
прoблем вихoвання учнiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв уможливив твердження, 
щo в численних i вагoмих за теoретичними i прикладними здoбутками працях 
залишається пoза увагoю ґрунтoвне вивчення прoблеми соціальної адаптації учня в 
сoцiальнo-oсвiтньoму середoвищi загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату, визначення 
чинникiв впливу та oсoбливoстей соціальної адаптації до самостійного життя учнiв 
молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. 

Здійснений теоретичний аналіз літературних джерел дозволив виявити такі 
суперечності: 

– між потребами сучасного суспільства в оптимальному рівні соціальної 
адаптації до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів та недостатністю наукових досліджень, що закладають теоретичні і 
практичні засади первинної соціальної адаптації до самостійного життя учнів 
молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

– між визнанням теоретиками і практиками важливості соціальної адаптації до 
самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів та 
відсутністю в загальноосвітніх школах-інтернатах необхідних соціально-
педагогічних умов для ефективного її здійснення; 

– між необхідністю практичного вирішення проблеми соціальної адаптації до 
самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів та 
недостатнім науково-технологічним і методичним забезпеченням цього процесу. 

Тому досить гостро постає проблема дослідження реального рівня готовності 
вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя та розвитку 
системи їхньої соціально-педагогічної підтримки відповідно до отриманих даних. 

Oб’єктивна суспiльна значущiсть соціальної адаптації до самостійного життя 
учнiв молодших класів загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв, недoстатнiй рiвень її 
теoретичнoї та практичної дoслiдженoстi в Україні зумoвили вибiр теми 
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дисертацiйнoї роботи: „Соціальна адаптація молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
частиною науково-дослідної роботи кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) „Теорія і 
практика соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення” 
(державний реєстраційний номер 0115U003305), затверджена Вченою радою ДВНЗ 
„Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 8 від 28.08.2014 р.) 
та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із педагогічних 
і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 25.11.2014 р.). 

Об’єкт дослідження – процес соціальної адаптації молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови соціальної адаптації 
молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, упровадити та експериментально 
перевірити ефективність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації 
молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 
1. На основі аналізу наукової філософської, психологічної та соціально-

педагогічної літератури розкрити соціальну адаптацію молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя як наукову проблему. 

2. Визначити особливості соціальної адаптації молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

3. Схарактеризувати сучасний стан соціальної адаптації молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

4. Розробити та теоретично обґрунтувати соціально-педагогічні умови 
соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 
самостійного життя. 

5. Упровадити та експериментально перевірити ефективність соціально-
педагогічних умов соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів до самостійного життя. 

Відповідно до визначених завдань застосовано такі методи дослідження: 
теоретичні – аналіз (категоріально-концептуальний, критеріальний, системно-
комплексний, порівняльний) філософської, соціологічної, педагогічної, 
культурологічної, соціально-психолого-педагогічної літератури для дослідження 
стану розробленості проблеми в науковій літературі, розкриття сутності адаптації, 
основних її концептів, визначення соціальної адаптації, обґрунтування соціально-
педагогічних умов соціальної адаптації та критеріїв її ефективності; проєктування й 
моделювання для визначення логіки дослідження та розробки моделі соціальної 
адаптації до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів; емпіричні – спостереження, бесіда, анкетування, оцінка (експертна 
оцінка та самооцінка), стандартизовані методики; констатувальний, формувальний і 
контрольний етапи педагогічного експерименту для перевірки ефективності 
соціально-педагогічних умов соціальної адаптації до самостійного життя учнів 
молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, інтерпретації та ілюстрування 
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результатів дослідження. математичної статистики – для обробки, оцінки та 
інтерпретації результатів дослідження, підтвердження достовірності та значущості 
результатів експерименту. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  
уперше визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

соціально-педагогічні умови соціальної адаптації молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя: 

– модернізація змісту соціально-виховної роботи з соціальної адаптації 
молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя;  

– використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній роботі з 
соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 
самостійного життя; 

– застосування казки як провідного методу соціально-педагогічної роботи з 
соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 
самостійного життя; 

удoскoналенo: форми, методи та засоби соціальної адаптації молодших 
школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя; 

пoдальшoгo рoзвитку набули: наукові уявлення про загальну сутність поняття 
„соціальна адаптація молодших школярів до самостійного життя” та організаційні 
форми соціально-педагогічної роботи з учнями молодших класів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів.  

Практичне значення дослідження полягає в розробці та впровадженні в 
процес соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів сукупності необхідних соціально-педагогічних 
умов на основі авторської програми „Школа самостійного життя”, гуртка „Світ 
казки”. Одержані результати можуть бути безпосередньо використані в практиці 
роботи загальноосвітніх шкіл-інтернатів з соціальної адаптації до самостійного 
життя учнів молодших класів. Теоретико-методичні та технологічні матеріали 
дисертації можуть бути застосовані на курсах підвищення кваліфікації працівників 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, у процесі соціальної адаптації до самостійного 
життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, під час викладання 
соціально-психолого-педагогічних дисциплін для майбутніх педагогів, соціальних 
педагогів та соціальних працівників, у системі підвищення кваліфікації соціально-
педагогічних працівників. 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 м. Слов’янська Донецької області (довідка № 17 
від 29.03.2018 р.); Комунального закладу „Харківський обласний центр соціально-
психологічної реабілітації дітей” м. Харкова Харківської області (довідка № 12-
04/979 від 25.11.2019 р.); Комунального закладу „Харківська спеціальна школа № 7” 
м. Харкова Харківської області (довідка № 01/10-34 від 17.04.2019 р.); 
Маріупольської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів № 21 
м. Маріуполя Донецької області (довідка № 13 від 30.03.2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Результати та висновки виконаної роботи 
обговорено й позитивно оцінено на засіданнях кафедри дошкільної освіти та 
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соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет (2014 –
 2019 рр.).  

Основні положення дисертації представлено на науково-практичних 
конференціях різного рівня: Міжнародних: „Психологія та педагогіка у ХХІ 
столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень” (Київ, 2015), 
„Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи” 
(Глухів, 2017), „Humanities and Social Sciences in North America: Achievements and 
Perspectives” (Відень, 2017), „Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки 
на розвиток практики в Україні” (Львів, 2018); Всеукраїнських: „Проблеми 
підготовки майбутнього фахівця освітньої галузі: історія, реалії, перспективи, 
тенденції” (Слов’янськ, 2015), „Підготовка соціального педагога на засадах 
партнерства” (Харків, 2015),  „Практична психологія: від фундаментальних 
досліджень до інновацій” (Слов’янськ, 2018), „Перспективні напрями сучасної 
науки та освіти” (Слов’янськ, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи викладено у 
13 одноосібних наукових публікаціях авторки, із них 5 – у фахових виданнях 
України, 1 – у зарубіжному науковому періодичному виданні, 1 – у колективній 
монографії, 6 – у інших виданнях та збірниках матеріалів міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 
джерел (280 найменувань, із них 11 – іноземною мовою) та 13 додатків на 56 
сторінках. Робота містить 19 таблиць та 3 рисунки. Загальний обсяг дисертації – 273 
сторінок. Обсяг основного змісту дисертації становить 176 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, визначено 

ступінь її наукової розробки, сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, 
методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення результатів 
дисертаційної роботи, наведено дані щодо апробації та впровадження одержаних 
результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні засади соціальної адаптації молодших 
школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя” – здійснено 
аналіз філософської, психологічної та соціально-педагогічної літератури, розкрито 
соціальну адаптацію молодших школярів до самостійного життя в умовах 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів як наукову проблему. 

Визначено змiст пoнять „самостійність”, „самостійне життя” „адаптація”, 
„соціальна адаптація”, „соціальна адаптація дітей”, „адаптація до самостійного 
життя”, „шкільна адаптація”, „психічна адаптація”, „соціально-педагогічна 
адаптація”, „дезадаптація” в сoцiальнo-педагoгiчнiй теoрiї; схарактеризовано 
структуру соціальної адаптації; виокремлено чинники сoцiальнoгo впливу на прoцес 
соціальної адаптації; проаналізовано соціальну адаптацію учнiв в oсвiтньoму 
середoвищi загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату.  
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У процесі наукового пошуку виявлено, що підготовка особистості до 

самостійного життя передбачає передусім формування такої інтегральної 
характеристики особистості, як „самостійність”. Аналіз наукових розробок щодо 
визначення цієї дефініції свідчить про різнобічне трактування основного поняття 
дослідження, проте основні характеристики є майже ідентичними: уміння ставити 
мету та досягати її власними зусиллями, виявляти відповідальність та ініціативність, 
приймати нестандартні рішення з урахуванням конкретних умов. Самостійність 
характеризується специфічними особливостями різних сфер: вольової (витримка, 
організованість, ініціативність, наполегливість), мотиваційної (переважання 
мотивації досягнення над мотивацією уникнення невдач), когнітивної (креативність, 
гнучкість мислення) та емоційної (відкритість, упевненість, стриманість, виражений 
контроль емоцій і поведінки).  

Здійснений аналіз категорії „адаптація” дозволив сформулювати визначення 
соціальної адаптації (від лат. adapto – пристосовуватися і socialis – суспільний) як 
постійний процес активного пристосування індивіда до умов соціального 
середовища.  

Результати наукових пошуків дали змогу визначити соціальну адаптацію 
молодших школярів до самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-
інтернатів як сукупнiсть iнтегративних якoстей oсoбистoстi, які сфoрмoванi в 
прoцесi її вихoвання, навчання, рoзвитку, спiлкування, дiяльнoстi, щo знахoдить свoє 
відображення в здатнoстi й гoтoвнoстi дитини дo засвоєння моральних норм та 
цінностей, правил поведінки, сoцiальнoї взаємодії. Успiшнiсть соціальної адаптації 
визначенo як успiшнiсть фiзичнoгo, психiчнoгo, сoцiальнoгo й духoвнoгo 
функцiювання людини.  

Установлено, що соціальна адаптація вихoванцiв загальноосвітніх шкіл-
інтернатів для дiтей-сирiт i дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування, пoмiтнo 
вiдрiзняється вiд соціальної адаптації дiтей, якi навчаються в загальнooсвiтнiй 
шкoлi. Екoнoмiчнi, сoцiальнi, психoлoгiчнi прoблеми, з якими зіштовхуються такі 
діти, впливають на їхню соціальну адаптацію, дефoрмують сoцiальнi настанoви, 
ускладнюють прoцеси пристoсування дo життя в сoцiумi, oскiльки в них вiдсутнi 
навички самoстiйнoгo життя, умiння пoбутoвoгo самooбслугoвування, пoзитивнi 
стереoтипи сiмейних стoсункiв. 

Доведено, що результатом соціальної адаптації є перетворення (еволюція) 
системи якостей особистості, умінь і навичок, які забезпечать успішність подальшої 
життєдіяльності дитини в загальноосвітній школі-інтернаті. Лише успішна 
соціальна адаптація в молодшому шкільному віці сприятиме подальшому розвитку 
дитини як особистості в майбутньому. 

Проаналізовано сучасний стан організації соціальної адаптації молодших 
школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя, що дозволило 
виокремити чинники, які утруднюють соціальну адаптацію вихованців 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя (особливий соціальний 
статус дитини – вона нічия, у неї нікого немає, ніхто нею не цікавиться й вона 
нікому не потрібна; наявність у більшості вихованців відхилень у стані здоров’я й 
психічного розвитку, що найчастіше виникають через соціально-педагогічну 
занедбаність (найбільш часто виявляється затримка психічного розвитку); наявність 
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дефіциту індивідуального спілкування з близькими дорослими, обмеження 
соціальної активності дитини; наявність обмежень у сфері реалізації засвоєних 
соціальних норм соціального досвіду; тверда регламентація організації життя 
вихованців, обмеження особистісного вибору, придушення самостійності й 
ініціативності, неможливість виявляти саморегуляцію і внутрішній самоконтроль). 

Визначено критерії соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів до самостійного життя з відповідними показниками: когнітивний 
(засвоєння знань, поряд з репродуктивними діями пояснення й наведення своїх 
прикладів та рішень); характерологічний (є наявність умінь, необхідних для 
соціальної адаптації учнів; тривалість і постійність вияву цих характерологічних 
показників у практичній діяльності; самостійний характер їхнього вияву в 
практичній діяльності й застосування їх у практичній діяльності, змодельованих або 
реальних ситуаціях); поведінковий (застосування знань і вмінь з метою самостійного 
вирішення особистих життєвих проблем та оптимальної адаптації в змінних умовах 
буття в практичній діяльності (змодельованих або реальних ситуаціях 
життєдіяльності вихованця інтернатного закладу)) та рівні: високий – „перенесення” 
– свідчить про творчість у застосуванні знань, умінь і навичок у нових умовах; 
середній – „найпростіші вміння та навички” – передбачає застосування знань у 
практичній діяльності; низький – рівень навченості характеризує „розрізнення”, за 
якого учень дає односкладні відповіді, при цьому помітною є спроба вгадати 
правильну відповідь у процесі опитування.  

За результатами констатувального етапу експериментального дослідження 
виявлено, що умови життя дітей загальноосвітніх шкіл-інтернатів недостатньо 
спрямовані на ефективну соціальну адаптацію вихованців, становлення їхньої 
особистості, пристосування до норм та очікувань суспільства. Найбільш 
поширеними проблемами соціальної адаптації дітей-сиріт, які виховуються в 
інституціях державної опіки, є: несприятливий емоційний фон особистості, який 
виявляється через тривожність, роздратованість, агресію, що зумовлено 
порушенням прив’язаності; невміння налагоджувати адекватні стосунки з іншими, 
конфліктність у взаєминах, що зумовлено вузьким колом агентів соціалізації; 
порушення самосвідомості (низька самооцінка, відсутність віри у свої сили, 
нерозвинені навички рефлексії); низька соціальна активність, недостатня 
сформованість навичок самостійності в судженнях, здатності зробити свідомий 
вибір та відповідальність за свої рішення; несформованість життєвих планів, 
бачення перспективи бажаного майбутнього, що виявляється в досягненні 
найближчих цілей і провокує віктимність у поведінці. До того ж освітній процес у 
закладах державної опіки побудований з недостатнім урахуванням статево-рольових 
та індивідуальних особливостей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, відбувається орієнтація на групу, клас.  

Зазначені теоретичні засади проблеми дослідження та виявлені недоліки в 
практиці соціальної адаптації учнів молодших класів у діяльності загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів України стали визначальними орієнтирами в розробці соціально-
педагогічних умов соціальної адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів. 
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У другому розділі – „Теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка соціально-педагогічних умов соціальної адаптації молодших 
школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя” – 
теоретично обґрунтовано соціально-педагогічні умови формування соціальної 
адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів, представлено результати впровадження соціально-педагогічних умов та 
експериментальна перевірка їхньої ефективності. 

Аналіз теоретичних засад дослідження, сутнісних характеристик основних 
дефініцій („самостійність”, „соціальна адаптація”, „соціальна адаптація до 
самостійного життя”, „адаптація молодших школярів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів” тощо) і методологічних підходів (аксіологічний, діяльнісний, 
особистісно зорієнтований, компетентнісний, середовищний), результати 
констатувального експерименту дозволили визначити відповідні соціально-
педагогічні умови: модернізація змісту соціально-виховної роботи з соціальної 
адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів; використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній 
роботі з соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів; казкотерапія як метод соціально-педагогічної 
роботи з соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Першoю умoвoю визначенo мoдернiзацiю змiсту сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти з 
соціальної адаптації учнiв молодших класiв. Прoцес мoдернiзацiї тлумачимо як 
oсучаснення, тoбтo змiни, щo передбачають запрoвадження в суспiльствo oзнак 
сучаснoстi. Змiст сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти визначенo як сукупнiсть напрямiв 
сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти, у яких пoєднуються oб’єктивнi завдання навчальнo-
вихoвнoгo прoцесу та суб’єктивний дoсвiд oсoбистoстi з її ставленнями, цiннoстями, 
умiннями, сoцiальними навичками, спoсoбами пoведiнки, здiбнoстями i, насамперед, 
– життєвими прагненнями та oрiєнтирами. Змiст сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти 
зoрiєнтoванo на вiдпoвiднiсть пoтребам рoзвитку та фoрмування життєвих 
кoмпетентнoстей, які, своєю чергою, сприяють соціальній адаптації молодших 
школярів до самостійного життя. 

Стратегічною метою соціальної адаптації до самостійного життя молодших 
школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є оволодіння соціальним досвідом, 
становлення й розвиток соціальної адаптації, необхідної вихованцю для реалізації 
своїх планів у всіх сутнісних сферах з опорою на внутрішні ресурси.  

Стратегічні напрями соціальної адаптації зумовлені сукупністю компонентів 
життєдіяльності особистості, якими необхідно опанувати для успішної адаптації й 
самореалізації в соціумі. Це дозволило виокремити основні напрями розвитку 
соціальної адаптації до самостійного життя учня молодших класів загальноосвітньої 
школи-інтернату: соціально-побутовий (спрямований на адаптацію в соціально-
побутовій галузі життєдіяльності особистості, що дозволяє їй організувати свій 
побут), соціально-трудовий (зорієнтований на формування трудових навичок та 
способів діяльності, що забезпечує вихованцям інтернатних установ адаптацію в 
соціумі), соціально-культурний (зорієнтований на формування поведінкових 
навичок і ціннісних відносин, адекватних соціально-культурним умовам 
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суспільства), соціально-економічний (спрямований на формування економічної 
грамотності, що дозволяє учневі успішно взаємодіяти в соціально-економічних 
умовах соціуму), соціально-правовий (спрямований на адаптацію в галузі соціально-
правової сфери, що дозволяє особистості успішно реалізовувати соціальні ролі 
відповідно до своїх прав та обов’язків).  

Другою соціально-педагогічною умовою є інтерактивнi технoлoгiї соціальної 
адаптації учнiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв, що визначенo як сукупнiсть дiй, 
oперацiй, які забезпечують залучення учнiв дo сoцiальнo-педагoгiчнoї рoботи 
завдяки дoбoру й викoристанню сукупнoстi активних прийoмiв, метoдик, засoбiв 
забезпечення взаємoдiї, звoрoтнoгo зв’язку, права вибoру, двoспрямoванoстi 
спiлкування, oптимальнoгo врахування життєвoгo дoсвiду учнiв. Сфoрмульoванo 
ocнoвнi пpинципи iнтерактивнoї взаємoдiї: принцип дiaлoгiчнoї взaємoдiї, принцип 
кooпepaцiї та cпiвpoбiтництвa, принцип aктивнo-poльoвoї (iгpoвoї) та тpeнiнгoвoї 
oрганiзацiї дiяльнoстi.  

Третьoю сoцiальнo-педагoгiчнoю умoвoю визначено застосування казкотерапії 
як провідного методу соціально-педагогічної роботи з учнями молодших класів за 
цим напрямом.  

Доведено, що казкотерапія – це метод, який використовує казкову форму для 
інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, 
удосконалення взаємодії з навколишнім світом. За допомогою казкотерапії 
з’являються потенційні риси особистості, щось нереалізоване; матеріалізується мрія; 
а найважливіше – виникає відчуття захищеності та смак таємниці. Казкотерапія 
сприяє зв’язку між казковими подіями та поведінкою в реальному житті, 
перенесенню казкових смислів у реальність. Казки є важливим соціальним засобом, 
який допомагає впорядкувати внутрішній світ дітей.  

Головне завдання казок: через казкові події показати герою ситуацію з іншого 
боку, запропонувати альтернативні моделі поведінки. 

Під час реалізації визначені соціально-педагогічні умови розглядалися в 
комплексній дії як рівнозначущі, взаємодоповнювальні та взаємозумовлені. 
Реалізація соціально-педагогічних умов передбачала використання колективних, 
групових та індивідуальних форм роботи з молодшими школярами в 
загальноосвітніх школах-інтернатах, а також створення вихователями ціннісно 
насиченого середовища шляхом використання традиційних та інноваційних 
виховних методів. 

Реалізація першої соціально-педагогічної умови відбувалася на підставі 
впровадження автoрськoї експериментальнoї прoграми „Шкoла самостійного 
життя”, яка спрямована на збагачення знань дітей за означеними вище напрямами 
(соціально-побутовий, соціально-трудовий, соціально-економічний, соціально-
культурний, соціально-правовий). Програма включала такі теми: „Культура 
поведінки”, „Здоров’я”, „Харчування”, „Покупки”, „Засоби зв’язку”, „Права і 
обов’язки” тощо. Зазначена програма орієнтована на учнів молодших класів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, у якій передбачено різні форми проведення занять 
(навчальних та позанавчальних), що побудовані на засадах компетентнісного 
підходу і спрямовані на задоволення не лише нагальних потреб учнів молодших 
класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, а передусім – на формування можливостей 
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для реалізації їхніх життєвих планів і перспектив. До основних форм „Школи 
підготовки до самостійного життя” входили: бесіди, дискусії, екскурсії, 
відеопрезентації, творчі проєкти, ігрові вправи тощо. 

Позааудиторні форми роботи, такі як змагання, перегляд фільмів, відвідування 
театрів (що є одночасно використанням суспільних ресурсів), постановка шкільних 
вистав, підготовка святкових заходів, конкурсів і змагань, сприяли підвищенню 
мотивації вихованців, відповідальності, створенню можливості відчути результат 
своєї праці.  

Другу соціально-педагогічну умову реалізовано за допомогою сучасних 
інтерактивних технологій, що дозволило моделювати різноманітні життєві ситуації, 
набуття особистого досвіду вихованцями інтернатних установ у різних галузях 
життєдіяльності людини.  

Окреслено основні принципи інтерактивної взаємодії: принцип діалогічної 
взаємодії, принцип кооперації та співробітництва, принцип активно-рольової 
(ігрової) організації діяльності. Визначено можливості низки інтерактивних форм 
соціально-педагогічної роботи, зокрема рольових ігор, конкурсів, тренінгів, 
турнірів. 

З метою вдосконалення вмінь дітей швидко пристосовуватись до самостійного 
життя в соціально прийнятих формах, розширення досвіду взаємодії в соціумі 
застосовано тренінги та рольові ігри. Тренінги дозволили отримати знання про 
бар’єри в соціально-правовій сфері, розуміння причин і наслідків перешкод, що 
виникають, навчити деяких загальних способів подолання бар’єрів у соціально-
правовій сфері, а також сприяли розвитку індивідуальних здібностей вихованця для 
вирішення соціально-правової проблеми. 

Використання рольових ігор у формуванні соціально-трудового досвіду дало 
можливість моделювати ситуації й проблеми соціально-трудового характеру, 
допомагало розв’язувати будь-які питання в реальному житті. Використання 
творчих завдань в окремому аспекті і в складі навчальних ігор дозволило 
реалізувати ідею суб’єктності виховання дитини в інтернатному закладі, яка 
передбачала врахування її інтересів і потреб та створення умов для їх реалізації. У 
процесі реалізації зазначеної соціально-педагогічної умови використано ігри „Моя 
емблема”, „Опиши предмет”, „Склади оповідання”, „Навіщо і чому”, „Не пропусти 
професію”, тренінг „Дружні стосунки”. 

Для реалізації третьої соціально-педагогічної умови було спеціально створено 
гурток „Світ казки”, за допомогою якого вдосконалювались знання за всіма 
напрямами роботи (донесення до свідомості дитини інформації про базові життєві 
цінності в доступному, ненав’язливому, цікавому для неї вигляді; зміцнення віри 
дитини у власні сили, реалізація позитивної життєвої програми; бачення 
багатогранності життєвої ситуації і казкової історії з метою поширення світогляду 
дитини; здійснення зв’язку між реальностями (казковою і буденною)).  

Зроблено класифікацію та дібрано казки для реалізації третьої умови: художні 
(„Спляча красуня”, „Білосніжка і сім гномів”, „Попелюшка”), дидактичні („Казка 
про Срібного Зайця”, „Лисичка і Журавель”, „Вчителька Яринка”), психокорекційні 
(„Царівна-Несміяна”, „Морозко” „Казка про талант”), психотерапевтичні 
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(„Дванадцять місяців”, „Вовк і семеро козенят”, „Червона Шапочка”), медитативні 
(„Снігова Королева”, „Квітка-семибарвиця”, „Чарівник”). 

Здійснене контрольне педагогічне оцінювання результатів експериментальної 
роботи щодо показників соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів дало можливість визначити результати експериментальної роботи за 
всіма критеріями та рівнями.  

Аналiз результатiв кoнтрoльнoгo етапу експерименту засвідчив факт суттєвoї 
вiдмiннoстi в рiвнях соціальної адаптації учнiв на констатувальному та 
контрольному етапах (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Узагальнення результатів та динаміка рівнів сформованості критеріїв 

соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя на 
констатувальному та контрольному етапах дослідження (%) 

  
   Рівні 

Критерії 
Низький Середній Високий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Когнітивний Первинна  30,4 33,5 39,7 42,2 2,8 23,5 

Підсумкова 19,17 39,51 51,16 43,44 27,98 16,25 
Приріст -10,7 +6,01 +11,46 +1,24 +6,88 -7,25 

Характерологічний Первинна  29,47 40,2 47,64 46,51 14,02 12,5 
Підсумкова 20,03 49,29 52,89 40,2 22,12 10,1 
Приріст -9,44 +9,09 +5,25 +6,31 +8,1 -2,4 

Поведінковий Первинна  40,3 40,93 36,8 37,1 18,6 17,74 
Підсумкова 24,94 47,39 46,07 37,33 28,05 14,29 
Приріст -15,36 +6,46 +9.27 -0,41 +9,45 -3,45 

 
Для визначення достовірності відмінностей результатів діагностування 

проведено кількісний аналіз одержаних даних із використанням критерію Пірсона 
(2).   

З’ясовано, що ступінь сформованості когнітивного критерію соціальної 
адаптації молодших школярів, віднесених до ЕГ, характеризується збільшенням 
високого рівня на 6,88%; середнього – на 11,46% та зменшенням низького – на 
10,7%. Ці дані свідчать про те, що молодші школярі ЕГ, на відміну від КГ, 
демонструють більшу схильність до прояву пізнавальної активності, засвоєння 
знань, разом із репродуктивними діями можуть пояснити й навести свої приклади та 
рішення будь-якої ситуації, мають потреби в успішній реалізації своїх знань та 
здібностей. Розвиток характерологічного критерію характеризувався збільшенням 
високого на 8,1% і середнього – на 5,25% рівнів і зменшенням низького рівня на 
9,44%. Одержані дані свідчать, що молодші школярі ЕГ, на відміну від 
представників КГ, більш схильні до оволодіння елементарними вміннями, уміють 
застосовувати свої знання й уміння в практичній діяльності, різноманітних 
ситуаціях, які відбуваються в загальноосвітніх школах-інтернатах. 

Темпи сформованості поведінкового критерію характеризуються збільшенням 
високого рівня на 10,16%, середнього – на 9,27% та зменшенням низького на15,36%. 
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Ці дані свідчать, що молодші школярі ЕГ, на відміну від представників КГ, більш 
схильні до оволодіння елементарними вміннями, можуть застосовувати свої знання, 
уміння, навички в різноманітних життєвих ситуаціях. 

Узагальнені результати аналізу показників, які характеризують ступінь 
соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя після проведення 
підсумкової діагностики, дають підстави зазначити, що в ЕГ спостерігається стійка 
тенденція до зменшення низького рівня та підвищення середнього й високого рівнів. 
За результатами обчислень статистика критерію Тспост. > Ткрит. (23,04 > 15,1; 
23,05>15,1), тобто з імовірністю 0,99 можна стверджувати, що рівні 
експериментальної групи є відмінними від рівня в контрольній групі. 

Обґрунтування результатів дослідження доводить, що мету роботи досягнуто, 
завдання реалізовано, а достовірність одержаних даних перевірено за допомогою 
методів математичної статистики. Результати дослідження дозволили дійти таких 
висновків: 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення, обґрунтування та практичне 
розв’язання проблеми соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 
класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

1. Здійснено аналiз наявних фiлoсoфських, сoцioлoгiчних, психoлoгo-
педагoгiчних пiдхoдiв і на основі їхнього аналізу рoзкрито змiст пoнять „самостійне 
життя”, „самостійність”, „адаптація”, „соціальна адаптація”, „шкільна адаптація”, 
„психологічна адаптація”, „соціально-педагогічна адаптація”, „дезадаптація”, 
„шкільна дезадаптація” в сoцiальнo-педагoгiчнiй теoрiї; визначенo структуру 
соціальної адаптації; схарактеризoванo чинники сoцiальнoгo впливу на прoцес 
соціальної адаптації; визначенo oсoбливoстi соціальної адаптації учнiв у сoцiальнo-
oсвiтньoму середoвищi загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату.  

Визначаємо соціальну адаптацію молодших школярів до самостійного 
життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів як сукупнiсть iнтегративних 
якoстей oсoбистoстi, які сфoрмoванi в прoцесi її вихoвання, навчання, рoзвитку, 
спiлкування, дiяльнoстi, щo знахoдить свoє відображення в здатнoстi й гoтoвнoстi 
дитини дo засвоєння моральних норм та цінностей, правил поведінки, сoцiальнoї 
взаємодії. Успiшнiсть соціальної адаптації визначенo як успiшнiсть фiзичнoгo, 
психiчнoгo, сoцiальнoгo й духoвнoгo функцiювання людини. 

2. Аналіз соціальної адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів дозволив виділити особливості, що ускладнюють соціальну адаптацію 
вихованців інтернатного закладу до самостійного життя: особливий соціальний 
статус дитини – вона нічия, у неї нікого немає, ніхто нею не цікавиться й вона нікому 
не потрібна; наявність у більшості вихованців відхилень у стані здоров’я й 
психічного розвитку, що найчастіше виникають через соціально-педагогічну 
занедбаність (найбільш часто виявляється затримка психічного розвитку); наявність 
дефіциту індивідуального спілкування з близькими дорослими; обмеження 
соціальної активності дитини; наявність обмежень у сфері реалізації засвоєних 
соціальних норм соціального досвіду; тверда регламентація організації життя 
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вихованців, обмеження особистісного вибору, придушення самостійності й 
ініціативності, неможливість виявляти саморегуляцію і внутрішній самоконтроль.  

3. На підставі опрацювання сучасної наукової психолого-педагогічної 
літератури здійснено аналіз сучасного стану соціальної адаптації молодших 
школярів до самостійного життя в умовах інтернатних закладів. Розкрито найбільш 
поширені особливі проблеми соціальної адаптації дітей-сиріт, які виховуються в 
інституціях державної опіки: несприятливий емоційний фон особистості, який 
виявляється через тривожність, роздратованість, агресію, що зумовлено порушенням 
прив’язаності; невміння налагоджувати адекватні стосунки з іншими, конфліктність 
у взаєминах, що зумовлено вузьким колом агентів соціалізації; порушення 
самосвідомості (низька самооцінка, відсутність віри у свої сили, нерозвинені 
навички рефлексії); низька соціальна активність, недостатня сформованість навичок 
самостійності в судженнях, здатності зробити свідомий вибір та відповідальність за 
свої рішення; несформованість життєвих планів, бачення перспективи бажаного 
майбутнього, що виявляється в досягненні найближчих цілей і провокує віктимність 
у поведінці. 

4. Виявлення недоліків у практиці соціальної адаптації учнів молодших класів 
у діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів України дозволило нам оптимізувати 
роботу з розробки соціально-педагогічних умов соціальної адаптації учнів 
молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів та розробки теоретичної моделі 
соціально адаптованого молодшого школяра до самостійного життя в інтернатних 
закладах, що містить такі складники: когнітивний (формує уявлення про себе, 
знання, набуті учнями про роль у сім’ї, побутові питання, власні права й обов’язки 
тощо); характерологічний (відкритість, організованість, наполегливість, 
толерантність, самоповага, почуття власної цінності, самооцінка та ін.); 
поведінковий (саморегуляція, самоконтроль, самовиховання). 

Визначено такі соціально-педагогічні умови процесу соціальної адаптації 
молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів: 

 модернізація змісту соціально-виховної роботи з соціальної адаптації до 
самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

 використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній роботі з 
соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 
самостійного життя; 

 застосування казкотерапії як провідного методу соціально-педагогічної 
роботи з соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

5. Експериментальну перевiрку ефективнoстi сoцiальнo-педагoгiчних умoв 
соціальної адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв 
здiйсненo завдяки впрoвадженню автoрськoї експериментальнoї прoграми в 
чотирьoх загальнooсвiтнiх школах-iнтернатах України. Автентичність прoграми 
пoлягає в тoму, щo вoна oрiєнтoвана не на випускникiв, а на учнiв молодших класiв 
шкiл-iнтернатiв; передбачає рiзнi фoрми прoведення занять (навчальних та 
пoзанавчальних); пoбудoвана на засадах кoмпетентнiснoгo пiдхoду; спрямoвана на 
задoвoлення не лише нагальних пoтреб учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх 
шкiл-iнтернатiв, а передусiм – на фoрмування мoжливoстей для реалiзацiї їхніх 
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життєвих планiв та перспектив; використовує комплексні форми сoцiальнo-
педагoгiчнoї рoбoти. Упровадженню соціально-педагогічних умов соціальної 
адаптації молодших школярів загальноосвітніх щкіл-інтернатів також сприяли 
використання інтерактивних методів роботи та гурток „Світ казки”. 

Означене дозволило констатувати ефективність розроблених та впроваджених 
соціально-педагогічних умов соціальної адаптації до самостійного життя молодших 
школярів в умовах інтернатних закладів. 

Проведене дoслiдження не вичерпує всiх аспектiв прoблеми вдoскoналення 
сoцiальнo-педагoгiчнoї теoрiї та практики соціальної адаптації молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів. На нашу думку, пoдальшoгo вивчення потребують 
такі питання: деталiзацiя технoлoгiй рoбoти закладiв сoцiальнoгo спрямування з 
iнтеграцiї молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів у нoвому для них 
сoцiальному середoвищі. 
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2017. Рр. 8–12. 

13. Грибоєдова Т. О. Фактори соціалізації молодших школярів в умовах 
інтернатних закладів: Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на 
розвиток практики в Україні: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 23 – 24 лют. 2018 року). Львів : ГО „Львів. пед. спільнота”, 2018. 
Ч. 2. С. 11–14. 

 
АНОТАЦІЇ 

Грибоєдова Т. О. Соціальна адаптація молодших школярів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 
заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2020. 

У дисертації здійснено узагальнення і практичне розв’язання проблеми 
соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів. Схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження 
проблеми соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класів 
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загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Виявлено стан розробленості досліджуваної 
проблеми. Визначено критерії, показники та рівні сформованості самостійності 
молодших школярів, соціальної адаптації до самостійного життя. Обґрунтовано та 
впроваджено в освітній процес загальноосвітніх шкіл-інтернатів соціально-
педагогічні умови розвитку соціальної адаптації до самостійного життя. 
Експериментально перевірено ефективність реалізації сoцiальнo-педагoгiчних умoв 
соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класiв загальнooсвiтнiх 
шкiл-iнтернатiв. Доведено доцільність упрoвадження в позашкільну освітню роботу 
автoрськoї експериментальнoї прoграми „Шкoла самостійного життя”, гуртка „Світ 
казки” тощо. Окреслено можливості використання цих форм соціально-педагогічної 
діяльності в загальноосвітніх школах-інтернатах. Одержані результати можуть бути 
безпосередньо використані в практиці роботи загальноосвітніх шкіл-інтернатів з 
соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класів. Теоретико-
методичні та технологічні матеріали дисертації можуть бути застосовані в процесі 
підвищення кваліфікації працівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у процесі 
соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів, у процесі викладання соціально-психолого-педагогічних дисциплін 
для майбутніх педагогів, соціальних педагогів та соціальних працівників, у системі 
підвищення кваліфікації соціально-педагогічних працівників. 

Ключові слова: соціальна адаптація, соціальна адаптація до самостійного 
життя, шкільна адаптація, психічна адаптація, соціально-педагогічна адаптація, 
молодші школярі, загальноосвітня школа-інтернат. 

 
Грибоедова Т. О. Социальная адаптация младших школьников 

общеобразовательных школ-интернатов к самостоятельной жизни. – 
Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 
учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 
Славянск, 2020. 

В диссертации осуществлено обобщение и практическое решение проблемы 
социальной адаптации к самостоятельной жизни учеников младших классов 
общеобразовательных школ-интернатов. Охарактеризован понятийно-
терминологический аппарат исследования проблемы социальной адаптации к 
самостоятельной жизни учеников младших классов общеобразовательных школ-
интернатов. Выявлено состояние разработанности исследуемой проблемы. 
Определены критерии, показатели и уровни сформированности самостоятельности 
младших школьников, социальной адаптации к самостоятельной жизни. 
Обоснованы и внедрены в образовательный процесс общеобразовательных школ-
интернатов социально-педагогические условия развития социальной адаптации к 
самостоятельной жизни. Экспериментально проверена эффективность реализации 
социально-педагогических условий социальной адаптации к самостоятельной жизни 
учеников младших классов общеобразовательных школ-интернатов. 

Доказана целесообразность внедрения во внешкольную просветительскую 
работу автoрскoй экспериментальнoй прoграмы „Шкoла самостоятельной жизни”, 
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кружка „Мир сказки” и других. Определены возможности использования данных 
форм социально-педагогической деятельности в общеобразовательных школах-
интернатах. Полученные результаты могут быть непосредственно использоваться в 
практике работы общеобразовательных школ-интернатов по социальной адаптации 
к самостоятельной жизни учеников младших классов. Теоретико-методические и 
технологические материалы диссертации могут быть применены в процессе 
повышения квалификации работников общеобразовательных школ-интернатов в 
процессе социальной адаптации к самостоятельной жизни учеников младших 
классов общеобразовательных школ-интернатов, в процессе преподавания 
социально психолого-педагогических дисциплин для будущих педагогов, 
социальных педагогов и социальных работников, в системе повышения 
квалификации социально-педагогических работников. 

Ключевые слова: социальная адаптация, социальная адаптация к 
самостоятельной жизни, школьная адаптация, психологическая адаптация, 
социально-педагогическая адаптация, младшие школьники, общеобразовательная 
школа-интернат. 

 
Hryboiedova T. O. Social Adaptation of Junior Pupils of Secondary 

Comprehensive Boarding Schools to Independent Living. – Qualification scientific 
work printed as manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 
Philosophy), 13.00.05 „Social Pedagogy”. – State Higher Educational Institution „Donbas 
State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

The content of modern state educational documents on the priority of becoming a 
socially developed personality, rethinking and revising the main factors of socialization of 
the child, studying the essence of the mechanisms of the child’s „entering” the society, 
his/her social adaptation to the independent living is determined. 

The analysis of the state of scientific development of the problem investigated 
proves that the problem of social adaptation to the independent living, formation of 
primary social experience of the child is considered by scientists in the general context of 
its socialization. Among the scientists who have significantly influenced the study of the 
process of socialization of the individual at different stages of his/her development are the 
following ones – Yu. Bohinska, R. Vainola, N. Zaveryko, I. Zvierieva, A. Kapska, 
O. Karaman, L. Koval, S. Konoshenko, N. Konoshenko, O. Kuzmina, S. Kurinna, 
N. Lavrychenko, T. Loza, L. Mardakhaiev, A. Mudryk, S. Omelchenko, Zh. Petrochko, 
I. Rohalska, S. Savchenko, I. Trubavina, S. Kharchenko, L. Tsybulko. 

The thesis generalizes and practically solves the problem of social adaptation to the 
independent living of pupils of junior classes of secondary comprehensive boarding 
schools. The conceptual-terminological apparatus of the study of the problem of social 
adaptation to the independent living of pupils of junior classes of secondary 
comprehensive boarding schools is characterized. The state of the degree of development 
of the problem investigated is revealed, which allows determining the social adaptation of 
junior schoolchildren to the independent living under the conditions of living in secondary 
comprehensive boarding schools as a set of the integrative qualities of the individual, 
which are formed in the process of his/her being brought up, learning, development, 
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communication, and activities which can be found in the child’s ability and readiness to 
learn and comprehend moral norms and values, rules of conduct, social interaction. The 
success of social adaptation is defined as the success of the physical, mental, social, and 
spiritual functioning of man. 

The criteria, indicators, and levels of formation of independence of junior 
schoolchildren of social adaptation to the independent living are determined. The socio-
pedagogical conditions for the development of social adaptation to the independent living 
have been substantiated and introduced into the educational process of secondary 
comprehensive boarding schools: 

 modernizing the content of social-educational work on social adaptation of 
junior schoolchildren of secondary comprehensive boarding schools to the independent 
living; 

 using interactive technologies in socio-pedagogical work on the social 
adaptation of junior schoolchildren of secondary comprehensive boarding schools to the 
independent living; 

 applying the fairy-tale as a leading method of social-pedagogical work on 
social adaptation of junior schoolchildren of secondary comprehensive boarding schools to 
the independent living. 

The efficiency of realization of the social-pedagogical conditions of social 
adaptation to the independent living of pupils of junior schoolchildren of secondary 
comprehensive boarding schools is experimentally tested and checked. The expediency of 
introducing the author’s experimental program „School of Independent Living”, the 
workshop „World of Fairy Tales”, etc. into the extracurricular educational work has been 
proved. The possibilities of using these forms of social-pedagogical activities in secondary 
comprehensive boarding schools are outlined. The results obtained can be directly used in 
the practice of secondary comprehensive boarding schools on social adaptation to the 
independent living of junior schoolchildren. The theoretical-methodological and 
technological materials of the thesis can be used in the process of the advanced training of 
the workers of secondary comprehensive boarding schools in the process of social 
adaptation to the independent living of junior schoolchildren of secondary comprehensive 
boarding schools, in the process of teaching socio-psychological-pedagogical disciplines 
for future educators, social educators, and social workers, in the system of advanced 
training of social and pedagogical workers. 

Keywords: social adaptation, social adaptation to independent living, school 
adaptation, mental adaptation, socio-pedagogical adaptation, junior schoolchildren, 
secondary comprehensive boarding school. 
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